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Nådlandsbråtet–Hans og Grete Stien:  
Anleggsarbeidet er i gang 
Nyhetsbrev Bussveien, august 2022 

INFORMASJON 
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Nå arbeider vi med å forberede til trafikkomlegging 19. 
august. I uke 33 starter vi også opp med anleggsarbeid i 
Nådlandskroken. 

Trafikkomleggingen vil tre i kraft 19. august. I den forbindelse vil det bli 
kveldsarbeid torsdag 18. og nattarbeid natt til fredag 19. august for å forberede 
til trafikkomleggingen. Det blir primært utplassering av skilt og sikring samt 
vegmerking som vil pågå på natten. 

Når vi legger om veien, flytter vi enkelte bussholdeplasser, mens andre blir 
lagt midlertidig ned i perioden anleggsarbeidet pågår. Det er satt opp 
informasjonsskilt om dette på de holdeplasser som er flyttet eller utgår. Fredag 
19/8, når nytt kjøremønster trer i kraft, vil vi også ha trafikkvakter på enkelte 
steder langs den nye omkjøringsveien for å sjekke at trafikken flyter greit. 

Anbefaler Gandsfjord-ruta for syklister 

Før vi legger om trafikken, skilter vi godt både til bilister og myke trafikanter 
som skal gjennom anleggsområdet. Vi skilter også vei til en alternativ rute 
langs østsiden av jernbanen, Gandsfjord ruta. Denne ruta anbefales for dere 
som skal sykle en lengre strekning mellom Sandnes og Stavanger. Her får 
dere stort sett sykle i fred fra biltrafikk og slipper omveier gjennom våre 
pågående prosjekter fra Forus til Jåttå.   

Arbeider i krysset Forusveien/Forusbeen 

Arbeidene med det store krysset vil pågå det meste av anleggsperioden. I 
første fase av arbeidet blir det graving (for spunt) og spunting (bore stålrør ned 
i grunnen). Vi må spunte for å holde terrenget rundt krysset på plass før vi kan 
grave ut den store undergangen vi skal bygge. Rørveggen blir synlig fra 
utsiden av undergangen og det kreves derfor ekstra presisjon i dette arbeidet.  

Spuntarbeidet starter opp i begynnelsen av september og skal etter planen 
pågå ut oktober. Varigheten på spuntarbeidet avhenger av grunnforholdene og 
vi tar derfor forbehold om at det kan ta noe lenger tid. Det skal spuntes på 
begge sider av Forusveien (fylkesvei 44) og Forusbeen. Vi begynner med 
spunting på østsiden av FV44, først mot Park 2020 (der Leos Lekeland ligger), 
deretter mot Trucksenteret (nordsiden av Forusbeen).  
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Arbeider i Nådlandskroken 

I løpet av uke 33 starter også anleggsarbeidet opp innerst i Nådlandskroken. 
Her skal vi legge nye vann- og avløpsrør for kommunen, samt høyspent-
ledninger for Lyse. Private grunneiere som blir berørt av arbeidet, blir kontaktet 
direkte av entreprenøren som gir nærmere informasjon før arbeidet starter 
opp. Det skal hele tiden være åpent for gående og syklende. Eventuell endring 
i kjøreadkomst blir skiltet. Arbeidet i Nådlandskroken og Nådlandsbråtet vil 
pågå frem til veien er ferdig utvidet med nytt fortau, mot slutten av året.  

Arbeidstid og varsling 

Vi forholder oss til Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging" (T-1442) i gjennomføringen av anleggsfasen.  

Normal arbeidstid er mandag til fredag 07:00 -16:00. Er det behov for overtid, 
jobber vi 16:00 - 20:00. For enkelte arbeidsoperasjoner vil arbeidstiden være 
07:00 -19:00. Dersom det i spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende 
arbeid om kvelden, natten eller i helgene, sender vi ut nabovarsel i forkant.  

Vi skal holde dere informert 

Vi kommer med nytt nyhetsbrev før vi starter opp nye arbeider lenger sør på 
strekningen. Imellomtiden kan du holde deg oppdatert ved å følge oss på 
Facebook og på Bussveiens side på www.rogfk.no. Her legger vi ut 
informasjon og oppdateringer fra prosjektet når vi har noe nytt å melde. På 
Bussveiens webside finner du også mer informasjon om hva vi skal bygge på 
de ulike strekningene, tidligere nyhetsbrev og sykkelkart gjennom de 
pågående prosjektene våre og til Gandsfjord ruta.  

Kontaktinformasjon finner du på baksiden. Det er bare å ta kontakt om du lurer 
på noe:-) 
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Rogaland fylkeskommune 
Postboks 130 sentrum 
4001 Stavanger 

Besøksadresse 
Arkitekt Eckhoffs gate 1 
4010 Stavanger 

Nabokontakt: Christina Hatleskog Carlsen 
Telefon: 924 87 270 
E-post: nabokontakt-bussveien@rogfk.no 
 
www.rogfk.no 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 
Disse grafiske bølgene gjengir lyden av bekk på Skåpet, Forsand. 


