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Befaring
Momenter å legge merke til:
•
•
•
•

Hvor mange ulike løsninger finner dere på overgang fra fortau til gangfelt?
Hvor lett er det å finne holdeplassen hvis man ikke ser?
Er fortau og sykkelfelt på begge sider av Klæbuveien driftet likt?
Sykkelvei med fortau: Nær Abelsgate 5 har sykkelvei med fortau skrå kantstein og
høydeforskjell. Ved boliggate sør for togundergang har sykkelvei med fortau flat kantstein med
struktur, men ikke høydeforskjell.
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Grønn rute
1. Sykkelveg med fortau, kantstein med
høydeforskjell
2. Busstopp Prof. Brochs gate før (fra sentrum)
3. Sykkelveg med fortau, kantstein uten
høydeforskjell
4. Busstopp Lerkendal stadion (fra sentrum)
5. Busstopp Lerkendal stadion (mot sentrum)
6. Busstopp Prof. Brochs gate før (mot sentrum)
Røde felt: gang- og sykkelanlegg stengt

Vegdirektoratet
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1. Sykkelveg med fortau: med høydeforskjell
(Foto: Google maps)

2. Busstopp Prof. Brochs gate før: fra sentrum
(Foto: Google maps)

3. Sykkelveg med fortau: uten høydeforskjell
(Foto: Katja Rekilä, Svv)

4. Busstopp Lerkendal stadion: fra sentrum
(Foto: Google maps)

5. Busstopp Lerkendal stadion: mot sentrum
(Foto: Google maps)

6. Busstopp Prof. Brochs gate før: mot sentrum
(Foto: Google maps)
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Grønn rute – beskrivelse:
Gruppe 1:
Start på punkt no. 1
•

•
•
•
•

Ta til høyre (sørover) langs sykkelvei med fortau, sving til venstre opp Prof. Brochs gate, og deretter til
høyre over gangfeltet på samme side av Holtermannsveien. Følg fortauet der dere passerer midlertidig
holdeplass «Prof. Brochs gate» (retning fra sentrum).
Ta deretter til høyre opp en gang- og sykkelvei, hold til venstre ned en bakke og sving til venstre ved en
undergang (tog) til dere kommer til sykkelvei med fortau parallelt med lokalgate.
Ta samme vei tilbake til Holtermannsveien og kryss Holtermannsveien i gangfelt. Se holdeplassene
Lerkendal (begge sider) og ta dere opp Strindveien til Klæbuveien.
Følg Klæbuveien til krysset med Gløshaugveien/Prof Brochs gate. Ta til venstre ned til Elgesetergate og
se midlertidig holdeplass «Prof Brochs gate» (retning mot sentrum).
Sving tilbake opp langs Klæbuveien til Abelsgate som dere følger tilbake til Abelsgate 5.

Gruppe 2:
Start på punkt no. 2 og ta punkt no. 1 til slutt
•

•
•
•
•

Ta til høyre (sørover) langs sykkelvei med fortau, sving til venstre opp Prof. Brochs gate, og deretter til
høyre over gangfeltet på samme side av Holtermannsveien. Følg fortauet der dere passerer midlertidig
holdeplass «Prof. Brochs gate» (retning fra sentrum).
Ta deretter til høyre opp en gang- og sykkelvei, hold til venstre ned en bakke og sving til venstre ved en
undergang (tog) til dere kommer til sykkelvei med fortau parallelt med lokalgate.
Ta samme vei tilbake til Holtermannsveien og kryss Holtermannsveien i gangfelt. Se holdeplassene
Lerkendal (begge sider) og ta dere opp Strindveien til Klæbuveien.
Følg Klæbuveien til krysset med Gløshaugveien/Prof Brochs gate. Ta til venstre ned til Elgesetergate og
se midlertidig holdeplass «Prof Brochs gate» (retning mot sentrum).
Sving tilbake opp langs Klæbuveien til Abelsgate som dere følger tilbake til Abelsgate 5.

Gruppe 3:
Start på punkt 6 (samme rute motsatt retning)
•
•
•
•

Gå rett fram fra hovedinngangen til gangfelt over Elgeseter gate. Ta videre opp til Klæbuveien og sving til
høyre (sørover). Ta til høyre ved neste kryss og se midlertidig holdeplass «Prof. Brochs gate».
Ta tilbake til Klæbuveien og fortsett sørover. Sving til høyre i Strindveien og se holdeplassene Lerkendal
(begge sider).
Kryss Holtermannsveien gate i gangfelt og ta gangvei (bakke opp og ned) til sykkelvei med fortau. Følg
fortauet sørover gjennom undergang til dere kommer til sykkelvei med fortau parallelt med lokalgate.
Ta samme vei tilbake til Holtermannsveien, og følg fortauet tilbake mot Abelsgate. Da passerer dere
midlertidig holdeplass «Prof. Brochs gate» (retning fra sentrum). Følg Prof. Brochs gate et lite stykke og
sving nordover langs sykkelvei med fortau til dere er tilbake.
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Blå rute (alternativ for de som har tid)
7. Busstopp Einar Tamberskjelves gate (mot
sentrum)
8. Busstopp Einar Tamberskjelves gate (fra
sentrum)
Røde felt: gang- og sykkelanlegg stengt

Vegdirektoratet
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Blå rute – beskrivelse:
•

•

Gå rett fram fra hovedinngangen til Elgeseter gate (eller fortsett langs Elgeseter gate etter siste punktet i
grønne ruta). Følge fortauet først på den ene siden av Elgeseter gate og deretter den andre, til dere har
sett begge holdeplassene «Einar Tamberskjelves gate». Om dere ønsker å gå returen med mindre støy
fra biltrafikken kan dere velge Udbyes gate (markert på kartet) eller Klæbuveien.
Rekker dere mer kan dere lete opp de andre bussholdeplassene (se rute for gruppe 1) eller følge
sykkelveien med fortau for å se på begge løsninger for å skille fortau fra sykkelvei.

7. Busstopp Einar Tamberskjelves gate: mot sentrum
(Foto: Google maps)

8. Busstopp Einar Tamberskjelves gate: fra sentrum
(Foto: Google maps)

