INFORMASJON

Bussveien på Gausel:
Nå er vi i gang!
Nyhetsbrev Bussveien uke 35, august 2020
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Bussveien på Gausel:Nå er vi i gang!

Nå er vi i gang med anleggsarbeider på Gausel. Fra og
med uke 35 pågår det arbeid flere steder på strekningen
mellom Gausel stasjon og rundkjøringen ved Mega.
Rundt uke 37 starter også arbeid på kommunale veier i nord-øst
(fase 2 på kartet). Fra uke 40 fortsetter arbeidet på fylkesveien
mellom rundkjøringen ved Mega og Teglverksbakken.
Det blir i perioder manuell dirigering av trafikken på deler av
strekningen. Det kan være lurt å legge inn litt ekstra reisetid. Gang og
sykkelvei blir også lagt om. Alle endringer i kjøremønster både for
kjørende, gående og syklene blir skiltet.

Kartet viser påbegynte arbeider fra og med uke 35 og utover høsten.
Fasene beskriver planlagt oppstart på arbeidene i prosjektet. Vi tar
forbehold om endringer i oppstartstidspunkt på de ulike fasene.
Private grunneiere som blir berørt av arbeidet blir kontaktet direkte av
entreprenøren som gir nærmere informasjon før arbeidet starter opp.
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Vi gjør oppmerksom på at flere faser vil pågå samtidig.
Fase 1: Oppstart arbeider fra uke 35 – 39 mellom Gausel stasjon og
rundkjøringen ved Mega.
Uke 35-36: Vi utvider fylkesveien. Samtidig begynner vi å klargjøre
skogsområdet bak Gauselveien 50 hvor vi skal ha vår brakkerigg. Vi
skal også asfalterer grusveien langs jernbanen fra Gausel stasjon og
forbi skogen. Dette blir en midlertidig omkjøring for myke trafikanter.
Uke 36-39:
•
•

Vi fjerner rabatten på vestsiden av fylkesveien for å gi plass
til begge kjørefelt samt gang og sykkelvei.
I uke 39 begynner arbeidet med å utvide fylkesveien på
østsiden (mot fjorden). Dette arbeidet vil pågå i omkring 1 år.

Fase 2: Fra uke 37 blir det arbeid på kommunale veier i nord-øst av
anleggsområdet.
Fase 3: Fra uke 40 fortsetter arbeidet med å utvide fylkesveien på
vestsiden, fra rundkjøringen ved Mega frem til Teglverksbakken.
Fase 4: Arbeid med ny undergang ved Teglverksbakken starter i
løpet av oktober.
Videre informasjon
Fremover kommer vi ikke til å sende informasjon i posten like hyppig
som vi har gjort i det siste. Vi oppfordrer dere som ønsker å følge
prosjektet om å følge oss på Facebook. Her legger vi ut informasjon
og oppdateringer fra prosjektet når vi har noe nytt å melde.
Bussveien har også en egen webside på rogfk.no. Her finner dere
også tidligere nyhetsbrev som vi har sendt ut. Ta gjerne kontakt om
det er noe dere lurer på. (Se baksiden)
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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/varetjenester/samferdsel/bussveien/
Facebook:
https://www.facebook.com/Bussveien

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

