Planläggningsbeskrivning – 2019-02-04

Väg 174, norra Bovallstrand, ny gångoch cykelväg, Sotenäs kommun
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
Utmed väg 174 i Bovallstrand i Sotenäs kommun planläggs en ny gång- och cykelväg. Det är en sträcka
på cirka 550 meter som avgränsas av Fabriksgatan i söder och Heljerödsgatan i norr. Genom att
anlägga en gång- och cykelväg utmed aktuell vägsträcka förbättras trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter. Även tillgängligheten mellan norra Bovallstrand och de centrala delarna av orten
förbättras för oskyddade trafikanter.
Planläggning av den aktuella gång- och cykelvägen är ett samarbetsprojekt mellan Sotenäs kommun
och Trafikverket.

Vad har hänt?
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Den 15 mars 2015 hölls ett samrådsmöte med allmänheten avseende det inledande skedet som kallas
Samrådsunderlag. I januari 2016 beslutade Länsstyrelsen att projektet inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Samrådshandlingen arbetades fram och samråd av planförslag genomfördes den 3 oktober 2017.
Planen fanns tillgänglig för granskning under perioden 2018-03-12 och 2018-04-10. Inkomna
yttranden sammanställdes och bemöttes i ett utlåtande. Den 23 maj 2018 inhämtades tillstyrkan från
Länsstyrelsen. Fastställelsehandlingen skickades till Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning i
januari 2019.

Så här planerar vi arbetet
Arbetet med att ta fram vägplan för gång- och cykelvägen bedöms pågå fram till mitten av 2019 och
har skett i följande steg: Samrådsunderlag för inledande samråd med myndigheter, organisationer,
allmänhet och de enskilda som särskilt berörs av projektet. Samrådet låg också till grund för
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådshandling för samråd med markägare
m.fl. kring ett detaljerat förslag av åtgärder. Granskningshandling med Trafikverkets färdiga
förslag till vägplan. I detta skede inhämtades också tillstyrkande från Länsstyrelsen.
Fastställelsehandling skickades sedan till Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning.

Vad händer framöver?
Under 2019 pågår arbetet med att ta fram en bygghandling. Byggnation av gång- och cykelvägen
planeras pågå under perioden höst/vinter 2019 till sommar 2020.
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När kan du påverka

Nyhetsbrev 1 april 2010

Synpunkter som inkommit under planarbetets gång har sammanfattats i en samrådsredogörelse.
De synpunkter som kom in skriftligen under granskningen har hanterats i vårt utlåtande. När
fastställelsehandlingen är fastställd av Trafikverket ges möjlighet att inkomma med synpunkter 30
dagar efter datum för fastställelse. Tiden för fastställelseprövning beräknas till 3 – 4 månader.

Samråd
Samrådsunderlag
(mars 2015)

Samråd planförslag
(oktober 2017)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(januari 2016)

Granskning
(mars-april 2018)

Fastställelseprövning
(januari 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
www.trafikverket.se/nara-dig/projekt
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