Øvingsrute - Bergen trafikkstasjon - Fyllingsdalen - Melkeplassen - sentrum
Vanlig skift angir hvor tilsigelsen skal komme. Uthevet skrift angir hva ledsager skal si til
kandidaten underveis i kjøringen. Kandidaten kjører rett frem/følger veien så lenge ledsager
ikke angir annet og så fremt skilting og oppmerking ikke angir annet.
Tilsigelse fra ledsager (uthevet)

Informasjon til ledsager

●

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

Kandidaten skal ta til venstre ut fra
parkeringslomme merket “skole”, og følge
langs Statens vegvesens bygg. Kandidaten
må selv oppdage skilting som angir videre
kjøring i enden av bygget.

●

Kjør ut fra trafikkstasjonen, og ved
hovedvegen ta til venstre

Elev skal kjøre retning Vågsbotn, og skal
fortsette rett frem gjennom første lyskryss og
rundkjøring ved Plantasjen

●

Etter rundkjøring ved Plantasjen, følg
Bergen

Kandidaten skal følge Bergen hele veien til
Fløyfjellstunnelen. Rundkjøring Vågsbotn obs plassering, tegnbruk, blindsone og
avvikling. På motorvei - obs samhandling,
feltvalg, fartstilpasning, avstand og plassering

●

I midten av Fløyfjellstunnelen, følg
Sotra

Kandidaten følger Sotra til Puddefjordsbroen
Obs - feltvalg i Nygårdstunnelen.

●

I Nygårdstunnelen, følg
Fyllingsdalen

Selvstendig feltskifte på Puddefjordsbroen

●

Etter feltskifte på Puddefjordsbroen,
følg Fyllingsdalen rett frem

Kandidaten skal kjøre gjennom
Løvstakktunnelen

●

Ved utløp Fyllingsdalstunnelen, ta til
høyre

Kandidaten skal ta til høyre i rundkjøringen
og fortsette mot venstre i krysset. Obs!
Vikeplikt umiddelbart etter rundkjøringen

●

Ved skilt “farlig kryss”, ta andre
mulighet til høyre - inn på
parkeringsplass

Kandidaten skal inn på parkeringsplassen
ved Betanien.

●

På parkeringsplassen ved Betanien,
finn et sted å parkere

Kandidaten skal selvstendig finne sted å
parkere - på valgfri måte. Kandidaten jobber
til han/hun er fornøyd.

●

Når kandidaten er fornøyd, kjør ut av
parkeringsplassen og ta til venstre

Obs - vikeplikt umiddelbart etter venstresving
ut på hovedvegen.

●

Straks etter venstresving på
hovedvegen, ta til venstre

Kandidaten skal følge Øvre Fyllingsvei helt
ned til Laksevåg-siden, og må selv avgjøre
fartsgrense og type veg samt hensynta de
forhold kandidaten møter på underveis.

●

Ved passering Kiwi Hamrehjørnet, i
enden av vegen, ta til høyre

Kandidaten skal til høyre i lyskrysset. Obs hjelpepil.

●

Etter høyresving i lyskryss, følg
Sentrum

Kandidat følger “sentrum” til krysset i søndre
ende av Bystasjonen. Obs - sving med dårlig
sikt - gangfelt og kryss i sving - like før
Puddefjordsbroen. Obs - selvstendige
feltskifter mot sentrum.

●

Ved utløp Nygårdstunnelen, følg
Godsterminaler og ta deretter
høyre

Kandidaten skal inn på veg i retning Amalie
Skram videregående skole. Obs - gangfelt og
kryssende sykkelvei

●

Etter høyresving og kandidaten har
passert gangfelt og sykkelvei - stopp
inntil høyre side like etter første
innkjørsel

Kandidaten skal stoppe inntil langsgående
gjerde under broen som fører inn i
Fløyfjellstunnelen. Obs - tegnbruk ved stans

●

Etter stans, ryggeoppgave - rygg
langs høyre veikant og inn i veien
som går inn til høyre til jeg sier det
er langt nok

Kandidaten skal rygge inn veien som går
under broen, og rygge 25-30 meter inn i veien
før det er langt nok. Obs - fart, plassering og
observasjon

●

Etter endt ryggeoppgave, ta to
ganger til venstre og følg deretter
Åsane

Kandidaten må selv velge felt under skilt
“Åsane” og følge felt i parallellsving og videre
opp på broen som leder inn i
Fløyfjellstunnelen. Kandidaten følger veien
tilbake til Åsane.

●

Etter passering avkjøringsrampe
Tertnes, følg Flaktveit

Kandidat følger avkjøringsrampe Flaktveit og
videre Flaktveit i rundkjøringen. Obs - skilt
Flaktveit i rundkjøringen står vanskelig til.

●

Etter rundkjøring, følg
Kontrollstasjon og velg plass
merket “skole”.

Elev skal kjøre tilbake dit han/hun startet, og
ryggeparkere. Obs - vikeplikt på
parkeringsplass.

