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Madlaveien i Kannik har størst busstrafikk på hele Nord-Jæren. Her 

kjører over 60 busser i timen i rushet, noe som i lang tid har ført til 

køer og forsinkelser. 

Bussveien må utenom kryssene  

Samferdselsdepartementet vedtok i 2013 at vi skal bygge 

sammenhengende kollektivtraseer som sikrer punktlighet, høy 

kapasitet og forutsigbarhet.  

 

For å oppnå dette i Madlaveien, foreslår Rogaland fylkeskommune å 

bygge Bussveien parallelt med bilveien fra Jernbaneveien til 

Mosvatnet. På den måten kjører bussene utenom, og slipper 

hindringer, i de store kryssene, ved teateret og ved motorveien.  

Fylkeskommune 

sendte høsten 2020 

reguleringsplan for 

Bussveien Olav V’s 

gate–Mosvatnet til 

Stavanger kommune.  

Politikerne vedtar- og 

legger planen på 

høring. 

 

Gode stasjonsområder  

 

Med Bussveien kommer nye, moderne stasjoner (holdeplasser) med 

god værbeskyttelse. De blir bygget slik at flere busser stopper 

samtidig, sånn at reisen blir mer effektiv.  

 

På strekningen kommer fire stasjoner, planlagt i tilknytning til 

målpunkt som skoler og idrettsarenaer. Enkelte eiendommer blir 

berørt når vi etablerer stasjonene. 
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Hva betyr Bussveien for deg som er grunneier? 

Vi planlegger få inngrep i eiendommer på denne bussvei-strekningen. 

Bussen skal gå i de to kjørefeltene på nordsiden av Madlaveien (der 

trafikk fra sentrum går i dag). Biltrafikken flyttes til andre siden, til 

feltene som går til sentrum i dag.  

 

Eiendommene som i dag har direkte adkomst til Madlaveien får nye 

adkomster. De nye avkjørslene blir etablert først når vi nærmer oss 

bygging. 

Dialog og møter 

Fylkeskommunen ønsker å ha en god dialog med deg som er 

grunneier langs strekningen. Etter at kommunen har lagt planen på 

høring, kommer vi derfor til å ha åpne kontordager der vi avtaler tid til 

å svare på spørsmål om din eiendom. Møtene blir gjennomført i løpet 

av første halvår 2021, og kan gjøres elektronisk hvis det er behov for 

det.  
 

Les gjerne mer om Bussveien på våre nettsider (www.rogfk.no/vare-

tjenester/samferdsel/bussveien/) eller følg Bussveien på Facebook.    

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/bussveien/
http://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/bussveien/
http://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/bussveien/
https://www.facebook.com/Bussveien
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Rogaland fylkeskommune 

Postboks 130 sentrum 

4001 Stavanger  

 

Telefon 

51 51 66 00 

 

E-post 

firmapost@rogfk.no 

Bussveien St. Olav V’s gate-Mosvatnet 

Prosjektleder Anne Margrethe Skretting, tlf.: 453 90 711, e-post: anne.margrethe.skretting@rogfk.no 

Planleggingsleder Synnøve Westermoen, tlf.: 920 12 712, e-post: synnøve.westermoen@rogfk.no 

Nabokontakt Stine Reed, e-post: stine.reed@rogfk.no 

  

 

 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 

Disse grafiske bølgene gjengir lyden av latter på Sølvberget, Stavanger. 

Bussveien er et moderne bussystem  

på Nord-Jæren. Det er det største 

prosjektet i Bymiljøpakken, og består 

av totalt 25 delstrekninger.  

 

Når Bussveien er ferdig har vi et 

høyverdig kollektivtilbud kjennetegnet 

med «Presis, ofte og behagelig». 
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