Väg 23, Tjörnarp – Sandåkra, mötesfri landsväg
Informationsblad 2019

Vi planerar för en tryggare och smidigare resa
mellan Höör och Hässleholm
Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars
befintliga vägstandard behöver förbättras. Vi planerar därför att bygga om den till en
mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten samt framkomligheten mellan
Höör och Hässleholm.
Riksväg 23 är en viktig regional väg som förbinder
delar av Småland och Skåne, samt sydvästra Skåne
med Hässleholm. Den är viktig för såväl långväga
resor och transporter som arbetspendling. Vi planerar
att förbättra 13 kilometer av vägen för att öka
säkerheten för dig som färdas på sträckan.

2019: Samråd kring samrådsunderlag och
samrådshandling
2020: Granskning och fastställelse av vägplan
2022: Tidigast start av byggnation
2025: Åtgärderna beräknas vara klara för trafik

Vad planerar vi att göra?


Mötesseparering: 2 + 1 väg med mitträcke.



Hastighetsförändring: Hastigheten ska bli
100km/h.



Preliminär tidplan för projektet

Möjlighet till gång – och cykling: Gång – och
cykelport i Tjörnarp. Vi utreder även åtgärder för
möjligheter till gång – och cykling mellan
Sösdala/Norra Mellby.

När kan du påverka?
Du kan när som helst kontakta Trafikverket för frågor
och funderingar kring projektet. Vid flera tillfällen
kommer det att finnas möjlighet till synpunkter på
projektet. Representanter kommer även att bjuda in till
samrådsmöten på orten.
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Insamling av personuppgift
För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till
boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt
att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot
behandlingen.
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www.trafikverket.se

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. Adress:
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www.datainspektionen.se
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Camilla Rasmusson
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Information om projektet:
trafikverket.se/rv23-hoor-hassleholm

