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KSR er entreprenøren som skal bygge Bussveien mellom 

Stasjonsveien og Gauselvågen på vegne av Rogaland 

fylkeskommune. KSR er et samarbeid mellom Risa AS og 

Kruse Smith Anlegg AS.  

Forberedende arbeid ved Diagonalen 

KSR har allerede startet forberedende arbeid i området ved 

Diagonalen, og snart starter vi anleggsarbeidet. Utover vår og 

sommer kommer de til å sette opp brakkerigg, rive bygninger, lage 

midlertidige parkeringsplasser, og starte å legge om vann og avløp i 

dette området. KSR kommer også til å rive noen boliger i 

Hinnasvingene i løpet av sommeren. Etter sommerferien fortsetter 

KSR arbeidet i området rundt Diagonalen, samtidig som det blir 

arbeid i Hinnasvingene.  

Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen skal stå ferdig første 

halvdel i 2026. I området ved den store rundkjøringen på Jåttå skal vi 

åpne Bussveien innen desember 2024, samtidig med kollektivtraséen 

til nye SUS. 

Trafikken når vi bygger  

Bortsett fra noen tilpasninger for gående og syklende, blir det ingen 

større trafikkomlegging før i høst. Slike endringer blir skiltet. Alle 

veiene rundt Diagonalen skal være åpne under bygging, men det blir 

endring i kjøremønster.  

Midlertidig gangbro  

Vi kommer til å sette opp en gangbro over fylkesveien ved 

Boganesveien, slik at skolebarn trygt kan krysse anleggsområdet når 

de skal til og fra skolen. Vi gir beskjed i god tid før gangbroen blir tatt 

i bruk. 
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Undergangene ved Boganesveien og Diagonalen vil fortsatt være 

åpne når vi legger om trafikken.      

 

Stenger Hinnasvingene under bygging 

I Hinnasvingene skal vi bygge en kulvert under bakken for kjørende. 

Da må vi dessverre stenge veien, og trafikken må gå via Gamleveien. 

Nabolaget blir varslet i god tid før vi stenger Hinnasvingene for 

gjennomkjøring.  

Mer informasjon kommer  

Vi vet at vi påvirker mange når vi bygger Bussveien. Vi skal gjøre vårt 

beste for å holde dere oppdatert i byggeperioden. Neste nyhetsbrev 

sender vi ut i august. Da vet vi mer om omlegging av gang- og 

sykkelsti i området ved Diagonalen, og videre fremdrift i de ulike 

områdene. Vi anbefaler at dere følger Bussveien på Facebook. 

Naboer som blir berørt av arbeid blir varslet direkte. Ta gjerne kontakt 

om det er noe dere lurer på.   
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Status riving av hus Hinnasvingene/Hindalsveien Status riving av hus 

Hinnasvingene/Hindalsveien Status riving av hus 

Hinnasvingene/Hindalsveien 

 

Rogaland fylkeskommune 

Postboks 130 sentrum 

4001 Stavanger 

Nabokontakt 

Stine Reed 

 

Telefon 

457 32 580 

E-post 

stine.reed@rogfk.no 

 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 

Disse grafiske bølgene gjengir lyden av latter på Sølvberget, Stavanger. 


