Planläggningsbeskrivning – 2019-09-20

Väg E6 delen Hjärnarp – Östra Karup,
Ekodukt på Hallandsåsen,
Båstads och Ängelholms kommuner
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
E6, vid Hallandsås, utgör en barriär för fauna genom en hög trafikintensitet och att vägen till stor del
är stängslad. Vägen skär igenom Hallandsåsen och förhindrar effektivt viltrörelser. Ett paket med
åtgärder har identifierats i tidigare utredningar för att minska denna barriäreffekt. Dessa består i
huvudsak av en ny bro utformad som ekodukt, kompletterande stängsling och smärre kringåtgärder
för att uppnå avsedd funktion.
De primära målen med föreslagna åtgärder är att öka konnektiviteten, att minska antalet viltolyckor
och därmed förbättra förutsättningarna för arter att röra sig tvärs över väg E6.

Vad har hänt?
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Inkomna synpunkter under granskningstiden har inte föranlett några ändringar i vägplanen och
länsstyrelsen har också tillstyrkt den slutliga fastställelsehandlingen.

Så här planerar vi arbetet
Nu när vägplanen nått detta stadium är den att anse som färdig. Vägplanen kommer nu att,
tillsammans med tillhörande dokumentation, att sammanställas och lämnas in för begäran om
fastställelseprövning.

Vad händer framöver?
Om allt går enligt planerna skickas fastställelsehandlingen in för prövning under oktober månad 2019.
Parallellt med detta tas ett förfrågningsunderlag fram för upphandling av en entreprenör.
Entreprenadstart kan förväntas tidigast under 2020.

När kan du påverka
Du kan när som helst kontakta Trafikverket för frågor och funderingar kring projektet.

Fastställelsebegäran av
vägplan (oktober 2019)

#2

Entreprenadstart
Tidigast hösten 2020

Upphandling av
entreprenör tidigast
våren 2010
Nyhetsbrev
1 april
2020

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/privat/projekt
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