Kjørerute for øvelseskjøring - Åsane, Gamle Bergen, Sentrum, Sandviken
Tilsigelse fra ledsager

Ledsager

●

Start ved Bergen trafikkstasjon, Heiane 4 på Nyborg i
Åsane – fra plass merket «skole»

Kjør langs bygget mot venstre, rundt
kantstein og ut fra parkeringsplass. Ta til
høyre ved Harley
Davidson

●

Kjør ut fra trafikkstasjonen, og ved hovedvegen ta til
høyre

Eleven skal kjøre i retning rundkjøringen
ved Gullgruven. Vær obs plassering og
lukevalg ved høyresving i hovedveien fra
trafikkstasjonen.

●

Etter elev har svingt til høyre: Følg skilt mot Sentrum

2 x Sentrum – inn på motorvei E39 –
fartstilpasning på akselerasjonsfelt.
Følg motorvei hele veien til Ytre Sandviken,
til neste tilsigeslse

●

Ved NHH/Nyhavn: Følg skilt Gamle Bergen

2 x Gamle Bergen slik at elev kommer ned
til Gamle Bergen

●

Etter 2. skilt mot Gamle Bergen: Finn et sted å snu

Elev skal selvstendig finne sted å snu.
Unngå private eiendommer. Elev må hele
tiden følge trafikkflyt og gi tydelige tegn til
andre ved ønsket snuplass. Eleven snur og
kjører tilbake i samme retning som han/hun
kom fra.

●

Etter snuoperasjon: Følg skilt mot Sentrum

I enden av vegen har kjørende fra venstre
vikeplikt. Fartstilpasning, fletting og
sikkerhetssone til øvrig trafikk ved fletting
på flerfeltsvei mot sentrum. Elev følger mot
sentrum/Jekteviken/E39 gjennom
Fløyfjellstunnelen og forbi Festplassen.
Merk – kollektivfelt og parallellsvinger fra
Bystasjonen.

●

Ved Festplassen: Følg vei nr. 585

Veinr. er merket i veien, i det feltet som
eleven skal bruke.

●

Ved Bryggen: Ta første vei til høyre

Merk – ved høyresving; gangfelt med grønt
for fotgjengere samtidig som kjørende.
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●

Etter sving til høyre: Ta første vei til høyre, deretter til
venstre

Elev kjører til høyre ved Vikinghallen, og til
venstre ved Mariakirken

●

Etter sving til venstre: I enden av veien, ta til venstre

I enden av vegen har kjørende fra venstre
vikeplikt.

●

Ved Birkebeinersenteret: Ta første vei til høyre

Elev følger Helgesens gate og
Ladegårdsgaten, og ved park/grøntområde i
Ladegårdsgaten følger eleven mot høyre

●

Ved park-/grøntområde i Ladegårdsgaten: Følg mot
høyre

Elev skal fortsette inn i Absalon Beyers gate
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●

Ved Gular-huset - ryggeøvelse: Finn en ledig luke, og
ryggeparkere

Selvstendig lukeparkering – elev jobber til
han/hun er fornøyd.

●

I krysset Absalon Beyers gt/Øvre Sandviksveien: Ta
tredje vei til venstre

Elev skal svinge til venstre ned Nils
Hertzbergs gate.

●

I Nils Hertzbergs gate: I enden av gaten, ta til høyre

I krysset Nils Hertzbergs
gate/Ladegårdsgaten skal eleven svinge til
høyre

●

Ved passering Sandvikskirken: I enden av vegen, ta til
høyre

I enden av vegen har kjørende fra venstre
vikeplikt. Eleven skal ta til høyre i krysset
Ladegårdsgaten/Sandviksveien

●

Etter elev har svingt til høyre; Følg skilt mot Åsane

Merk – vikeplikt fra høyre, og fartstilpasning
til gangfelt og sikt i gangfelt.

●

Etter skilt Åsane: I enden av vegen, ta til høyre

Eleven tar til høyre i lyskrysset ved
Shell-stasjonen.

●

Etter elev har svingt høyre i lyskrysset; Følg skilt mot
Oslo

2 x Oslo – elev må selvstendig oppdage at
andre skilt mot Oslo henger over annet
kjørefelt, og at eleven derfor må skifte felt.
Kollektivfelt i høyre felt i tunnelen.

●

Etter passering avkjøringsrampe mot Tertnes; Følg skilt
Flaktveit

Elev tar av fra E39 retning Flaktveit, og
følger Flaktveit i rundkjøringen.

●

Etter rundkjøringen; Følg skilt Kontrollstasjon

Retur til trafikkstasjonen. Parker på plasser
merket «skole»
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