
 

 

 

 

Planläggningsbeskrivning – 2021-04-16 

 

 

Väg 113, Stabbarp-Bosarp, ny 
gång- och cykelväg 
 

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 

Idag finns en gång- och cykelväg på den västra sidan av väg 113 på sträckan Eslöv-Stabbarp. 

Norr om Stabbarp upphör gång- och cykelvägen vilket leder till att gående och cyklister måste 

vistas i en blandtrafikmiljö. För att det ska vara enklare att välja cykel som färdmedel och för att 

det ska bli tryggare, säkrare och mer attraktivt för cykeltrafikanter, planerar Trafikverket en ny 

gång- och cykelväg längs väg 113 på sträckan Stabbarp-Bosarp-Öslöv.  

 
Figur 1:  Översikt över berörd sträcka (rödmarkerad) 



Vad har hänt? 

Vägplanen har nu status Samrådsunderlag och redovisar bakgrund, förutsättningar, 

principiella åtgärder och preliminära effekter av vägåtgärderna. Syftet med handlingen är 

framförallt att den ska utgöra underlag för samråd inför länsstyrelsens beslut om projektet kan 

anses medföra betydande miljöpåverkan. Men även för allmänheten att inkomma med idéer 

och frågor.  

Så här planerar vi arbetet 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för 

dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att få in deras 

synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 

samrådsredogörelse.  

När Länsstyrelsen tagit beslut om projektet medför betydande miljöpåverkan eller ej tas en 

Samrådshandling fram. Vid betydande miljöpåverkan arbetas även en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) fram i detta skede. 

Vad händer framöver? 

Under skede Samrådshandlingen drivs utredningsarbetet vidare och projektet preciseras 

ytterligare. Rådande förhållanden inventeras och utreds. Det är därför viktigt att få in kunskap 

från de som bor i området för att få kännedom om lokala förutsättningar. Alla förslag och 

önskemål synas och diskuteras. För och nackdelar vägs av innan slutligen ett planförslag 

presenteras. 

Därefter kommer inkomna synpunkter arbetas in i planförslaget som samtidigt omarbetas till 

en granskningshandling. Denna kommer därefter att ställas ut och kungöras. 

Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Byggstart planeras till 

2023-2024. 

När kan du påverka 

Under hela processen med att ta fram vägplanen tar Trafikverket emot synpunkter på arbetet 

och de förslag som kommer att presenteras. Särskilt viktiga tillfällen är när Samrådsunderlaget 

och Samrådshandlingen presenteras. Vid granskningen finns det också möjlighet att lämna 

synpunkter på det färdiga planförslaget. 

 

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 

www.trafikverket.se/nara-dig/projekt 

 

Samråd, skriftligt 
(Vår, 2021)

Beslut om betydande 
miljöpåverkan

(Vår/Sommar, 2021)

Samråd med 
allmänheten 
(Höst, 2021)

Granskning

(Höst/Vinter, 2021)

Fastställelseprövning

(Vår, 2022)
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