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Nådlandsbråtet–Hans og Grete Stien:  
Anleggsarbeidet starter i august 
Nyhetsbrev Bussveien, juni 2022 
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Nådlandsbråtet–Hans og Grete Stien: Anleggsarbeidet starter i august 2 

I uke 32 starter anleggsarbeidet på Bussveien mellom 
Nådlandsbråtet og Hans og Grete Stien opp for fullt. 
Forberedende arbeider er allerede i gang. 

Vår entreprenør Grunn-Service starter med å legge om trafikken 
rundt den store rundkjøringen der Forusveien krysser Forusbeen. Her 
skal vi bygge et firearmet signalregulert kryss med en stor undergang 
under. Undergangen åpner opp området og gjør det enklere og 
tryggere å krysse veien for de som sykler og går. Dette er et 
omfattende arbeid som vil pågå det meste av anleggstiden som er 
estimert til å vare i 3 år. Vi regner med at omkjøringen rundt 
rundkjøringen vil vare frem til sommeren 2025. 

Om trafikkomleggingen 

Vi har stort fokus på trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke 
trafikanter og har lagt til rette for at gående og syklende får en trygg, 
og samtidig, kortest mulig vei rundt krysset som er stengt.  
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Nådlandsbråtet–Hans og Grete Stien: Anleggsarbeidet starter i august 3 

I forbindelse med at vi etablerer omkjøringsveiene, blir krysset 
Midtbergmyrå/ Forusveien gjort om til en liten rundkjøring for å bedre 
trafikkflyten når trafikken øker i dette krysset. Vi etablerer også en ny 
midlertidig vegforbindelse mellom Midtbergmyrå og Bjødnabeen for å 
korte ned omveien til bedriftene i og rundt Bjødnabeen.  

I gang med forberedende arbeider 

Før entreprenøren kan legge om trafikken, må de gjøre noen 
forberedende arbeider. Etablering av omkjøringsveier er allerede i 
gang og arbeidet vil pågå frem til entreprenøren tar ferie i uke 29. 
Brakkeriggen, hvor både vi og entreprenøren får kontor, er også på 
vei opp øst for Travbanen, langs Midtbergmyrå.  

Fremdriftsplan 

Rett etter ferien starter også arbeider i Nådlandskroken. Veien skal 
bygges ut med fortau og blir ny adkomstvei ut til Forusbeen for 
boliger i Nådlandsberget. Arbeidet her omfatter også å legge nye 
vann- og avløpsrør for kommunen samt høyspent-ledninger for Lyse.  

Mot slutten av året planlegger Grunn-Service å starte opp i krysset 
Midtbergmyrå/Forusveien. Her skal vi gjøre et omfattende arbeid med 
å legge om og bytte ut vann- og kloakkrør for Sandes kommune. 

Mer informasjon kommer 

Vi skal holde dere oppdatert gjennom hele anleggsfasen og kommer 
med mer informasjon i august, før vi legger om trafikken rundt 
rundkjøringen. Vi informerer via nyhetsbrev i posten og på 
Bussveiens egen Facebook side. Vi anbefaler dere som ønsker å 
følge prosjektet tett, om å følge oss på Facebook og slå på varsler fra 
siden vår. På www.rogfk.no /Vei og kollektivtransport kan du lese 
mer om hva vi skal bygge på strekningen. 

Det er bare å ta kontakt om dere har noen spørsmål:-) 
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Rogaland fylkeskommune 
Postboks 130 sentrum 
4001 Stavanger 

Besøksadresse 
Arkitekt Eckhoffs gate 1 
4010 Stavanger 

Kontakt: 
 
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 bekk på Skåpet, Forsand. 
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