INFORMASJON
Bussveien er et moderne bussystem som bygges på Nord-Jæren,
og er det største prosjektet i Bymiljøpakken. Prosjektet består av
totalt 25 delstrekninger. Når Bussveien er ferdig har vi et
høyverdig kollektivtilbud der bussen kommer presis og ofte, og
reisen er behagelig.

Nå bygger vi Bussveien på
Gausel
Nyhetsbrev april 2020

Kontakt
Christina Hatleskog Carlsen, nabokontakt
Telefon: 924 87 270
E-post: nabokontakt-bussveien@rogfk.no
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Nå bygger vi Bussveien på Gausel

Anleggsarbeidet starter i august
Rogaland fylkeskommune fortsetter utbyggingen av
Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Neste
strekning som skal bygges er fylkesvei 44 fra
Diagonalen til Gausel stasjon.
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Nå bygger vi Bussveien på Gausel

Vi bygger også to moderne bussholdeplasser på strekningen, samt
nye underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken. Store
deler av vann- og avløpsnettet blir samtidig byttet ut.
Byggetiden er beregnet til to og et halvt år. Det skal være åpent for
trafikk gjennom Gausel i hele anleggsperioden. Trafikantene må
likevel regne med nedsatt fart og endring i kjøremønster på
strekningen. Direkte berørte grunneiere blir varslet før oppstart av
arbeid på egen eiendom, i henhold til de avtaler som er gjort med
Rogaland fylkeskommune.

God informasjon om byggearbeidet
Vi er opptatt av at alle som bor og ferdes langs strekningen skal få
god informasjon om anleggsarbeidet. Dette nyhetsbrevet sender vi i
posten til dere som grenser til- eller bor nær den nye Bussveien.
Vi skal holde dere oppdaterte på fremdriften i prosjektet gjennom
hele anleggsperioden. Neste nyhetsbrev sender vi ut i månedsskiftet
juli/ august, før byggearbeidet starter. Her får dere nærmere
informasjon om arbeidet som skal gjennomføres på bussveistrekningen og hvor vi starter opp.
Kartet viser bussvei- strekningen som skal bygges på Gausel.

Hva skal bygges?
Bussvei-strekningen som nå skal bygges er 1,3 kilometer lang, og
går fra rundkjøringen ved Boganesveien og Gauselvågen i nord, til
rett før rundkjøringen ved Gausel stasjon i sør. Bussveien bygges
som en midtstilt løsning med bussen i midten. Bilfelt, sykkelfelt og
fortau kommer på hver side av bussfeltet. Dette er samme løsning
som Bussveien har gjennom Hillevåg, Mariero og Vaulen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål
Har du spørsmål på nåværende tidspunkt, ta gjerne kontakt med oss
på e-post eller telefon. Vi er også tilgjengelige for videomøter eller
befaring på eiendommen din om det er spørsmål som er vanskelig å
besvare på telefon eller video.
Du finner også informasjon om prosjektene i Bussveien på rogfk.no.
Følge gjerne Bussveien på Facebook for jevnlige oppdateringer fra
prosjektet.

