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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som 

kommit in från enskilda berörda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteck-

ningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de 

inkomna synpunkterna. 

Sammanfattning 

Hösten 2019 påbörjades arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag avseende byggnation av en gång-och 

cykelväg utmed landsväg 113 Stabbarp-Bosarp. Arbetet ligger till grund för Länsstyrelsens kommande be-

slut om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan. Efter skede samrådsunderlag fortsätter arbetet 

med vägplanen genom framtagning av samrådshandling, granskningshandling och slutligen fastställelse-

handling.  

 

Under framtagandet av vägplanen genomfördes möte/samråd med Länsstyrelsen 2019-11-13, 2020-02-26, 

2021-05-25. 

Ett skriftligt samråd med allmänheten skickades ut 2021-04-23 och synpunkter kunde skickas in till och 

med 2021-05-23. 

Samråd på orten hölls 2022-03-21 och 2022-03-24 genom bokning av enskilda möten. Synpunkter kunde 

även skickas in via brev eller e-post fram till 2022-04-03. Ett ytterligare samråd med Länsstyrelsen ge-

nomfördes med hänsyn till de förändringar som utfördes efter de samråd som skedde på orten. Mö-

tet/samrådet hölls 2022-04-25. 

Samtliga inkomna synpunkter och yttranden samt upprättade minnesanteckningar och protokoll finns dia-

rieförda på Trafikverket under diarienummer TRV 2018/132510. 

Planläggningsbeskrivning 

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd 

är tänkt att genomföras och vilka som bör ingå i samårskretsen. Planläggningsbeskrivningen ska användas 

som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa in-

tressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär 

och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen: 2019-11-15,  

2021-04-16 och 2022-02-18. 

Samrådskrets 

Samrådskretsen inkluderar de som blir särskilt berörda av vägplanen. Fastigheter, gemensamhetsanlägg-

ningar och rättighetshavare som är direkt belägna både väster och öster om väg 113 har tagits med i sam-

rådskretsen. Även berörda kommuner, länsstyrelse och kollektivtrafikmyndigheten har ingått i sam-

rådskretsen. 



Samråd - Samrådsunderlag 

Samråd med berörd länsstyrelse 

Ett samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen Skåne i Malmö den 25 maj 2021. Mötet syftade till att i ett tidigt 

skede samla in länsstyrelsens synpunkter inför leverans av samrådsunderlag för beslut om betydande mil-

jöpåverkan. 

Sammanfattning av synpunkter: Miljöeffekter och åtgärder samt markintrång och olika studerade alterna-

tiv redovisas i samrådsunderlaget och presenteras under mötet till länsstyrelsen.  Länsstyrelsen informerar 

om ett ärende på den aktuella fastigheten Bosarp 10:5 som finns registrerade hos Länsstyrelsen. Länssty-

relsen poängterar att val av lokalisering och förordnat alternativ behöver vara tydligt formulerat i samråds-

underlaget.  Frågan som tidigare varit uppe gällande eventuell påverkan på fladdermöss bedöms inte 

längre vara aktuell på grund av att alternativ 3 nu förordas. Länsstyrelsen uppmanar att under byggtid 

hitta lämpliga ställen för tillfällig nyttjanderätt för att minska intrången i jordbruksmark. 

Trafikverkets kommentar: Ovanstående synpunkter bemöts genom att dessa utreds vidare i 

Samrådshandlingen och arbetas in i bland annat planbeskrivningen. 

 

Samråd med berörda kommuner 

Samråd förs mellan Trafikverket och berörda kommuner löpande en gång i månaden på projekteringsmö-

ten. Ytterligare samrådsmöte hålls under hösten/vintern 2021. Kommunerna har även fått ta del av under-

rättelse om samrådsunderlaget under samrådstiden. Kommunen ställer sig bakom Trafikverkets förordade 

förslag och delar Trafikverkets bedömning att de planerade åtgärderna inte antas betydande miljöpåver-

kan. 

 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

I nuvarande skede med att upprätta samrådsunderlag har samråd skett med enskilda som kan antas bli 

berörda. Inbjudan till berörda skedde via brevutskick i god tid och handlingen fanns tillgänglig på Trafik-

verkets hemsida under samrådsperioden 2021-05-03 – 2021-05-23 då det även fanns möjlighet att lämna 

synpunkter. Under samrådstiden inkom 7 yttranden till Trafikverket. 

