Planläggningsbeskrivning – 2018-11-29

Väg 19, Busshållplats i Vinnö,
Kristianstads 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
För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig som alternativ till bilen, är det angeläget att
busshållplatserna utmed de trafikerade linjerna också lever upp till detta i den mån det är möjligt. Det
är också angeläget att trafiksäkerheten ges stor vikt i val av lösning och utformning.
Aktuellt hållplatsläge i Vinnö har pekats ut av Skånetrafiken som ett av de objekt att åtgärda i länet.
Åtgärd som föreslås är busshållplats med plattform och kompletterande åtgärder som underlättar
tillgängligheten.

Vad har hänt?
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Arbetet med framtagande av underlag till ett samrådsunderlag har inletts under början av 2018 och
inledande har hållits med bland annat Skånetrafiken samt kommunala företrädare hos Kristianstads
kommun. Handlingar har också gjorts tillgängliga på Trafikverkets hemsida. Länsstyrelsen har även
beslutat att projektet inte anses utgöra betydande miljöpåverkan.
Vi befinner oss nu i framtagandet av granskningshandling och inom kort kommer denna att finnas hos
Trafikverket och Kommunen för att allmänheten ska kunna granska framfarten av vägplanen. Samma
information finns även tillgänglig på Trafikverkets hemsida, se sista stycket i detta dokument.

Så här planerar vi arbetet
När granskningshandling är klar kommer den att ställas ut för granskning innan den slutligen
färdigställs i en så kallad fastställelsehandling. Det är fastställelsehandlingen som sedan lämnas in för
fastställelsebegäran.

Vad händer framöver?
En mer detaljerad projektering har skett och resultatet redovisas i en granskningshandling. Nu finns
ytterligare tillfälle för allmänheten att lämna synpunkter, både på hemsidan och genom tillgängliga
handlingar som finns hos Trafikverket och hos kommunen. Om allt går enligt planerna finns därefter

en fastställelsehandling klar för fastställelsebegäran våren 2019. Entreprenadstart kan förväntas
tidigast efter sommaren 2019.
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När kan du påverka
Du kan när som helst kontakta Trafikverket för frågor och funderingar kring projektet. För att
projektet ska kunna beakta eventuella synpunkter ges följande tillfällen.

Nyhetsbrev 1 april 2010

Granskning
(vintern 2018)

Samrådsunderlag

Informationsmöte

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
https://www.trafikverket.se/vinno_gyllingvagen
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