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Rogaland fylkeskommune fortsetter utbyggingen 
av Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. 

Lyst ut på anbud 
 
Før vi er klare til å bygge, må strekningen detaljplanlegges. Jobben med å bygge 
neste strekning av Bussveien ble lyst ut til entreprenører i uke 23. Strekningen er lyst 
ut som totalentreprise. Det betyr at entreprenøren som blir valgt må detaljplanlegge 
arbeidet og lage byggetegninger før byggingen kan starte. Vi forventer å skrive 
kontrakt med entreprenør i løpet av oktober.  

 
Midtstilt bussvei 
 
Strekningen som er lyst ut starter ved Gausel stasjon og slutter ved innkjøringen til 
Gamle Forusvei ved Nådlandsbråtet. Bussveien bygges som en midtstilt løsning med 
bussen i midten og bilfelt på hver side. Ytterst blir det sykkelfelt og fortau påhver side. 
Vi bygger også to nye bussholdeplasser på strekningen, samt to nye underganger med 
større åpning og lengde. Undergangene kommer ved Gausel stasjon og ved 
Nådlandsbråtet. Samtidig som vi bygger Bussveien, fornyer vi også det kommunale 
overvannsystemet. 
Byggeperioden tar cirka to år. Det blir åpent for trafikk gjennom Gausel i hele perioden. 
Trafikanter må likevel regne med nedsatt fart og endring i kjøremønster.  
 

God informasjon 
 
Vi er opptatt av at alle som bor og ferdes langs 
strekningen skal få god informasjon om arbeidet. Dette 
nyhetsbrevet sender vi til dere som har inngått en avtale 
med Rogaland Fylkeskommune om avståelse av grunn, 
enten midlertidig eller permanent.  
Når det nærmer seg byggestart, sender vi også ut 
nyhetsbrev til andre naboer som grenser til- eller bor nær 
den kommende Bussveien.  
 
Neste nyhetsbrev sender vi ut i oktober/november, når 
entreprenøren har kommet i gang med planleggingen. 
Først da kan vi si noe om hvor og når vi starter opp. Dere 
som er direkte berørte grunneiere blir selvsagt også 
varslet før oppstart av arbeid på egen eiendom, i henhold 
til avtalen som er gjort med Rogaland fylkeskommune. 

Ta kontakt hvis du har 
spørsmål 

Har du spørsmål, ta gjerne 
kontakt med oss på e-post 
eller telefon (se neste side).  

Du finner også informasjon 
om prosjektene i Bussveien 
her, på rogfk.no.  

Bussveien er også på 
Facebook. 

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



Bussveien, Gausel stasjon til Nådlandsbråtet 3 

 

 

 

 

 

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 

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

Rogaland fylkeskommune 
Postboks 130 sentrum 
4001 Stavanger 

Besøksadresse 
Arkitekt Eckhoffs gate 1 
4010 Stavanger 

Kontakt Bussveien 
Christina Hatleskog Carlsen, nabokontakt 

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 sauene på Jæren. 
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