Rute: Åsane – Blindheim – Ytra Arna – Indre Arna – Hordvik - Salhus

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 Liamyrane

Plassering, tegnbruk, blindsone og avvikling i
rundkjøring. Dere skal til venstre i første
rundkjøring, og deretter rett frem i rundkjøringen
ved Gullgruven

Ved Bertel O. Steen/Mercedes Benz;

Inn på forbindelsesveg mellom Liamyrane og

I rundkjøringen, ta til høyre.

Litleåsvegen

Etter høyre i rundkjøringen; I enden av vegen, ta til I enden av vegen har kjørende fra venstre vikeplikt
høyre
Etter høyre i enden av vegen/inne på Litleåsvegen; Hensyn til fotgjengere, plassering og avvikling i
I enden av vegen, ta til høyre

krysset

Etter krysset/før broen over E39; Følg skilt mot

Eleven følger skilt mot Åsane senter til ny beskjed

Åsane senter

blir gitt – gjennom to rundkjøringer

Ved Åsane senter; følg skilt mot Knarvik

2 x Knarvik - inn på motorvei E39 – fartstilpasning
på akselerasjonsfelt

På E39 (motorvei); følg skilting Oslo

På E39 – feltvalg og planlegging/avvikling ved
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møte akselerasjonsfelt. Elev skal gjennom
rundkjøring i Vågsbotn og videre mot Arna
Etter passering av andre skilt Birkeland; følg skilt

Ved skilt mot Blindheim

mot Blindheim

Ved Blindheim - OBS! Fartsreduksjon, svingpunkt,
hjulstilling og tydelig kommunikasjon

Ryggeøvelse på rettstrekket i bunn av

Langs veien, inntil høyre side. Obs på trafikk fra

Blindheimsvegen (omtrent ved innkjøring til høyre begge retninger. Ledsager sier ifra til elev når
ved en lyktestolpe; stopp og rygg 40-50 m

han/hun har rygget langt nok.

bakoverlangs kanten til høyre
Etter ryggeøvelsen; ta første vei til høyre, og følg

Første vei til høyre er etter smal underkjøring

deretter skilt Indre Arna

(under E16, Arnavegen). Ved E16; Valg og
vurdering av luke, effektiv fartstilpasning og
observasjon

Etter innkjøring på E16; Følg skilting Ytre Arna

Følg veien gjennom Ytre Arna, og fortsett på
«gamleveien» mot Indre Arna.

Ved MECA/Bosch-bilverksted ; Følg skilting Indre

Skiltet er et blått gang- og sykkelvei-skilt. Følges

Arna

videre mot Indre Arna

Når veibredden omtrent dobles; I enden av vegen, Eleven skal ta til venstre i krysset ovenfor Øyrane
ta til venstre

torg/Arna terminal

Etter venstresving i krysset; Følg skilting Øyrane

Kjør ned til Øyrane Torg

Torg
På parkeringsplass v/Øyrane Torg; Finn et sted å

Elev parkerer slik han/hun ønsker, til han/hun er

parkere – jobb til du er fornøyd

fornøyd.

Copyright©Bergen BIL&MC skole AS 2016 www.bilmc.no

Etter ryggeøvelse; Kjør ut fra parkeringsplassen og Ut fra Øyrane Torg og retning Åsane
ta til høyre
Etter høyresving ut fra Øyrane Torg; Følg skilt

Obs; Vikeplikt fra høyre i krysset like før

retning Bergen/Åsane

rundkjøring. Dette er krysset dere kom ut fra i
sted.
Følg E16 videre tilbake til Åsane og Vågsbotn. I
rundkjøring Vågsbotn gjelder det å plassere seg i
henhold til skilting. Bergen er skiltet skrått
venstre, og plassering skal være i venstre felt før
rundkjøring. Mange plasserer seg helt feil i denne
rundkjøringen, så det gjelder å være spesielt
oppmerksom ved utkjøring og evt. fletting med
andre trafikanter som her plassert seg feil.

Etter rundkjøring Vågsbotn; Følg skilt Flaktveit

Dere er nå kommet inn i venstre feltet på
motorveien, og elev skal nå selvstendig bytte felt
mot hovedregel for plassering – høyre felt.
Eleven skal nå følge skilt Flaktveit til ny beskjed
blir gitt. Avkjøringsfelt, venstre i rundkjøring #1 og
«rett frem» i rundkjøring #2.

Etter rundkjøring v/Gullgruven; Følg skilt

Retur til trafikkstasjon

Kontrollstasjon
Parkere ved SKOLE
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