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Supplerende tildelingsbrev nr. 16 - Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund og Rv. 110 
Ørebekk - Simo 

 
Vi viser til tildelingsbrevet for 2020 til Statens vegvesen datert 20. desember 2019.  
 
Vi viser videre til brev fra Statens vegvesen av 29. september 2020, samt senere 
korrespondanse, angående behov for nye kostnadsrammer og endring av fullmakter for rv. 
22 Lillestrøm – Fetsund og rv. 110 Ørebekk – Simo. 
 
De to prosjektene har tidligere fått godkjent kostnadsramme fra Stortinget og begge 
prosjektene er åpnet for trafikk. Det har imidlertid oppstått uenighet med entreprenør om 
sluttoppgjør for prosjektene. Dersom det inngås forlik opplyser Statens vegvesen at 
gjeldende kostnadsrammer for prosjektene blir overskredet. Sakene må da legges fram for 
Stortinget for å få nye kostnadsrammer. For begge prosjektene har Statens vegvesen i stor 
grad forhandlet ferdig med entreprenøren. 
 
Samferdselsdepartementet gir Statens vegvesen fullmakt til å gjennomføre utenrettslig 
mekling for de to prosjektene: 
 

1. rv. 22 Lillestrøm–Fetsund innenfor en økt kostnadsramme på 885 mill. kr. 
2. rv. 110 Ørebekk–Simo innenfor en økt kostnadsramme på 1 045 mill. kr. 

  

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
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Vår ref 

19/2584-38 

Dato 

9. november 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Fullmakten gis med forbehold om Stortingets samtykke. Departementet legger opp til å legge 
fram forslag om økte kostnadsrammer til Stortinget i Samferdselsdepartementets 
omgrupperingsproposisjon i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2020, som 
etter planen skal legges fram for Stortinget 20. november 2020. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingun Hagesveen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Lars Krogset 
underdirektør 
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