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NTP og Rv. 13
● Nye Veger tildelt strekninga Jøsendal-Sogndal, rute 4c

● Store prosjekt og utbetringsstrekningar vert bestemt gjennom stortingsmeldinga

● Det vert ikkje laga Handlingsprogram slik som tidlegare, men i staden 
Gjennomføringsplan

● Programområdetiltak vert prioritert i Gjennomføringsplanen
– baserer seg på stortingsmeldinga
– under arbeid, blir offentleggjort februar 2022
– avhengig av årlege tildelingar i Statsbudsjettet

● Drift og vedlikehald gjennomfører punktvise utbetringar, som
– tiltak mot utforkjørings- og møteulykker
– utbetring av rekkverk
– starta prosjektering Ingvaldstadsvingane og Riskedalsbakken
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NTP 2022-2033, korridor 5 (rute 5a)



NTP 2022-2033 - Rute 5a i Rogaland/Vestland
● Stortingsmeldingen om NTP 2022-2033

Behandling i Stortinget i juni 2021
- 444 merknader til stortingsmeldinga
- E134 Bakka-Solheim

● Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane, Suldal kommune
Skredsikringsprosjekt. Deler av strekningen skal bygges i tunnel på om lag 4 km. Veien har 
i dag dårlig standard med stor skredfare. Prosjektets kostnadsanslag er 876 millioner 
2020-kroner. Det er lagt til grunn om lag 200 millioner kroner i første seksårsperiode.
Budsjettforlik november 2021; 65 mill. kroner i 2022. Viktig å sikre fullfinansiering fra 
2023 og utover.

● E134 Helganeskrysset–arm Husøy – utbedringsstrekning
Utbedringene skal bedre veien til Karmsund havn, Husøy terminal. På en 
utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på 
eksisterende vei for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 130 millioner kroner 
til prosjektet, alt i første seksårsperiode.
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Rv.13 Lovraeidet-Rødsliane (oppstart 2026 ref. NTP)

4 km lang tunnel og kryssløsning 
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Status januar 2022

• Prosjektet er omtalt i NTP 2022-2033 med oppstart 2026

• Dette blei endra av Stortinget ifm Statsbudsjettet 2022

• Satt av 65 mill kr. i 2022 og forventning om oppfølgingsmidlar

• Forrige Anslag blei gjennomført i november 2018 og kvalitetssikra i 
januar 2019

• Oppdatering og kvalitetssikring av Anslag i veke 3

• Fastsetting av styringsmål

• Geologisk undersøkelse under arbeid
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Lovraeidet - Nesvik

• Geologisk rapport bestilt. Klar jan 2022
• Maskinrensk, spettrensk, sprengning for 

nedtaking
• Bolting og steinsprangnett
• Arbeid vil fortsette i 2022 basert på funn i 

geologisk rapport. 
• Entreprenør har skjerpa beredskap ved 

versituasjon som krever det.



Drift og vedlikehald
Statens vegvesen
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Prosjekt på rv.13 Skare (Kløvet)-Sogndal

● Rv. 13 Kinsarvik-Kyrkjenes
▪ start bygging vår 2022, vår ferdig 2024
▪ Tilbudsopning 10.01.22 - 14 tilbydarar
▪ Brødrene Flatabø lavast med 43,8 mill.
▪ JR Anlegg AS dyrast med 94,4 mill.

● Rv.13 strakstiltak Kyrkjenes-Bjotveit
▪ tiltak under planlegging 
▪ byggesakshandsaming og grunnerverv før byggestart
▪ Plan om gjennomføring i 2022 og ev. 2023

▪ Rv.13 Fosshagen bru
▪ Reg.plan forventa godkjent ila 1.kvartal 2022
▪ Prosjektering pågår, anbudsutlysing sommar 2022

▪ Rv.13 Bondevik-Fardal
▪ Arbeid i gang, forventa ferdig 2023/2024



● Dekkelegging og rekkverksoppsetting – omfang uavklart men vil bli aktuelt 
på heile strekninga

● Rv.13 Storehaugtnl – gjenståande arbeid etter fjoråret

● Diverse tiltak vedlikehold og utbetring av murar fleire stadar langs 
Sørfjorden

● Toalettanlegg Bu – tar sikte på å forbetre anlegget

Drift og vedlikehold



● SVV fullfører prosjekta det allerede er gitt oppstartsløyving til

● Avventar vidare planlegging av nye prosjekt til avklaring på ansvarstilhøve mellom Nye Veier og SVV

NTP 2022-2027



Statens vegvesen Drift og vedlikehald

Høg trafikktryggleik
God framkome
Høg oppetid
God beredskap
Miljøomsyn 
Reduserte klimagassutslepp
Meir drift og vedlikehald for pengane

Alt vi gjer, gjer vi for trafikanten!


