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Gausel stasjon-Nådlandsbråtet: 
Anleggsarbeidet starter opp 
Nyhetsbrev Bussveien, februar 2021 

INFORMASJON 
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Detaljplanlegging av strekningen (prosjektering) pågår 
enda, men Risa er likevel klare for å starte opp med første 
fase av anleggsarbeidet nå i februar.  

I denne første fasen vil biltrafikken gå som normalt på 
fylkesveien. Den første trafikkomleggingen er planlagt i midten av 
mai. Her får dere litt mer informasjon om hva som skal gjøres i første 
fase av anleggsarbeidet.  

River Glassblåseriet og etablerer brakkerigg  

Risa regner med å være ferdige med å rive det gamle glassblåseriet i 
løpet av uke 6. Tomten skal brukes som anleggskontor for Risa 
videre i anleggsfasen. Anleggskontoret skal være på plass i løpet av 
februar og vil bestå av brakker i èn etasje. Vi i Rogaland 
fylkeskommune har prosjektkontor like i nærheten, i Heiamyrå 19.  

River gammel og setter opp ny permanent støyskjerm  

Risa starter med å rive eksisterende støyvegg på vest-siden av 
fylkesveien. Dette arbeidet starter opp allerede i løpet av uke 6. De 
begynner ved rundkjøringen ned til Gausel stasjon, og jobber seg 
sørover (mot Forus). Der det ikke er inngrep i eiendommene, kan ny 
støyskjerm settes opp så snart den gamle er revet, så lenge været 
tillater det. Der Rogaland fylkeskommune har ervervet eiendom, må 
det utføres litt gravearbeid på tomten før ny støyskjerm kan settes 
opp. Når støyskjermen er på plass, ferdigstiller vi hagene 
fortløpende, så raskt været tillater.   

Der vi river støyskjermen, blir gang- og sykkelvei stengt og myke 
trafikanter må benytte Dykjelsletta. Endringer i adkomstveien blir 
skiltet.  
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Midlertidig gangbru og gang- og sykkelvei på øst-
siden 

I midten av mars begynner Risa arbeidet med å lage en midlertidig 
gang- og sykkelvei på øst-siden av fylkesveien (der jernbanen går). 
Når gang- og sykkelveien er på plass, starter arbeidet med å bygge 
en midlertidig gangbru over fylkesveien. Dette skjer i medio april. Den 
midlertidige brua skal tas i bruk i slutten av april når vi stenger 
undergangene og legger gang/sykkel- stien over på øst-siden.  

Arbeidstid og varsling  

Normal arbeidstid er mandag til fredag 07:00 -15:00. Er det behov for 
overtid vil vi arbeide fra 15:00 til 20:00. For enkelte arbeids-
operasjoner vil arbeidstiden være fra 07:00 til 19:00. Dersom det i 
spesielle tilfeller er nødvendig å utføre støyende arbeid (utover 
anbefalte støygrenser i T-1442) om kvelden, natten eller i helgene, 
sender vi ut nabovarsel i forkant.  
 
Mer informasjon kommer  

Vi skal holde dere informert underveis i byggeprosessen, om det 
oppstår endringer i planene som vi har kommunisert, eller om det er 
andre ting er greit for dere å vite. Vi kommer med nytt nyhetsbrev i 
midten av mars, når noen av arbeidene i fase 2 starter opp. Da 
får dere blant annet mer informasjon om den midlertidige brua og 
omlegging av gang- og sikkelvei til øst-siden. 

Vi bruker også Facebook aktivt for å informere om anleggsarbeid på 
denne strekingen. Anbefaler at dere som ønsker å følge prosjektet 
tett følger oss her. Dere finner også informasjon om prosjektene i 
Bussveien på rogfk.no. Her ligger også tidligere nyhetsbrev som vi 
har sendt ut. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på. (Se 
baksiden). 
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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 

Kontakt: 
Christina Hatleskog Carlsen 
Nabokontakt Bussveien 
Nabokontakt-bussveien@rogfk.no 
Tlf.: 477 89 352 

 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 
Disse grafiske bølgene gjengir lyden av Månafossen, Gjesdal. 

http://www.rogfk.no/
mailto:Nabokontakt-bussveien@rogfk.no
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