Planläggningsbeskrivning 2020-03-23

Väg 1575, Stiby-Rörum,
busshållplats Ö Vemmerlöv
centrum
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
Hållplatsen Ö Vemmerlöv Centrum är belägen i Simrishamn kommun, längs med Tornavägen,
väg 1575. Målet är en tillgänglighetsanpassning av hållplatsen och en ny placering av det östra
läget för att uppnå en förbättrad trafiksäkerhet och ökad trygghet.
Föreslagna åtgärder är en tillgänglighetsanpassning av hållplatsens båda lägen, där det västra
läget (direkt söder om Snickaregatan) förväntas ligga kvar på grusplan. Det östra läget (intill
Frisörgatan) flyttas norrut till en plats precis norr om Snickaregatan.

Vad har hänt?
Trafikverket påbörjade hösten 2019 en planläggningsprocess för att utreda och definiera
projektets omfattning och utformning. Under hösten och vintern 2019 genomfördes samråd
med Länsstyrelsen i Skåne, Simrishamns kommun och Skånetrafiken. Samrådsunderlaget
färdigställdes i december 2019 och i samband med detta infördes annons om samråd i
Sydsvenskan, Ystads Allehanda samt i Post och Inrikes tidningar. Samrådsunderlaget fanns
därefter tillgängligt på Trafikverkets hemsida, under ca en månads tid, med möjlighet för
allmänheten att lämna skriftliga synpunkter. I januari 2020 skickades Samrådsunderlaget till
Länsstyrelsen för beslut om huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller inte. I mars 2020 beslutade Länsstyrelsen att projektet inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
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Så här planerar vi arbetet
Arbetet med att ta fram vägplanen för detta projekt kommer att följa Trafikverkets
planläggningsprocess. Planläggningsarbetet som nu påbörjats planeras bli klart december
2020. Under denna period kommer det att hållas samråd där allmänheten, myndigheter och
övriga organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter.

Vad händer framöver?
Vi befinner oss i ett skede av planläggningsprocessen där Samrådshandling med planförslag
och miljöbeskrivning håller på att tas fram. Samråd är planerat från 27 april - 24 maj. Under
denna period kommer samrådsmaterialet vara tillgängligt på Trafikverkets hemsida. Detta
kommer att annonseras i ortstidningar/dagspress. De enskilda som särskilt berörs kommer att
bjudas in till samråd via brev.
Vägplanen kommer att ställas ut för granskning under hösten 2020. Val av utformning
förväntas lämnas in för fastställelseprövning vid årsskiftet 2020/2021.
Fastställelseprövning är en juridisk process som prövar planens innehåll mot väglagen. I
fastställelsehandlingen redovisas vilka eventuella villkor som kommer gälla för projektets
genomförande samt vägrättsområdets utbredning. Alla eventuella markintrång och skador på
mark ersätts enligt gällande regler.

När kan du påverka
Du är alltid välkommen att lämna in synpunkter och ställa frågor under samrådstiden som
pågår fram till att granskningsperioden påbörjas. Det finns även möjlighet att lämna in
skriftliga yttranden under granskningsperioden.
Tänk på att ju tidigare du inkommer med synpunkter desto enklare blir det för oss att göra
eventuella anpassningar.
Nedan visas en ungefärlig tidslinje för planprocessen.

Samråd inför beslut om
betydande miljöpåverkan
(januari, 2020)

Granskning
(oktober, 2020)

Beslut om betydande
miljöpåverkan
(mars, 2020)

Fastställelseprövning
(januari, 2021)

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/ostravemmerlov.
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