 

Sammanfattning av inkomna yttranden: 

Totalt 7 synpunkter inkom gällande placering av GC-vägen.  

Man ser över lag positivt på anläggandet av GC-vägen ur säkerhetsperspektiv samt möjliggörandet för barn 

och ungdomar att ta sig säkert fram längs sträckan. Man ser gärna att skolbussens hållplats tas hänsyn till 

under byggtid ur barnens säkerhet att inte behöva korsa v113.  

Generellt pekar många av synpunkterna på just säkerheten för gång- och cykeltrafikanter och att passager-

nas läge måste vara de bästa möjliga på sträckan då människoliv är viktigare än något annat, förslag på 

lämpliga passager har inkommit. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkterna och tar dem med sig i det 

fortsatta arbetet. Utredning pågår för att efter ett avvägande mellan olika intressen placera 

gång- och cykelvägen lämpligt.  
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Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Samrådsunderlaget har skickats ut till berörd kollektivtrafikmyndighet och övriga statliga myndigheter och 

organisationer. 

 

Region Skåne 

Cykelvägen Stabbarp – Bosarp är utpekat som objekt i cykelvägsplanen, Cykelvägsplan för Skåne 2018-

2029 i syfte att möjliggöra cykelresor för rekreation- och turismsyfte. Region Skåne ser positivt på att åt-

gärden genomförs men är oroliga kring de ökade kostnadsprognoserna för cykelvägen. 

Den aktuella sträckan kan efter cykelvägens färdigställande bli aktuell som del i det nya nätet med region-

ala turistcykelleder. Det är då viktigt att den uppfyller trafiksäkerhetskraven, i detta fall trafiksäkra kors-

ningar. 

Region Skåne vill därför understryka att de korsningspunkter som planeras, särskilt den södra, eftersom 

den i framtiden kan komma att bli del av en regional turistcykelled, utformas på ett sådant sätt att den 

uppfyller Trafikverkets krav för turistcykelleder samt vara tillgängliga för en mångfald av cykelfordon. 

Trafikverkets kommentar: Alternativen har utretts med hänsyn till och avvägande mellan 

olika intressen och det förordade alternativet som nu ligger kommer Trafikverkets krav för 

turistcykelleder uppfyllas. 

VA-syd 

Enligt VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun, daterad 2015-05-25 har VA SYD som VA huvudman i 
Eslövs kommun som mål att inkludera området Bosarps Jär, ca 50 fastigheter till det allmänna VA-nätet. 
Vi skulle därför vilja samförlägga vatten och avloppsledningar i sträckan mellan Stabbarp och Bosarp. 
 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för informationen och tar detta med oss till 
samrådshandlingen. 

 

Samråd – Samrådshandling 

Samrådstiden var perioden 7 mars – 3 april 2022. Samrådshandlingen har under denna period funnits till-

gänglig på Trafikverkets hemsida. Planerat samråd på orten genomfördes som enskilda möten genom tids-

bokningar med anledning av Covid-19-pandemin. Samtliga minnesanteckningar samt inkomna syn-

punkter och yttranden finns diarieförda på Trafikverket under diarienummer TRV 2018/132510. 

 

Samråd med berörd länsstyrelse 

Ett samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen Skåne på Skype den 25 april 2022. Mötet syftade till att presen-

tera nuvarande planförslag samt diskutera värdefulla naturvärdesobjekt och ny placering av den södra pas-

sagen. Det nya placeringsalternativet innebär avverkning av cirka 5 bokträd på en av fastigheterna längs 

väg 113. 

Sammanfattning av synpunkter: Till följd av ny placering av passage önskar Länsstyrelsen en uppdaterad 

skriftlig samrådshandling där det nya passagealternativet beskrivs och konsekvenser utreds. Vidare fram-

håller Länsstyrelsen att det är fördelaktigt om avverkade träd sprids ut som död ved, antingen inom den 

berörda fastigheten eller i det närliggande naturreservatet. 



Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer att ta ovanstående synpunkter i beaktning 

i kommande utredningar. Trafikverket återkommer med en uppdaterad samrådshandling.  

