
Bussveien, Gausel stasjon-Nådlandsbråtet

Viktig informasjon  
til elever og foresatte
Endring av skolerute
I forbindelse med at vi bygger Bussveien, skal vi bygge nye og større underganger ved 
Nådlandsbråtet og Gausel stasjon. For å kunne holde åpent for trafikk på fylkesveien 
gjennom hele anleggsperioden, bygger vi halve Bussveien om gangen. Vi bygger 
ut vestsiden av fylkesveien først. Begge undergangene blir dermed berørt og skal 
erstattes av en midlertidig bru som går over fylkesveien. Gang- og sykkelvei langs 
fylkes veien blir også stengt, først delvis, men etter hvert helt, for at det skal være 
plass til både trafikkavvikling og veibygging på en gang.

For at skolebarn skal ha en trygg vei til skoler og idrettsanlegg, har vi laget en ny rute 
for trygg kryssing av fylkesveien. Ruten, som dere ser på baksiden, blir skiltet.

Undergangen ved Nådlandsbråtet stenger etter påske
Undergangen ved Nådlandsbråtet stenger første virkedag etter påske, tirsdag 6. april. 
De første to dagene som undergangen er stengt vil vi ha folk som står vakt her fra 
07.30–08.15, i tilfellet det er noen som ikke har fått med seg denne informasjonen. 
Undergangen ved Gausel stasjon er åpen frem til den midlertidige brua er på plass.

Den midlertidige brua
Den midlertidige brua er litt forsinket og er nå ventet på plass i midten av mai. Brua 
plasseres cirka 100 meter fra Gausel stasjon og «lander» i Dykjelsletta. Den er 3 
meter bred og er tilrettelagt både for gående, syklende og de med barnevogn. Brua 
blir stående frem til Bussveien er ferdig bygget i november 2022.

Anbefalt skolerute
For dere som bor sør for Gausel stasjon, går anbefalt skolevei langs østsiden av 
jernbanen, fra Forusstranda og frem til undergangen ved Gausel stasjon. Dette 
gjelder fra 6. april når vi stenger undergangen ved Nådlandsbråtet. For dere som 
bor nord for Gausel stasjon blir skoleruten først endret når den nye brua kommer. 

Den anbefalte skoleruta er laget for at skolebarn skal kunne krysse fylkesveien trygt 
og unngå anleggstrafikk. Anleggstrafikken forgår primært langs fylkesveien. Risa 
har anleggskontor samt et lite lagringsområde på den gamle glassblåseri-tomten i 
Dykjelsletta. Her er det nå ut- og innkjøring direkte til/fra fylkesveien. Risa vil også 
ha et lite lagringsområde rett ved rundkjøringen inn til Gausel stasjon. Området 
blir sikret godt og kjøretøy som skal inn her skal ikke krysse skoleruta. (Anleggs- og 
lagringsområdene er markert med Risa-logo i kartet på baksiden.)

Har dere spørsmål til oss i Rogaland fylkeskommune er det bare å ta kontakt! 

Kontaktinformasjon:
Nabokontakt Christina Hatleskog Carlsen 
nabokontakt-bussveien@rogfk.no / Tlf.: 477 89 352

mailto:nabokontakt-bussveien@rogfk.no



