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Gausel stasjon-Nådlandsbråtet: 
Godt i gang med anleggsarbeidet  
Nyhetsbrev Bussveien, mars 2021 

INFORMASJON 
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Risa er godt i gang med anleggsarbeidet på vest-siden av 
fylkesveien. Etter påske blir det også anleggsarbeid på 
øst-siden. Dette medfører at gang- og sykkelsti blir stengt 
på begge sider av fylkesveien.  

Støyskjermene 

Så langt har Risa revet den gamle støyskjermen og fjernet vollen 
mellom fylkesveien og gang/sykkelvei. De er godt i gang med å bore 
til fundamentene til den nye støyskjermen, men ligger litt bak planen 
på grunn av frosten i februar. Risa forventer nå at hele støyskjermen 
langs fylkesveien er på plass i slutten av juni. Private hager tilbake- 
føres fortløpende, etter hvert som støyskjermen kommer på plass. 

Undergangen ved Nådlandsbråtet stenger etter påske 

Vi stenger undergangen ved Nådlandsbråtet første virkedag etter 
påske, tirsdag 6. april. Vi har folk som står vakt her de to første 
dagene, fra 0730-0815, i tilfellet det er skolebarn som ikke har fått 
med seg denne informasjonen. Undergangen ved Gausel stasjon er 
åpen frem til den midlertidige gangbrua er på plass. 

Midlertidig gangbru fra midten av mai 
Den midlertidige gangbrua er litt forsinket og er nå ventet på plass i 
midten av mai. Brua plasseres cirka 100 meter fra Gausel stasjon og 
«lander» i Dykjelsletta. Den er to meter bred og er tilrettelagt både for 
gående, syklende og de med barnevogn. Brua blir stående frem til 
Bussveien er ferdig bygget i november 2022. 

Legger om trafikken til øst-siden av fylkesvegen  

Risa starter anleggsarbeid på østsiden av fylkesveien etter påske 
(uke 14). Her skal de klargjøre til å legge om all trafikk til østsiden av 
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fylkesveien slik at de kan jobbe med Bussveien på vest-siden. Risa 
planlegger å gjennomføre trafikkomleggingen i midten av mai.   

Gang- og sykkelvei går langs øst-siden av jernbanen  

For å få plass til både veibygging og trafikkavvikling, blir gang- og 
sykkelvei stengt på begge sider av fylkesveien etter påske. Ny trasé 
for myke trafikanter som skal sørover mot Forus eller nordover mot 
Stavanger, går på østsiden av jernbanen. Den nye traséen for myke 
trafikanter blir skiltet. Informasjon om disse endringene er også 
sendt til grunnskolene på Gausel sammen med kartet som dere ser 
på forsiden. Her viser ruten vi anbefaler for å krysse fylkesveien trygt. 

Anbefaler å bruke holdeplassen ved Gausel stasjon  

Bussholdeplassene ved Nådlandsbråtet opprettholdes i bygge-
perioden, men vi anbefaler å bruke holdeplassen lenger sør 
(Nådlandsberget) eller holdeplassen ved Gausel stasjon. Her krysser 
man fylkesveien trygt i undergangen/ den midlertidige gangbrua. 

Arbeider med undergangen (Nådlandsbråtet) 

Den gamle undergangen skal fjernes og veien skal utvides. Dette 
medfører at vi må sprenge vekk litt av fjellet. Sprengninger varsles 
med støtvis signal i cirka 2 minutt før vi sprenger. Området rundt blir 
selvsagt sikret. Arbeidet med undergangen medfører også at vi må 
spunte (bore ned rør) for å sikre grunnen ovenfor undergangen. Dette 
arbeidet starter opp i uke 15 og vil vare i ca. 8 uker. Arbeidstiden blir 
07.00-19.00 fra mandag til torsdag.  

Vi kommer med mer informasjon om status og fremdrift i mai. Har 
dere spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss (se baksiden).  
 
Husk også å følge Bussveien på Facebook og www.rogfk.no! 
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Rogaland fylkeskommune 
Postboks 130 sentrum 
4001 Stavanger 

Besøksadresse 
Arkitekt Eckhoffs gate 1 
4010 Stavanger 

Telefon 
51 51 66 00 

E-post 
firmapost@rogfk.no 

www.rogfk.no 

Kontakt: 
Christina Hatleskog Carlsen 
Nabokontakt Bussveien 
Nabokontakt-bussveien@rogfk.no 
Tlf.: 477 89 352 

 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 
Disse grafiske bølgene gjengir lyden av Månafossen, Gjesdal. 

http://www.rogfk.no/
mailto:Nabokontakt-bussveien@rogfk.no
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