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Rogaland fylkeskommune fortsetter utbyggingen av Bussveien 

mellom Stavanger og Sandnes. Neste strekning som skal bygges er 

fylkesvei 44 fra Stasjonsveien til Gauselvågen.   

Lyst ut på anbud 

Jobben med å bygge denne strekningen av Bussveien er nå lyst ut til 

entreprenører og vi forventer å skrive kontrakt i april 2022. 

Kontrakten utlyses som totalentreprise og det betyr at før vi kan gå i 

gang med bygging, må strekningen planlegges i detalj. Denne jobben 

blir gjort av entreprenøren, som også skal bygge. 

Hva skal vi bygge? 

Strekningen er cirka to kilometer lang, og går mellom den ferdige 
Bussveien på Vaulen og den påbegynte Bussveien på 
Gausel.  Strekningen skiller seg fra andre delstrekninger ved at 
Bussveien kommer i egen trasé uten biltrafikk, med fortau og 
sykkelfelt på begge sider.   
 

Fra den ferdige Bussveien på Vaulen og inn i Hinnasvingene kommer 
Bussveien på nivå med dagens bilvei. Deretter skiller Bussveien og 
bilveien lag. Bilene blir ført i kulvert under bakken, og fortsetter 
gjennom Hinna sentrum som i dag. Bussveien går i egen trasé, på 
bro over jernbanen i Hinnavågen, og fortsetter gjennom Jåttåvågen 
til Stadionparken. Ved Jåttå videregående skole bygger vi et lokk 
over den store rundkjøringen, slik at bilene kjører under, mens 
lokket oppå er forbeholdt de som sykler, går og reiser kollektivt.  
Videre sørover går prosjektet over i den påbegynte strekningen 
gjennom Gausel sentrum.  
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Planen er at strekningen skal stå ferdig første halvår i 2026. Det skal 
være åpent for trafikk i hele anleggsperioden. Trafikanter må likevel 
regne med nedsatt fart og endring i kjøremønster på strekningene.   
 

 

God informasjon  

Vi er opptatt av at alle som bor og ferdes langs strekningen skal få 

god informasjon om arbeidet. Dette nyhetsbrevet sender vi ut til 

dere som bor, arbeider i eller grenser til den kommende 

Bussveien. Neste nyhetsbrev sender vi ut våren 2022, når 

entreprenøren har kommet i gang med planleggingen. Først da vet 

vi mer nøyaktig hvor og når vi starter opp. Direkte berørte 

grunneiere blir varslet før oppstart av arbeid på egen eiendom, i 

henhold til avtalen som er gjort med Rogaland fylkeskommune.  

Ta kontakt hvis du har spørsmål 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon. 

Vi er også tilgjengelige for videomøter eller befaring på eiendommen 

din. Vi anbefaler også å følge Bussveien på Facebook.   
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Rogaland fylkeskommune 

Postboks 130 sentrum 

4001 Stavanger 

Nabokontakt  

Stine Reed  

 

Telefon 

922 50 322 

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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