 

Samråd med berörda kommuner 

Samråd förs mellan Trafikverket och berörda kommuner löpande en gång i månaden på projekteringsmö-

ten. Samrådshandlingen skickades via brev . Yttrande har inkommit från Eslövs kommun den 5 april 2022. 

Kommunen står bakom föreslagen vägplansutformning. Man anser att det är viktigt att så få träd som möj-

ligt avverkas vid passagen vid Bosarps Kyrka-Bosetorp. Vidare trycker kommunen på att dialog med be-

rörda fastighetsägare genomförs för att finna konsensus. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkterna och kommer att beakta 

dessa i det fortsatta arbetet med vägplanen 

 

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Samråd med allmänheten har skett genom enskilda möten med särskilt berörda. Inbjudan till berörda 

skedde via brevutskick i god tid och handlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets hemsida under samråds-

perioden 2022-03-07 – 2022-04-03 då det även fanns möjlighet att lämna synpunkter. Möten har genom-

förts den 21 mars och 24 mars 2022 på Stadshuset i Eslöv kommun. 

Majoriteten är positivt inställda till den planerade gång- och cykelvägen då det framför allt bidrar till mer 

trafiksäkra förbindelser. Om möjlighet att döpa cykelvägen finns önskas namnet ”Kristinas cykelväg”, till 

minne av en cyklist som cyklat längs sträckan i många år men nyligen gått bort.  

Flera uppmärksammar att trafiksäkerheten vid Stabbarpsgården är dålig och att ett flertal olyckor har in-

träffat utmed sträckan, bland annat en som slutade i dödsfall. Därför bör den planerade överfartens place-

ring ses över. Många anser också att den befintliga fartkameran borde flyttas närmare planerad överfart 

eftersom många lastbilar ökar hastigheten när fartkameran är passerad. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkterna och kommer att se över 

vilka möjligheter som finns för att säkerställa överfartens trafiksäkerhet samt omplacering 

av befintlig fartkamera.  

Flera påtalar att området där väg 113 går genom Bosarps jär, där två befintliga in- och utfarter finns, i nulä-

get används som hållplats av den lokala skolbussen. En synpunkt framkom att platsen är viktigt att bevara 

i syfte att säkerställa trafiksäkra förutsättningar för de barn som stiger på och av skolbussen. Flera påpe-

kade även att dålig sikt förekommer vid fastighet i området till följd av högt plank vid utfart mot väg 113. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för information och synpunkter och kommer 

att ta detta i beaktning vid utformning av gång- och cykelvägen förbi aktuell plats. Trafik-

verket informerar även att ombyggnaden av detta område troligen kommer att ske i två 

etapper. Till följd av ombyggnaden kommer sikten vid utfarten mot väg 113 inte att påverkas 

av utpekat plank. 

Synpunkt lyftes kring oro att trafikanter kommer att gena på enskild väg för att ansluta till den planerade 

gång- och cykelvägen. I nuläget genar många redan på den enskilda vägen och fastighetsägarna vill för-

hindra att dessa blir fler. Därför önskas skyltning om enskild väg. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkten och informerar att skyltning 

för enskilda vägar inte åligger Trafikverket. Dock kan fastighetsägarna själva bekosta och 

placera ut vägmärke, alternativt bom.   
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Flera önskar att gång- och cykelvägen anläggs uteslutande på västra sidan i stället för förslaget om byte till 

den östra sidan om väg 113 norr om Stabbarp 4:47, förbi Bösarps kyrka för att därefter byta till den västra 

sidan igen. Dessutom ifrågasattes argumentet att uteslutande förläggning utmed västra sidan ej är möjligt 

på grund av tillvaratagandet av naturvärdena för Bosarps jär. Man menar på att avverkning av jären redan 

har skett på en fastighet i området. Ett sträckningsförslag som påtalas är att i stället anlägga gång- och cy-

kelvägen längs väg 113 fram till backen mellan Stabbarpsgården och Kullagården och sedan leda in gång- 

och cykeltrafik på anslutande grusvägar fram till Öslöv. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkterna. Alternativet om att enbart 

förlägga gång- och cykelvägen utmed den västra sidan av väg 113 utgjorde i inledningsfasen 

