Таблица за
мерните единици

Ние, от компанията „Нетуърк Рейл”
(Network Rail), се стараем да направим
железопътния транспорт максимално
безопасен.
За да постигнем това, се нуждаем от
вашата помощ.
Тази брошура е ръководство за действията, които да
предприемете преди и по време на пътуването, за
да не се блъснете в ниски железопътни мостове.

Да сложим
край на
ударите в
мостове

ФУТОВЕ/ИНЧОВЕ

МЕТРИ

16’-6”
16’-0”
15’-6”
15’-0”
14’-6”
14’-0”
13’-6”
13’-0”
12’-6”
12’-0”
11’-6”
11’-0”
10’-0”

5,00
4,85
4,70
4,55
4,40
4,25
4,10
3,95
3,80
3,65
3,50
3,35
3,05

Предотвратяване
на ударите в
мостове

Информация за контакти
Ако се нуждаете от повече информация,
пишете на адрес:
Network Rail
1 Eversholt Street
London NW1 2DN
Или се обадете на нашата 24-часова
телефонна линия:
08457 11 41 41
Тази брошура може да се намери и на нашия
уебсайт на английски език и в превод на
други езици: networkrail.co.uk

Ръководство за
шофьори на
камиони
Повече безопасност за
автомобилния и
железопътния
транспорт

Преди пътуването:
• Уверете се, че знаете височината и широчината
на превозното средство, включително товара
• Поставете в кабината на водача табела с
височината на превозното средство
• Планирайте така маршрута си, че по него да
няма мостове с ограничения за височината на
превозните средства

По време на
пътуването
Не забравяйте, че височината на
превозното средство може да се
промени, ако регулирате височината на
задния мост или разтоварите или
натоварите ремаркето.

Трябва да познавате знаците по
мостовете за ограничение на
височината:

Сводови мостове

• Тези знаци са поставени на мостове и показват максималната
разрешена височина на превозното средство, когато тя е под
5,0 м (16 фута и 6 инча).

Възможно е да има две или повече „странични греди”, които
показват различните височини под свода на моста. Ако
височината на превозното средство е по-малка от по-голямото
изобразено ограничение на височината, преминете с превозното
средство под централната „странична греда”, за да преминете
безпрепятствено под моста.

• Размерите винаги се дават във футове и инчове.
При приближаване към мост се уверете,
че височината на превозното средство,
включително товара, е по-малка от
размерите, показани на знаците за
моста.

• Понякога на знака се дават и размерите в метри, особено по
маршрути, водещи към фериботни пристанища.
• Знаците за ограничения на височината могат да имат формата
на кръг или на триъгълник:

• Винаги спазвайте знаците за височина
по мостовете по маршрута ви.

• Никога не ползвайте ръчен мобилен
телефон по време на шофиране – това
е нарушение на закона.
Спрете и потърсете друг маршрут, ако:

Опасности при удар в мостове
При удар в мост:
• може да загинете или сериозно да се нараните;
• може да причините смърт или сериозно нараняване на други
хора на пътя или на железопътната линия;

• Тесните пътища често водят до ниски
мостове – избягвайте ги, ако е
възможно.
• Само сателитни навигационни
системи, които използват ниските
мостове като „забележителности”
(POI), могат да ви предложат
маршрути без ниски мостове.

Ограничението за височината на превозното средство може да
бъде обозначено с бели линии на пътното платно и чрез
„странични греди” (вертикални линии) на моста.

• може да предизвикате дерайлиране на влак;
• Ако вашето превозно средство, включително товарът, е повисоко от размерите, посочени на пътния знак на моста, не
трябва да продължавате след пътния знак.

• може да се повреди товарът и/или превозното средство,
камионът да се заклещи под моста, а вие да изгубите
работата си.

• Предупредителните знаци и табелите за отклоняване на
движението се виждат, преди да стигнете до нисък мост (долу
вляво).

• може да предизвикате сериозни нарушения и закъснения в
местното пътно и железопътно движение.

• Преди някои мостове има табели, на които се изписва текст,
ако височината на превозното средство е твърде голяма и то
няма да може да мине под моста (долу в средата).

При удар в мост следвайте
следните инструкции:

• Сте се отклонили от планирания
маршрут.

1: Обадете се на телефонния номер, изписан на табелата на
моста, като посочите номера на моста (напр. NAJ3 / 31) и
местоположението му (напр. Бъкингъм Роуд, Бистър – вижте
вляво).

• По маршрута има мост, който е понисък от височината на превозното
средство, включително товара.

2: На телефон 999 съобщете на полицията, че сте се блъснали в
мост.
3: Съобщете на работодателя си, че сте се блъснали в мост.
4: Не допускайте в близост други хора и не премествайте
превозното средство.

