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Bussveien Diagonalen-Gausel 
stasjon: Bussveien tar form 
Nyhetsbrev Bussveien juli 2021 

INFORMASJON 



Bussveien Diagonalen-Gausel stasjon: Bussveien tar form 2 

Vi er snart ett år inn i byggeprosessen og Bussveien 
begynner å ta form. Østsiden av fylkesveien er ferdig 
utvidet fra Gausel stasjon frem til den nye undergrunnen i 
Teglverksbakken. Støyveggen som skiller Bussveien fra 
de private eiendommene er på plass, og med et par unntak 
er alle hagene reetablert langs denne strekningen.  

I uke 28 skal vi legge kantstein fra Gausel stasjon til og med ny 
innkjøring til Teglverksbakken. For resten av prosjektet blir det ferie til 
og med uke 30. Etter ferien starter vi opp med nye arbeider både på 
østsiden og vestsiden av fylkesveien, blant annet i Sølvspenneveien 
og i Gausel sentrum. 

Arbeider på østsiden 

Første strekning på østsiden av Bussveien er allerede asfaltert og tatt 
i bruk. Frem mot ferien jobber Stangeland med å klargjøre neste 
strekning for asfaltering. Strekningen, som går fra Gauselkneiken til 
og med den nye innkjørselen til Teglverksbakken, skal etter planen 
asfalteres 16. august. Trafikken legges over på den nye veien kort tid 
etterpå. Da åpner vi også den nye innkjøringen til Teglverksbakken. 

I begynnelsen av september, når innkjøringen fra fylkesveien til 
Teglverksbakken er åpen igjen, starter Stangeland et arbeid fra 
undergangen og nedover Teglverksbakken. Her skal vi bytte noen rør 
og lage fortau et lite stykke ned Teglverksbakken. De som blir 
påvirket av dette arbeidet får direkte beskjed fra Stangeland. 

Første uken i august begynner Stangeland på den siste strekningen 
på østsiden, fra undergangen og nordover mot Diagonalen. Arbeidet 
starter i krysset ved Murmesterveien og går først mot undergangen. 
Før Stangeland kan starte arbeidet med å utvide veien på østsiden, 
må siste rest av trafikken legges om til vestsiden. I den sammenheng 
må vi flytte litt på overgangsfelt og busstopp.  



Bussveien Diagonalen-Gausel stasjon: Bussveien tar form 3 

Etter planen skal hele østsiden av Bussveien være ferdig bygget i 
løpet av 2021. 

Arbeider på vestsiden 

Stangeland er også godt i gang med arbeidene på vestsiden av 
fylkesveien. Helt i sør der trafikken er lagt om til østsiden, har de 
utvidet veien fra Gausel stasjon og langs Gauselskogen. Her er det 
satt ned nye sluker for håndtering av overvannet, lagt ned nye 
trekkerør og kabler samt gjort klart til kantstein og asfaltering. 

Vi fortsetter arbeidene nordover når trafikken er lagt om på neste 
strekning. Langs store deler av vestsiden skal vi bytte ut det 
kommunale vann- og kloakksystemet. Før vi kan begynne på dette 
arbeidet, må vi bli ferdige med spuntingen (bore rør ned i grunnen) 
som foregår langs Gauselveien. Etter hvert begynner vi også på den 
andre halvdelen av undergangen. 

I begynnelsen av september starter også Stangeland arbeid i 
Sølvspenneveien hvor den nye undergangen kommer. Før vi kan 
begynne å grave ut til undergangen, blir det en periode med 
spunting. Dette gjør vi for å sikre grunnen der vi skal grave og sørge 
for at kommunen får tilgang til å vedlikeholde rørene sine.  

Dette er hovedtrekkene i det vi har gjort så langt i år og de store 
linjene fremover. Bussveien er fremdeles i rute. Vi skal holde dere 
orientert om fremdriften videre og informere om nye arbeider som 
påvirker dere via Facebook og nyhetsbrev. 

På vegne av hele prosjektet, TUSEN TAKK for tålmodigheten deres 
og god sommer! 

PS! Husk å følge oss på Facebook for jevnlige oppdateringer😊😊 
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Rogaland fylkeskommune 
Postboks 130 sentrum 
4001 Stavanger 

Nabokontakt 
Christina Hatleskog Carlsen 

Telefon 
477 89 352 

E-post 
nabokontakt-bussveien@rogfk.no 

Web:                
https://www.rogfk.no/vare-
tjenester/samferdsel/bussveien/ 

Facebook:  
https://www.facebook.com/Bussveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 
Disse grafiske bølgene gjengir lyden av sauene på Jæren. 
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