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Siden juli har all trafikk gått på østsiden av fylkesveien 

mens Risa har jobbet for fullt på vestsiden. Nå nærmer 

vestsiden av fylkesveien seg ferdig og første 

trafikkomlegging fra østsiden til vestsiden blir 3. januar. 

Lengst sør har Risa byttet ut kommunale vann- og kloakkrør og halve 

Bussveien er ferdig bygget med ett bussfelt, bilfelt, sykkelfelt og 

fortau. De nærmer seg også ferdige med å bygge de to buss-

stasjonene ved undergangene i nord og i sør. Halve rundkjøringene 

ved Gausel stasjon og ved Gauselbakken, er ferdig bygget. 

Undergangen ved Nådlandsbråtet er ferdig støpt og rampen ned til 

undergangen nærmer seg ferdigstillelse. Det gjenstår litt arbeid her 

før vi kan asfaltere veien ned til undergangen. Fjellsiden som er 

sprengt vekk ved Nådlandsbråtet, er kledd med flott naturstein. 

Rørveggen skal etter hvert kles med plater, men dette skjer ikke før til 

sommeren 2022. 

Stenger innkjøring til Gamle Forusvei og flytter 

anleggsarbeid over på østsiden 

Risa har nå asfaltert vestsiden av fylkesveien, fra krysset inn til 

Gamle Forusvei og omtrent frem til den midlertidige gangbrua. Når vi 

legger om trafikken til den ferdig opparbeidet vestsiden, vil 

nordgående trafikk gå i bussfeltet, mens sørgående trafikk vil gå i 

kjørefeltet. Trafikkomleggingen er planlagt 3. januar. I forbindelse 

med veiomleggingen blir krysset inn til Gauselbakken og 

Slettetrandveien gjort om til rundkjøring igjen.  

Når vi legger om trafikken til vestsiden, stenger vi samtidig veien 

inn/ut til Gamle Forusvei for biltrafikk. Det blir fremdeles adkomst 

for myke trafikanter i samme område som i dag. 

Bussholdeplassen blir flyttet litt lenger sør på fylkesveien.  
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Så snart trafikken er lagt over til vestsiden, starter Risa arbeider på 

østsiden av Fylkesveien.  

Gjenstående arbeid på vestsiden 

Det gjenstår litt arbeider ved undergangen i Dykjelsletta. Arbeidene 

med å bytte ut kommunale vann- og avløpsrør i krysset Dykjelbakken 

/Dykjelsletta er noe forsinket. Dette skyldes i hovedsak grunn- 

forholdene som har gjort det nødvendig å sprenge mer enn antatt.  

Det er også stor høydeforskjell fra Dykjelsletta ned til undergangen. 

Her gjenstår det å ferdigstille natursteinsmur mot brakkeriggen og 

Dykjelsletta, samt lage trapper ned til undergangen.   

Vi åpner Dykjelsletta igjen rundt månedskifte januar/februar, 

med forbehold om været. Blir det mye frost, kan arbeidene bli 

ytterligere forsinket.  

Neste, og siste, veiomlegging fra østsiden til vestsiden er planlagt i 

månedsskiftet januar/februar. Da vil det meste av arbeidene på 

vestsiden være ferdig. I resten av 2022 vil anleggsarbeidet i all 

hovedsak foregå på østsiden av fylkesveien.  

Takk for tålmodigheten   

Dette er hovedtrekkene i det vi har gjort siden i sommer og vil jobbe 

med fremover. Bussveien er fremdeles i rute. Vi kommer med nytt 

nyhetsbrev med status fra prosjektet før sommerferien neste år. 

Husk å følge oss på Facebook for jevnlige oppdateringer om 

pågående og planlagte arbeider😊 

På vegne av hele prosjektet, TUSEN TAKK for tålmodigheten deres!  

 

Vi ønsker alle en smittefri og god jul! 
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