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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Statens vegvesen for 2021 - 
delegering av fullmakter for E39 Rogfast og rv 13 Ryfast 

Stortinget gjorde ved behandling av Prop. 54 S (2020-2021) om Auka finansieringsbehov og 
revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv. 13 
Ryfast i Rogaland 18. desember 2020 følgende vedtak i samsvar med vedlagte innstilling fra 
transport- og kommunikasjonskorniteen (Innst. 150 S (2020-2021)): 
 

1. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E39 Rogfast i 
Rogaland basert på revidert kostnadsramme på 24 800 mill. 2020- kroner. Vilkåra går 
fram av Prop. 54 S (2020-2021). 

2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å fråfalle kravet om at evalueringa av 
økonomien og takstane for prosjektet rv. 13 Ryfast skal skje i mars 2021, men å 
fasthalde at gjennomgangen av økonomien i prosjektet og vurderinga av takstane 
skal skje eitt år etter at innkrevjinga er sette i gong. 

 
Vedtaket er i samsvar med Samferdselsdepartements forslag i Prop. 54 S (2020-2021).  
 
Samferdselsdepartement delegerer gjennom dette brevet fullmaktene til Statens vegvesen, 
og ber etaten om å følge opp vedtakene fra Stortinget.  
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Side 2 
 

Vi viser til at innkrevingen for rv. 13 Ryfast ble igangsatt 1. februar 2021. I tråd med punkt 2 
over, skal det derfor foretas en gjennomgang av økonomien i prosjektet og vurdering av 
takstene i februar 2022. Samferdselsdepartement ber om at Statens vegvesen gjennomfører 
evalueringen omhandlet i punkt 2 i tråd med dette, jf. også rutiner for håndtering av 
usikkerhet i bompengeprosjekter. Departementet ber om å få tilsendt en skisse til arbeids- og 
fremdriftsplan for evalueringen senest innen utgangen av april 2021. 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Einar Nerhus (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Jan Reidar Onshus 
seniorrådgiver 
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