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Det blir Risa AS som skal bygge Bussveien 
mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. 
Anleggsarbeidet starter opp i mars 2021. 

Jobben med å bygge neste strekning av Bussveien ble lyst ut til entreprenører i juni. I 
september signerte vi kontrakten med Risa og i slutten av oktober hadde vi vår første 
samhandling med entreprenøren.  

I gang med detaljplanlegging  

Risa har kommet godt i gang med planleggingen, men det er likevel en stund til 
anleggsarbeidet starter opp. Strekningen skal først detaljplanlegges (prosjekteres). I 
denne perioden vil det også foregå noen forberedende undersøkelser og 
arbeider på strekningen, blant annet noe vegetasjonen som må tas ned for å gi plass 
til Bussveien. Risa estimerer at selve anleggsarbeidet vil starte opp i begynnelsen av 
mars neste år. 
 

Bygger vest-siden av fylkesveien (Nådlands-siden) først 

Fylkesveien skal være åpen for gjennomkjøring i hele anleggsperioden. For å få til det, 
legges all trafikk over på den ene siden av fylkesveien mens vi bygger Bussveien på 
den andre halvdelen. Entreprenøren begynner med å legge trafikken over på østsiden 
(fjord-siden) av fylkesveien slik at vi kan bygge Bussveien på vestsiden først. Her 
starter Risa med å etablere permanent støyskjerm mot tilgrensende eiendommer og 
tilbakeføre hagene til grunneierne. I den første fasen av prosjektet vil vi også etablere 
en gangbro over fylkesveien slik at skolebarn trygt kan krysse over anleggsområdet 
når de skal til og fra skolen. Vi vil også raskt etablere en midlertidig gang og sykkelsti 
slik at myke trafikanter kan ferdes trygt gjennom Gausel mens anleggsarbeidet pågår.  

 
Dette bygger vi 
 
Bussveien bygges som en midtstilt løsning med bussen i midten og bilfelt på hver side. 
Ytterst blir det sykkelfelt og fortau på hver side. Dette er samme løsning som vi bygger 
på Gausel nå og som Bussveien har gjennom Hillevåg, Mariero og Vaulen. 

Vi bygger også to nye bussholdeplasser på strekningen, samt to nye underganger ved 
Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. De nye undergangene blir lengre og får større 
lysåpning. Samtidig som vi bygger Bussveien, fornyer vi også det kommunale 
overvannsystemet. Strekningen Gausel stasjon – Nådlandsbråtet skal stå ferdig i 
november 2022. 
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Mer informasjon kommer 
 
Vi skal holde dere oppdaterte på fremdriften i 
prosjektet, både i forkant av-, og under hele 
anleggsperioden. Dette nyhetsbrevet har vi 
sendt ut til husstander som ligger nær den nye 
strekningen som vi skal bygge på Gausel. Dere 
vil få mer informasjon når vi nærmer oss 
byggestart. Vi anbefaler også at dere som 
ønsker å følge prosjektet tett, følger oss på 
Facebook. 

 

 
 

  

Ta kontakt hvis du har 
spørsmål 

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

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

Bussveien er også på 
Facebook. 

Bussveien er et moderne buss-system som bygges på Nord-Jæren, og er 
det største prosjektet i Bymiljøpakken. Prosjektet består av 25 del-
strekninger. Når Bussveien er ferdig har vi et høyverdig kollektivtilbud der 
bussen kommer presis og ofte, og reisen er behagelig. 
 

 

 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/bussveien/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/bussveien/
https://www.facebook.com/Bussveien/?epa=SEARCH_BOX
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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 
477 89 352 

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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