Planläggningsbeskrivning – 2019-04-30

Väg 165 Hällevadsholm-Tingvall,
bärighets- och förstärkningsåtgärder
Delen Hällevadsholm-Smeviken
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
Väg 165 går i syd-nordlig riktning genom de inre delarna av Bohuslän och sträcker sig från
Dingle i söder till riksgränsen mot Norge i norr. Projektets utredningsområde mellan
Hällevadsholm och Tingvall är cirka 19 km långt. Sträckan är uppdelad i två vägplaner,
Hällevadsholm-Smeviken respektive Smeviken-Tingvall. Denna planläggningsbeskrivning
beskriver arbetet med vägplanen Hällevadsholm-Smeviken i Munkedals kommun.
Sträckan Hällevadsholm-Smeviken är drygt 9 km lång och går från korsningen med väg 911 i
Hällevadsholm i söder upp till kommungränsen mellan Munkedal och Tanum i norr.
Bebyggelsen längs sträckan utgörs av enstaka gårdar och bostadshus. Vägen går bitvis nära
Bullaresjöarna.
Vägplan syftar till att förbättra standarden på väg 165. Syftet med åtgärderna är att förstärka
vägöverbyggnaden för att komma till rätta med nuvarande bärighets- och tjälskadeproblem.
Målet är att öka trafiksäkerheten på vägen samt att förbättra framkomligheten för näringslivets
transporter. Full bärighet ska kunna bibehållas på vägen året om.

Vad har hänt?
Arbetet med en vägplan för sträckan Hällevadsholm-Smeviken påbörjades 2017. Under
perioden fram till april 2018 togs ett Samrådsunderlag fram för delen HällevadsholmSmeviken, som sträckte sig från Holmarna (ca 1,2 km norr om Hällevadsholm) till Smeviken
vid kommungränsen mellan Munkedals kommun och Tanums kommun. Samråd skedde med
Munkedals kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västtrafik (på uppdrag av länets
kollektivtrafikmyndighet Västra Götalandsregionen). Senare togs ett samrådsunderlag fram för
en kompletterande sträcka, Hällevadsholm-Holmarna, vilket färdigställdes i februari 2019.
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Utifrån Samrådsunderlaget för Hällevadsholm-Smeviken beslutade Länsstyrelsen i Västra
Götalands län den 24 augusti 2018 att de åtgärder vägplanen föreslår inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Detta innebär att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
behöver upprättas. Den 28 mars 2019 fattade länsstyrelsen beslut om att inte heller delen
Hällevadsholm-Holmarna kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Delen HällevadsholmHolmarna införlivas i nästa skede i vägplanen för Hällevadsholm-Smeviken.

Så här planerar vi arbetet
Länsstyrelsens beslut om att projektet inte antas medföra betydande miljöpåverkan innebär att
någon MKB inte behöver upprättats. Vägplanens bedömda konsekvenser för människors hälsa
och för miljön redovisas istället i en miljöbeskrivning som ingår i vägplanens planbeskrivning.
Vi arbetar just nu vidare med planförslaget där hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljövärden,
geotekniska förhållanden, bullerstörningar mm. Allt detta ligger sedan till grund för de
samrådshandlingar som tas fram inför samråd på orten dit allmänheten kommer att bjudas in.

Vad händer framöver?
Samråd på orten kommer att hållas den 23 maj 2019 och cirka en vecka före mötet kommer
samrådshandlingarna att finnas tillgängliga här på webben. Inbjudan till mötet kommer att ske
via brev till de direkt berörda och via tidningsannons för allmänheten.
Därefter sammanställs inkomna synpunkter och bearbetas under slututformandet av
vägplanen. När vägförslaget är färdigt kommer vägplanen att kunna granskas av allmänheten
under 30 dagar där det återigen ges möjlighet att lämna in synpunkter. Efter hantering av dessa
synpunkter skickas vägplanen vidare för att fastställas.

När kan du påverka
Under projektets gång förs en kontinuerlig dialog med länsstyrelse, kommun, fastighetsägare
och allmänhet m.fl. för deras möjlighet att påverka under framtagandet av vägplanen.
Fram till granskningen är du alltid välkommen att höra av dig och lämna dina synpunkter. På
projektets hemsida läggs information och material upp efter hand. Ju tidigare du kommer in
med idéer eller synpunkter, desto enklare är det för oss att anpassa förslaget. Synpunkterna
sammanfattas i en samrådsredogörelse, som färdigställs innan granskningen börjar.
Sista chansen att påverka vägplanen kommer att vara under granskningen som beräknas äga
rum under vintern 2019/2020. Under granskningsperioden lämnas synpunkterna på förslaget
skriftligt och de hanteras i vårt granskningsutlåtande.
Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan
(augusti, 2018
mars 2019)

Samråd på orten med
allmänheten
(våren 2019)

Utredningsskede
(här är vi just nu)
(2019)

Fastställelseprövning
(våren 2020)

Granskning
(vintern 2019/2020)
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Vill du veta mer?
Under hela processen är du välkommen att kontakta oss för frågor och synpunkter. Du hittar
våra kontaktuppgifter här på vår projektsida under ”kontakta oss”. Ange ärendenummer
TRV 2018/22933 om du kommunicerar med oss via brev eller epost.
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Mer
information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/nara-dig/projekt

Orienteringskarta med aktuell del av väg 165, Hällevadsholm-Smeviken.
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