
OFFENTLIG INFORMASJON E39 Lyngdal vest – Sandnes

Oppstart kommunedelplan  
og forslag til planprogram på høring

Statlig plan
Statens vegvesen har startet 
arbeid med kommunedelplan for ny 
E39 mellom Lyngdal og Sandnes. 
Planarbeidet for ny firefelts motorveg 
med midtdeler, berører 11 kommuner 
i fylkene Vest-Agder og Rogaland. 
Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet har besluttet at planarbeidet 
skal utføres som statlig plan. Alle 
berørte kommuner ble forespurt, og 
støttet dette. Statens vegvesen har 

ansvar for det daglige planarbeidet. 
Det er svært viktig med god involvering 
av kommuner, myndigheter og berørte 
parter i en statlig plan. Ved bruk av 
statlig plan er det ikke anledning til 
å reise innsigelse, og det endelige 
planvedtaket som fattes av departe-
mentet, kan ikke påklages. 

Planprogram
Dette forslaget til planprogram 
beskriver hvordan et planarbeid med 

krav om konsekvensutredning skal 
gjennomføres.  

Det forteller hva som er formålet med 
planen, hvordan arbeidet er organisert 
samt hvordan og når man kan komme 
med innspill. Planprogrammet viser 
også innhold og metoder i konse-
kvensutredningen, og hvilke områder 
det skal planlegges i. 

Etter at høringen er avsluttet, vil 
innspillene vurderes før planprogrammet 
vedtas av departementet. Dette 
vedtatte programmet blir da styrende 
for resten av planarbeidet. 

Når alle utredninger er ferdig, og 
det foreligger et forslag til plan med 
anbefalt vegkorridor, blir det ny høring 
høsten 2017, før planen vedtas av 
kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet i begynnelsen av 2018.

Februar 2017
Region Sør, Prosjektavdelingen

Dagens veg mellom Lyngdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland er på 
omtrent 130 km. Det er en svingete veg med store høydeforskjeller og 
mange direkte avkjørsler som reduserer trafikksikkerheten. Nå arbeider 
Statens vegvesen med en kommunedelplan for inntil 11 kommuner i to fylker. 
Målet for planarbeidet er økt trafikksikkerhet, kortere kjøretid og bedre 
framkommelighet.



REGION SØR Prosjektavdelingen

HOLD DEG OPPDATERT

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, 
nils-ragnar.tvedt@vegvesen.no.  
Telefon: 918 29 408

Planprosessleder Torun Lynnebakken 
torun.lynnebakken@vegvesen.no. 
Telefon: 456 11 578 

Kommunikasjonsrådgiver Samir Kolukcija 
samir.kolukcija@vegvesen.no.  
Telefon: 901 03 866
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Alternativene
Statens vegvesen foreslår tre ulike hovedkorridorer for ny 
motorveg på strekningen fra Lyngdal i Vest-Agder til Sandnes 
i Rogaland. Disse har vi valgt å kalle for indre (rød), ytre (blå) 
og midtre (gul) korridor. Når høringen av planprogrammet er 
ferdig, beslutter departementet om ytre og midtre korridor 
skal være med i det videre planarbeidet.

Det kan bli omtrent 8-10 kryss på den nye vegen. Indre korridor 
går i traktene langs dagens E39, men med betydelige innkor-
tinger, og ender ved Ålgård i den vedtatte traseen  for ny E39 
mellom Ålgård-Hove (Sandnes).

Gjennom Flekkefjord er det to varianter: en om Lølandsvann 
og en om Flikka. Det er også flere varianter mellom Moi og 
Ualand, forbi Vikeså i Bjerkreim og fra Kydland til Skurve i  
Gjesdal.  

Ved Moi går ytre korridor via Eide til nord for Egersund by, 
over Fotlandsvatnet og videre nordover via Høg-Jæren til Osli 
eller Bråstein i Sandnes. Midtre korridor forlater indre korridor 
ved Årrestad, krysser dagens veg ved Eigestad, passerer 
Tengesdal og Ognadalen før den fortsetter videre  inn i ytre  
korridor fra vest for Hagavatnet i Hå kommune. Terrenget 
spesielt i Vest-Agder og søndre del av Rogaland er svært 
kupert med dype daler, store vassdrag og høye fjellmassiver. 
Alt dette vil kreve mange tunneler og bruer av betydelig 
lengde. Lenger nord i Rogaland flater terrenget noe av og det 
blir mer dagsone og noen kortere tunneler. I deler av plan-
området berøres eksisterende trafikk som kan gi behov for 
omlegging og utbedring for å dekke behovet til lokaltrafikken.

Offentlig ettersyn – høring 
Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 
til 28.04.2017 og er tilgjengelig på følgende steder:

• Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
• Vegkontoret i Stavanger, Bergalandsgata 30, Stavanger
• Servicekontoret i Lyngdal
• Servicekontoret i Kvinesdal kommune
• Servicekontoret i Flekkefjord kommune
• Servicekontoret i Lund kommune
• Servicekontoret i Eigersund kommune
• Servicekontoret i Bjerkreim kommune
• Servicekontoret i Gjesdal kommune
• Servicekontoret i Hå kommune
• Servicekontoret i Time kommune
• Servicekontoret i Klepp
• Servicekontoret i Sandnes kommune 

Planprogrammet finner du også på: 
vegvesen.no/europaveg/e39lyngdalsandnes

Eventuelle merknader til planprogrammet 
sendes innen 28.04. 2017 til Statens vegvesen 
Region Sør,  Serviceboks 723, 4808 Arendal, 
eller til firmapost-sor@vegvesen.no.

Merk innspill og merknader med «Planprogram  
E39 Lyngdal vest-Sandnes»

Nye veier ASStatens vegvesen

Oppstart  Silingsfase  Planprogram                  Konsekvens- 
 utredning

Kommunedelplan
Vedtak

VÅR

2015
VÅR

2017 Regulerings-
plan

Bygging

Forventet framdrift

Når  kommunedelplanen er vedtatt, overtar Nye veier AS prosjektet.

VÅR

2016

Høring

Drift

Kommunedelplan  
Høring

HØST

20172017 2018
VÅR

Vi er på Instagram. Følg oss på denne siden: 
www.instagram.com/statensvegvesensor

Følg oss gjerne på denne siden:
www.facebook.com/e39SorVest

Mer informasjon på denne siden:  
www.vegvesen.no/europaveg/e39lyngdalsandnes

Medvirkning
Statens vegvesen arrangerer åpne informasjonsdager i disse kommunene i høringsfasen. Det blir felles presentasjon og 
anledning til å treffe prosjektets medarbeidere for å få informasjon og diskutere planene. Tid og sted vil bli ytterligere annonsert 
i lokalpressen.

• Kvinesdal
• Flekkefjord
• Lund

• Eigersund
• Bjerkreim
• Gjesdal

• Hå
• Time
• Sandnes




