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1 Motiv till ändringen

Motivet till en flytt av hållplatsläge är att minska intrånget i jordbruksmark. Vid läget för
befintlig busshållplats Klörup byn är det i dagsläget impedimentsmark medan marken vid
Slågarps Kyrkoväg är jordbruksmark.

Motivet till ändrad utbredning av infiltrationsbädd är att så stor del som möjligt av ytan
även i fortsättningen ska kunna nyttjas som jordbruksmark.

2 Beskrivning av ändringen
2.1. Beskrivning av ändringen
Trafikverket har beslutat att det föreslagna hållplatsläget vid Slågarps Kyrkoväg nu utgår.
Istället kvarstår nuvarande hållplatsläge vid Klörups by, se Figur 1 nedan. Hållplatsen
Klörup byn kommer att byggas om för att anpassas till ny GC-anläggning och gällande krav
avseende utformning av landsbygdshållplats.

Figur 1. Översiktskarta som visar tidigare beslutat läge vid Slågarps kyrkoväg och läge
som nu behålls vid Klörup byn.

Följande fastigheter påverkas:

· Klörup 5:8 Minskat intrång i fastighet.

· Klörup 13:2 Ökat intrång i fastighet.

Trafikverket har beslutat att ändra utbredning av infiltrationsområde som ligger väster om
Väg 614, se Figur 2 nedan.
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Figur 2. Före (till vänster) och efter (till höger) ändrad utbredning av infiltrationsbädd.

2.2. Ändrade handlingar
· Följande handlingar har reviderats:

· Plan- och miljöbeskrivning, ändrad text avseende hållplatser.

· Samrådsredogörelsen, inlagt synpunkt kring placering busshållplats Slågarps
kyrkoväg.

· Fastighetsförteckningen, senaste versionen med nya intrång.

· Plankarta ritning 100T0204-100T0205 Ändrat läge för hållplats.

· Illustrationsplan 100T0504-100T0505 Ändrat läge för hållplats och utbredning
infiltrationsbädd.

· Sektionsritning 100T0401 Typsektion E ändrad.

· Sektionsritning 100T0403 Typsektion H2 tillkommit.

· Sektionsritning 100T0409 Nu gällande för Klörup byn.

3 Information till berörda av ändringen
De som berörs av ändringarna kommer att få ta del av dessa genom att planen kungörs för
granskning på nytt. Om synpunkter inkommer under granskningen kommer dessa att
redovisas och kommenteras i ett kompletterande granskningsutlåtande.

4 Kostnadsförändringar
Ändringarna av planen bedöms ej medföra någon betydande kostnadsförändring.

5 Ändring av miljökonsekvensbeskrivning
Ej aktuellt
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_________________
Ort, datum

__________________
Projektledare

Bilagor: Bilägg eventuella handlingar som tydliggör ändringarna
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Detta är baksidan på rapporten. Den måste vara på jämn sida, lägg in en blank sida före om
det behövs.
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