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Forslag til planprogram for statlig kommunedelplan E39 Lyngdal Vest - Sandnes   

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 10. februar 2017, med anmodning om at 

planprogram for statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal Vest – Sandnes, kan sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-13. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet i brev til Samferdselsdepartementet av 

26. mai 2016 at planlegging av E39 Lyngdal Vest – Sandnes kan skje med bruk av statlig 

kommunedelplan. I brevet ble samtidig særskilte problemstillinger rundt den såkalte Jærlinja 

tatt opp. På bakgrunn av drøftinger med Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet 

ble det varslet at det ikke nå kan konkluderes med at Jærlinja bør tas med i kommunedelplan-

arbeidet, men at departementet ikke vil motsette seg at løsninger basert på Jærlinja inngår i 

planprogrammet når dette sendes på høring.  

 

Høsten 2016 har Statens vegvesen gjennomført tilleggsvurderinger knyttet til trafikktall, 

investeringskostnader og samfunnsøkonomisk nytte for de korridoralternativene som er tatt 

med i planprogrammet. Disse vurderingene er presentert i en faglig underlagsrapport som 

følger som vedlegg til planprogrammet.  

   

En beslutning om hvorvidt Jærlinja skal være med i det videre planarbeidet, vil bli tatt etter at 

planprogrammet har vært på høring. Planprogrammet skal fastsettes av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet som statlig planmyndighet. Med disse føringene for den videre 

prosessen, gir departementet tilslutning til at Statens vegvesen kan sende på høring og legge 

ut til offentlig ettersyn forslag til planprogram datert 7. februar 2017. Vi ber samtidig om at 

vårt brev legges ut på vegvesenets hjemmesider sammen med høringsdokumentene. 

 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

16/132 16/904-13 23.02.2017 

 



Side 2 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jarle Jensen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Erik Vieth Pedersen 

 avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Kopi:  

Statens vegvesen vegdirektoratet 

Finansdepartementet 
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