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Samrådsremiss
Enligt
sändlista för ombyggnad av E6 kapacitet tpl
Vellinge – tpl Petersborg, Superbuss Mö-Fbo i Vellinge
och Malmö kommuner, Skåne län.
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[Skapat av]

Samrådsremiss för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge – tpl
Petersborg, Superbuss Mö-Fbo i Vellinge och Malmö kommuner,
Skåne län.
Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan och planerar för ombyggnad av väg E6. Projektet innebär
kapacitetshöjande åtgärder med ett extra körfält i norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge och
trafikplats Petersborg för samtliga trafikslag.
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer
ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss
arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.
Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlagets samrådsmaterial senast den 2019-12-16.
Synpunkter skickas till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till
investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2019/94456.
Samrådsmaterialet finns tillgängligt från och med 2019-11-25 hos:
•
•

Trafikverket Region Syd Gibraltargatan 7 i Malmö
Trafikverkets webbplats http://www.trafikverket.se/malmo-naset

Trafikverket bjuder även in till ett samrådsmöte i form av öppet hus tisdagen den 26 november 2019 kl 16.3020.30 i Framtidskompassens matsal i Vellinge. Besöksadressen är Assarsgatan 8. Vid mötet kommer vi att
presentera samrådsunderlaget för vägplanen och den formella handläggningen vid två tillfällen, kl 17 och kl 19. Det
kommer även att finnas stationer med information om projektet och dess utformning, påverkan på miljön,
vägplanens formella handläggning. Representanter från Trafikverket finns på plats och du kan ställa frågor och
lämna synpunkter direkt på mötet.
Vid eventuella frågor kontakta Jenny Åkerholm Trafikverket Region Syd tel. 010-123 23 20 eller e-post:
jenny.akerholm@trafikverket.se.
Med vänlig hälsning
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Jenny Åkerholm, projektledare

Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter från fastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet
med sektorslagarna för infrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör allmän handling. Du har rätt att
begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt invända mot
behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Organisationsnummer 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt att klaga till
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

