Rute: Åsane – Toppe – Morvik – Tertnes – Ytre Sandviken - Flaktveit

Tilsigelse (beskjed som skal sies)

Merknad til ledsager

Start ved Bergen trafikkstasjon, Heiane 4 på

Kjør langs bygget mot venstre, rundt kantstein og

Nyborg i Åsane

ut fra parkeringsplass. Ta til høyre ved Harley
Davidson

Kjør ut fra trafikkstasjonen, og ta til høyre

Retning Gullgruven, og nærmeste rundkjøring

Før rundkjøring ; følg skilting mot Salhus - Følg

Plassering, tegnbruk, blindsone og avvikling i

skilting mot Salhus helt til ny beskjed blir gitt

rundkjøring

På Salhusveien ved industriområde

Venstresving av forkjørsvei – plassering,

(v/Byggeriet/Åsane Byggsenter); følg skilt mot

fartstilpasning, evt. stoppunkt, lukeberegning,

Slettestølen

svingpunkt

Ved UnoX/Rema 1000 Toppe; følg skilt mot

Dere skal nå til venstre i bunnen av bakken av

Morvik

Toppe, til Morvik.

Ved Rema 1000 Morvik/Morvik Tannlegesenter;

Følg veien videre rundt hele Tertnes, for så å ende

følg skilt mot Tertnes

opp ved Tertnes VGS.

Ved Tertnes videregående skole; I rundkjøringen,

Akselerasjonsfelt inn på E39 – tydelig

følg skilt mot Bergen, til høyre

fartstilpasning til øvrig trafikk og
sikkerhetsavstand til øvrig trafikk. Fartsøkning
først ved fartsgrenseskilt.

Ved Glaskartunnelen; Følg skilt mot Eidsvåg, og i

Hold fart til elev er inne på fartsreduksjonsfeltet,

enden av veien, ta til høyre

tilpass farten til krysset i enden av veien. Obs. Her
er det behov for å bremse mer enn man tror. IKKE
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kjør mot påbudsskilt.
Etter eleven har sving til høyre i krysset; Ta til
høyre inn på parkeringsplass Rema 1000 Eidsvåg
På parkeringsplass Rema 1000 Eidsvåg

Selvstendighet i ryggeprosessen – eleven avgjør

ryggeøvelse; Finn et sted og ryggeparkere, rygg til selv når han/hun er fornøyd
du er fornøyd
Når eleven er fornøyd med ryggeøvelse; Kjør ut av Ut fra Rema 1000 Eidsvåg i retning
parkeringsplassen og ta til venstre

sentrum/Bergen

Ut fra Rema 1000 Eidsvåg, på hovedveien; Følg

Akselerasjonsfelt – riktig fartstilpasning til øvrig

skilting mot Bergen

trafikk.

Ved inngangen til Eidsvågtunnelen; Ta første vei til Like etter utkjøring fra Eidsvågstunnelen, Kjør av
høyre, deretter første vei til venstre

E39 i retning Nyhavn/NHH. Deretter umiddelbart
– i lyskrysset – ta til venstre i retning
Stemmemyren

Etter lyskrysset skal eleven fortsette i retning

Merk fartsgrenseskilt ved akselerasjon.

Åsane – eleven skal ikke få tilsigelse om dette, men Fartstilpasning til øvrig trafikk i akselerasjonsfelt
selv løse situasjonen.

samt sikkerhetsavstand til forankjørende ved
fletting.

På E39 retning Åsane, etter avkjøringsrampe mot

Eleven skal følge mot Salhus til ny beskjed blir gitt -

Tertnes; Følg skilt mot Salhus

eleven vil ta av fra E39 ved Åsane senter, og i
første rundkjøring fortsette mot venstre

Etter skilt Rolland; Ta første vei til høyre

Inn på Litleåsvegen
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I det vegen svinger mot høyre; Ta første vei til

Eleven tar til venstre inn på Liamyrene

venstre
Etter sving til venstre inn på Liamyrane; I
rundkjøringen, ta til høyre
Etter rundkjøring; I enden av vegen, ta til høyre

Retning Flaktveit og Ulvedal torg

Ved Ulvedalen Torg; I enden av vegen, ta til

Flaktveit – boligområde, gangfelt, uoversiktlig

venstre

svinger, busstopp, fartshumper, fartstilpasning

Etter venstresving i enden av vegen; I enden av

Dere skal til venstre i krysset ved Åsane VGS

vegen, ta til venstre
Etter lyskryss ved Åsane vgs; Følg skilt

Retur til trafikkstasjon. parkere

Kontrollstasjon
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