av vägplanearbetet huvudalternativet. Dock innebär alternativet tekniska svårigheter vid 

passagen vid Bosarps jär, där man måste genomföra påtagligt ingrepp i åsens östra slänt för 

att rymma gång- och cykelvägen med tillhörande avvattning (dike). Vidare innebär in-

trånget i åsens slänt schaktning strax innanför naturreservatsgränsen. Alternativet förkasta-

des till följd av beslut från Länsstyrelsen med anledning av det intrång och den påverkan på 

naturreservatet och dokumenterade naturvärden som uteslutande förläggning på västra si-

dan om väg 113 medför.  Trafikverket understryker att den avverkning som har skett på fas-

tigheten är olovlig och att ett ärende är pågående hos Länsstyrelsen. Trafikverket har ej 

möjlighet att hänvisa gång- och cykeltrafik till vägar som ej är statligt ägda.  

Synpunkt framfördes gällande matjorden på de arealer som tas i anspråk. Synpunkten grundar sig i att 

matjorden borde tillfalla fastighetsägaren, och inte entreprenören, för att sedan kunna återföra den på be-

fintlig jordbruksmark. Ett alternativ hade kunnat vara att matjord avlägsnas innan entreprenören tar mar-

ken i anspråk. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkten. Trafikverkets ersättning 

som tilldelas fastighetsägaren baseras på mark med matjord på, och därför kan matjorden 

inte avlägsnas innan. Trafikverket upplyser om möjligheten att avtal mellan fastighetsägare 

och entreprenör kan göras men att Trafikverket inte kan utlova något.  

Önskan om artrika vägslänter för att gynna insektsliv samt bidra till en trevlig miljö framfördes. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket ser positivt på detta men att förutsättningar för att 

lyckas inte anses vara goda då bland annat söderläge krävs, vilket inte är fallet för aktuell 

vägplan. 

Ytterligare information gällande problematiska ansamlingsytor för dagvatten samt befintliga vägtrummor, 

tvärgående dräneringsledningar, avloppsledningar och brunnar framkom. 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkten och kommer att ta denna in-

formation i beaktning inför nästa skede av planläggningen. 

   

Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

Övriga berörda myndigheter och organisationer har fått Samrådshandlingen via brev. De har även fått 

samrådsremiss via brev. Inga yttranden har inkommit. 

 

Enskilda samråd efter justering av passage 

Ovanstående samråd har lett till att passagen i söder behöver flyttas längre söderut för att förbättra trafik-

säkerheten och möjliggöra ny målpunkt, fastighet ESLÖV STABBARP 4:47. 



Enskilda samråd har förts med fastigheterna som berörs av flytten av passagen och hölls 2022-06-15 och 

2022-06-20. 

Synpunkter framfördes om att matjorden som tas bort gärna tillfaller fastighetsägare för att nyttja på övrig 

mark och möjlighet att asfaltera enskild väg.  

Ett annat önskemål är att gång – och cykelvägen gärna läggs dikt an v113 för att minska intrånget. 

Det framfördes även att befintliga åkerinfarter inte syns i handlingarna och de behöver vara kvar samt att 

den omändrade dubbel in-/utfarten på v113 vid Bosarps jär inte möjliggör åkerinfart längre.  

Det framkom även att utplacering av stammar som faunadepå önskas inte på fastighet. 

 

Trafikverkets kommentar: Trafikverket tackar för synpunkterna.  
Trafikverkets ersättning som tilldelas fastighetsägaren baseras på mark med matjord på, 
och därför kan matjorden inte avlägsnas innan. Trafikverket upplyser om möjligheten att 
avtal mellan fastighetsägare och entreprenör kan göras men att Trafikverket inte kan ut-
lova något. Detta gäller även asfaltering av privat väg som inte ingår i planen. 
Att anlägga gång- och cykelvägen dikt an vägen är inte lämpligt ur trafiksäkert- eller avvatt-
ningssynpunkt.  
Trafikverket kommer ta med de befintliga åkerinfarterna i handlingen samt 
titta närmare på den omändrade in-/ut farten om och hur den kan förbättras. 
Trafikverket kommer även se på andra alternativ för utplacering av stammarna. 

 

 


