Planläggningsbeskrivning – 2018-11-07

Väg 936 Stångby-Håstad, GC-väg
Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur
projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut
som kommer att fattas.
Bakgrund, ändamål och syfte med projektet
Mellan Stångby och Håstad saknas idag en separerad gång- och cykelväg. Sträckan ingår i ett större
cykelstråk som sträcker sig från Lund till Eslöv via Örtofta. Idag cyklar man på väg 936 där
trafiksäkerheten är bristande då vägen har skyltad hastighet 80 km/h och smal vägren. Målsättningen
är att en separat gång- och cykelvägen ska öka trafiksäkerheten och tryggheten samt vara bekväm,
inbjudande och bidra till en ökad pendling mellan orterna.

Vad har hänt?
Trafikverket påbörjade under hösten 2017 planläggningsprocessen för att utreda och definiera
projektets omfattning och utformning.
Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket
resulterar i att en miljöbeskrivning kommer att tas fram istället för en miljökonsekvensbeskrivning.
Två alternativa sträckningar utreddes våren 2018. En i huvudsak utmed Södra stambanan och en i
huvudsak utmed väg 936. Efter samråd med allmänheten, Lunds kommun och Länsstyrelsen i Skåne
har Trafikverket beslutat att fortsätta planläggningsprocessen för lokalisering utmed väg 936.
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Så här planerar vi arbetet
Planläggningsarbetet som nu är i full gång planeras bli klart våren 2019. Under denna period kommer
det att hållas samråd där allmänheten, myndigheter och övriga organisationer ges möjlighet att lämna
synpunkter.
Samrådshandling - utformning av planförslag påbörjas under hösten 2018. Arbete handlar om att hitta
plan- och profilgeometri samt vägsektion för valt lokaliseringsalternativ. Detta tillsammans kommer
att resultera i det markanspråk som krävs för att kunna bygga den nya gång- och cykelvägen.

Vad händer framöver?
I enlighet med kulturminneslagen kommer arkeologiska utredningar påbörjas under 2018. Även andra
utredningar såsom inmätning, geotekniska undersökning samt miljöprovtagning kommer också att
utföras under 2018.
Under arbetet med samrådshandling – utformning av planförslag planeras ytterligare ett samråd i
Stångby under våren 2019.

När samrådshandlingen är klar påbörjas arbetet med granskningshandling. Planen kommer att ställas
ut för granskning där allmänheten, myndigheter och andra berörda har möjlighet att skriftligen
inkomma med yttranden innan planen lämnas in för fastställelse.
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Vägplanen för ny gång- och cykelväg i vald korridor förväntas lämnas in för fastställelseprövning
under våren 2019. Fastställelseprövning är en juridisk process som prövar planens innehåll mot
väglagen. I fastställelsehandlingen redovisas vilka eventuella villkor som kommer gälla för projektets
genomförande samt vägrättsområdets utbredning. Alla eventuella markintrång och skador på mark
ersätts enlig gällande regler.
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Beslutet om vägplanens fastställelse kan överklagas, vilket görs till regeringen. Beslut som vunnit laga
kraft ger Trafikverket rätt att ta marken i anspråk och påbörja byggnation.

När kan du påverka
Du är alltid välkommen att lämna in synpunkter och ställa frågor under samrådstiden som pågår fram
till att granskningsperioden påbörjas. Det finns även möjlighet att lämna in skriftliga yttranden under
granskningsperioden. Det kommer under samrådstiden även att hållas ett samråd i Stångby där
Trafikverket presenterar projektet och i samband med destta finns möjlighet att lämna synpunkter och
ställa frågor på tillgängligt material.
Tänk på att ju tidigare du inkommer med synpunkter desto enklare blir det för oss att göra eventuella
anpassningar.
Nedan visas en ungefärlig tidslinje för planprocessen.

Samråd för Samrådshandling Utformning av planförslag
(jan, 2019)

Granskningsperiod
(mars, 2019)

Fastställelseprövning
(juni, 2019)

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig
till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-936-lundortofta-gang-ochcykelvag-stangbyhastad/
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