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Det meste av trafikken er nå lagt over på østsiden av 

fylkesveien og vi arbeider nå langs store deler av 

vestsiden. Her holder Stangeland på å bytte ut og legge 

om vann og avløp for kommunen. De er også godt i gang 

med andre halvdel av undergangene.  

I Gausel sentrum gjenstår det fremdeles litt arbeider på 

østsiden av fylkesveien. Vi planlegger neste og siste 

trafikkomlegging i slutten av januar. Da etablerer vi også gang- 

og sykkelsti langs den nye veien som åpner. 

Arbeider på østsiden 

Stangeland jobber nå med å gjøre ferdig den siste strekningen 

mellom Murmesterveien og rundkjøringen mot Jåttå. Her må de legge 

om en del vann- og avløpsrør. I den forbindelse stenger vi 

innkjørselen fra fylkesveien ned til Murmesterveien i uke 3. Vi skal 

koble oss på noen kummer som ligger i bakken i dette krysset. Vi 

lager en midlertidig adkomstvei fra fylkesveien (mellom tannlege-

bygget og utbyggingen til Edlandsgården) til næringsdrivende som 

trenger adkomst til Boganesgeilen. Myke trafikanter vil fortsatt ha 

adkomst fra Murmesterveien opp til fylkesveien.  

Det gjenstår også litt arbeid i Teglverksbakken. Her holder 

Stangeland på å bytte ut kommunale vann- og avløpsrør. Når dette er 

gjort, fortsetter Stangeland med å lage rampen inn til undergangen, 

samt en gangvei fra undergangen og opp til fylkesveien.  

Arbeider på vestsiden 

I den sørligste enden av prosjektet er arbeidet med andre halvdel av 

undergangen godt i gang. Selve undergangen er ferdig støpt. 

Stangeland holder nå på med murveggene som går langs rampen 

ned til undergangen. Når murveggene er ferdig støpt, skal det legges 
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vann- og avløpsrør bak muren. Det skal også støpes en trapp ned til 

undergangen fra sørsiden av veien. 

I Sølvspenneveien har vi holdt på med forberedende arbeider til 

andre halvdel av undergangen som er bygget i Teglverksbakken. Her 

borer vi rør ned i grunnen på begge sider av veien for å sikre at ikke 

grunnen raser ut når vi skal grave ut til rampen som går ned til 

undergangen. Stangeland estimerer at spuntarbeidet i 

Sølvspenneveien vil være ferdig i midten av januar. 

Når spuntingen er ferdig, skal vi grave ut og støpe veggene til 

rampen, samt selve undergangen. Etter at murveggene er støpt, blir 

det også rørarbeid her. Arbeidet med undergangen forventes å pågå 

frem til høsten 2022. 

Støyskjermen på vestsiden av fylkesveien skal byttes ut og det skal 

etableres en ny støyskjerm i forlengelsen av den gamle og frem til 

Peders. Stangeland er allerede i gang med å grave frem ledninger 

som ligger i bakken der den nye støyskjermen skal komme. De 

planlegger å bore hull til fundamenter for den nye støyskjermen i 

løpet av uke 3. Arbeidet forventes å ta 2-3 uker. Arbeidet med å bytte 

ut den gamle støyveggen starter opp i løpet av andre kvartal 2022.  

Takk for tålmodigheten   

Dette er hovedtrekkene i det vi har gjort siden i sommer og vil jobbe 

med fremover. Bussveien er fremdeles i rute. Vi kommer med nytt 

nyhetsbrev med status fra prosjektet før sommerferien neste år. 

Husk å følge oss på Facebook for jevnlige oppdateringer om 

pågående og planlagte arbeider😊 

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

PS! Det blir ingen arbeid i romjulen. Stangeland har siste arbeidsdag 

23.12 og starter opp igjen 3.1. Vi ønsker alle en smittefri og god jul! 
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PS! Husk å følge oss på Facebook for jevnlige oppdateringer😊 

 

 

Rogaland fylkeskommune 

Postboks 130 sentrum 

4001 Stavanger 

Nabokontakt 

Christina Hatleskog Carlsen 

Telefon 

924 87 270 

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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