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I forbindelse med utbygging av Bussveien mellom Stasjonsveien og 

Gauselvågen kommer entreprenør KSR (arbeidsfellesskap mellom 

Kruse Smith Anlegg og Risa AS) til å gå i gang med å legge om til ny 

fjernvarme og vann og avløp i området fra rundkjøringen ved 

Diagonalen og ned til jernbanebroen. KSR har fjernet kantstein i 

midtrabatten, og klargjør til asfaltering som vil skje tidlig denne 

uken. I perioden midtrabatten fjernes og området asfalteres vil det 

være behov for å stenge et av kjørefeltene i hver retning i perioder, 

samt det vil kunne være behov for manuell dirigering og stopping av 

trafikk i perioder ved behov.  

Selve VA-arbeidet er forventet å pågå fra slutten av uke 33 til og 

med uke 39.  Når arbeidet pågår på nordsiden, vil gang- og sykkelsti 

stenges på denne siden. Et kjørefelt i hver retning vil være åpent. 

Under finner dere mer informasjon om trafikkmønsteret når 

arbeidet pågår. Rødt er arbeidsområde, grønt er gang- og sykkelsti 

og gult og blått er kjøremønster i ulike retninger.  
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Fremdriftsplan  

• Arbeid nordsiden uke 33-35 

Når arbeidet foregår på nordsiden, forskyves trafikken mot 

sør. Gang- og sykkelsti må stenges på nordsiden når arbeidet 

pågår i disse ukene. Myke trafikanter rutes over på sørsiden. 

Kulvert ved rundkjøringen vil være åpen. 
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• Arbeid sørsiden uke 36-39 

Når arbeidet foregår på sørsiden forskyves trafikken mot 

nord. Gang- og sykkelsti vil være åpent på begge sider av 

veien.  

 

Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen 

Strekningen fra Stasjonsveien til Gauselvågen 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 går i hovedsak i egen trasé uten 

biltrafikk, med fortau og sykkelfelt på begge sider. Se film av 

prosjektet her. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSHkLy-dpSA&t=7s
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Rogaland fylkeskommune 

Postboks 130 sentrum 

4001 Stavanger 

Besøksadresse 

Arkitekt Eckhoffs gate 1 

4010 Stavanger 

Telefon 

457 32 580 

E-post 

stine.reed@rogfk.no 

www.rogfk.no 

Lydbølger fra mangfoldige Rogaland – vårt vitale fylke. 

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


