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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Fordonstrafiken styrs till affärscentrumet via Västerledens 
nya anslutning. Genomförandet av den är ett projekt som 
förbättrar trafiksäkerheten avsevärt. I och med byggan-
det av anslutningen avlägsnas Åbackavägens anslutning 
på Västerleden som är utmanande med tanke på trafikens 
smidighet och trafiksäkerheten. Kommunens mål är att 
lyfta det nya anslutningsprojektet till ett MBT-projekt för 
nästa period. Dessutom förbättras ordnandet av förbin-
delser till affärscentrumet och Västerleden för invånarna 
på Jeppasområdet, som ligger söder om järnvägen, be-
tydligt jämfört med nuläget.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. 
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på närområde som omfattas av de befint-
liga kommunaltekniska nätverken. Projektet förutsätter 
i någon mån nytt gatubyggande och naturligtvis genom-
förande av en ny anslutning. Men området torde med an-
ledning av den goda tillgängligheten intressera näringsli-
vet. Kollektivtrafikens servicenivå på området förbättras, 
eftersom avsikten är att via den nya anslutningen styra 
busstrafiken till Kyrkslätts resecenter. På så sätt förbätt-
ras nåbarheten för Munkkullas utrymmeskrävande handel 
och arbetsplatser även ur kollektivtrafikens synvinkel. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är i första hand näringspolitiskt och i och med 
det får man nytt och efterlängtat företagsutrymme i af-
färscentrumet. Projektet främjar också förutsättningarna 
för försäljning av den obebyggda tomten för företagsverk-
samhet som ägs av kommunen.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektet har inga rekreationsmässiga mål. Utsikten som 
öppnar sig från Västerleden över det befintliga åkerfältet 
till affärscentrumet bevaras på planeringsområdet. 
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Projektet ligger längs Västerleden och på Abrasbackens 
område som hör till Kyrkslätts affärscentrum. Det är 
affärscentrumets västligaste del söder om banområ-
det. Den nuvarande markanvändningen är område för 
utrymmeskrävande handel och företagsverksamhet. 
Också i detta projekt stärker man den befintliga mar-
kanvändningen genom att på området anvisa ny verk-
samhet som beskrivs ovan.

Projektets mål är att genomföra en ny anslutning till 
Västerleden, längs vilken avsikten är att styra for-
donstrafiken västerifrån till affärscentrumet utmed 
Abrasbackavägen. Den allmänna planen för den nya 
anslutningen har gjorts upp och i och med att den 
genomförs påverkar man på ett förutseende sätt trafik-
mängderna i västlig riktning i den planskilda anslutnin-

gen mellan Kyrkslättsvägen och Västerleden. Denna 
trafikmängd förutspås öka märkbart. Målet är dessu-
tom att styra busstrafiken via den nya anslutningen 
till Kyrkslätts resecenter, vilket skulle förbättra dess 
servicenivå som omstigningsplats. I samband med 
förbättringen av Munkkullavägen är avsikten att bl.a. 
genomföra hållplatser för fjärrtrafikbussar vid stations-
tunneln. Det ovan beskrivna innebär att den nuvarande 
till trafiksäkerheten rätt dåliga anslutningen från Åbac-
kavägen till Västerleden avlägsnas. Projektet möjliggör 
också ordnande av trafiken från Jeppasområdet, som 
ligger söder om järnvägen, till Abrasbackavägen.

Eftersom Västerledens nya anslutning fungerar som 
affärscentrumets ingång i väster, ska de nya byggna-
derna som uppförs längs Abrasbackavägen vara repre-
sentativa till sitt byggnadssätt.  
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