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Mål för planeringsskedet

Vägplan (lagen om 
trafiksystem och landsvägar)

. 

Vägens exakta läge, 
markområden som behövs 

och andra detaljer

Faktorer som påverkar 
markägarna och andra parter 

avgörs

Kostnadsberäkning
En godkänd vägplan berättigar 
väghållaren att ta vägområdet i 

besittning och göra vägen

Kirsi Pätsi
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Administrativ behandling av vägplanen enligt lagen om 
trafiksystem och landsvägar

. 

Planläggningsstart
Hösten 2021

• Planeringsarbetet 
inleds

• Kungörelse om 
inledning

• I kommunens 
datanät

• I tidningen 
Kirkkonummen 
Sanomat

Utarbetande av 
planen

• Dialog våren 2022
▪ Meddelande på 

kommunens 
webbplats och i 
tidningar

• Vägplanen framläggs 
våren 2022

▪ Kungörelse på NTM-
centralens 
webbplats

▪ Tidningsannonser
▪ Brev till sakägarna
▪ Begäran om 

utlåtande till 
myndigheterna

• Behandling av 
utlåtandena och 
anmärkningarna

• Ändring av planen

Behandling för 
godkännande

• Förslaget om 
godkännande granskas 
av Trafikledsverket och 
godkänns av Transport-
och 
kommunikationsverket

• Transport- och 
kommunikationsverket 
beslutar om 
godkännande

• Vägplanen vinner laga 
kraft

▪ Kungörelse + 
besvärstid

▪ Eventuella besvär

7.2.2022   |   Kirsi Pätsi
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Beskrivning av 
projektet
Projektet är beläget i Kyrkslätts kommun, 
invid Västerleden, på Munkkullaområdet 
som hör till Kyrkslätts affärscentrum.

Den nuvarande markanvändningen är 
område för utrymmeskrävande handel och 
företagsverksamhet.

Ytterligare kommersiella tjänster är på 
kommande til Munkkullaområdet, vilket 
förutspås öka trafikmängderna på 
området betydligt.

På lång sikt har man planerat en helt ny 
planskild anslutning vid Peders, vilken 
skulle ersätta den nuvarande 
plankorsningen vid Åbackavägen. 

Vid förhandlingar mellan kommunen och 
NTM-centralen har man kommit fram till 
att Åbackavägens korsning förbättras så 
att den är trygg att använda tillsvidare.

6



RambollRamboll

Bakgrund till 
arbetet
Affären Puuilo är på kommande till 
Munkkulla i Kyrkslätt. Den nya 
affären planeras på f.d. Sortti-
stationens tomt, dit även Lidl 
kommer att flytta.

Åbackavägens anslutning vid K-
Rautas hörn är utöver Munkkullas 
planskilda anslutning den enda 
körförbindelsen till Kyrkslätts 
centrum direkt från stamvägen.

Sikten är dålig i anslutningen, och 
det är besvärligt att svänga till 
stamvägen mot Helsingfors från 
Åbackavägen. 

Målet med projektet är att 
förbättra säkerheten i korsningen 
mellan stamväg 51 och 
Åbackavägen.
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Planlösning

• Möjligheten att svänga från 
Åbackavägen till vänster på 
stamväg 51 avlägsnas

• Gång- och cykeltrafikanternas 
säkerhet på stamväg 51 vid 
Åbackavägens korsning 
förbättras genom att ändra 
refug- och 
skyddsvägsarrangemangen. 

• Det byggs en tilläggsfil på 
Åbackavägen för fordon som 
svänger till höger från stamväg 
51.

• UV-Putki OY:s fastighets 
anslutning flyttas norrut med 
anledning av tilläggsfilen.
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Anslutningsarrange
mangen vid 
stamväg 51 och 
Åbackavägen
• Man kan fortsättningsvis 

svänga från stamväg 51 till 
Åbackavägen från 
Helsingforshållet via en skild 
avtagsfil till höger och från 
Hangöhållet via en skild 
avtagsfil till vänster. 

• Svängning till höger från 
Åbackavägen till stamväg 51 
sker fortfarande genom att väja 
för trafiken som kör rakt mot 
Hangö.

• Man kan ta sig mot 
Helsingforshållet från 
Åbackavägen via 
Munkkullavägen
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Processens tidtabell

• Vägplanen blir klar i slutet av april 2022

• Vägplanen läggs fram i maj 2022

• Vägplanen godkänns av Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

• Transport- och kommunikationsverket (Traficom torde eventuellt godkänna planen under våren 2023

• Utarbetandet av byggnadsplanen inleds hösten 2022

• Byggarbetena i korsningen mellan Stamväg 51 och Åbackavägen kan inledas efter att vägplanen godkänts
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Respons

• Respons om vägplanslösningen kan ges under två veckors tid 7.2.2022–20.2.2022.

• Åsikter om vägplanen kan lämnas in senast 20.2.2022 via e-post på adressen
liina.lipre@ramboll.fi

• Tilläggsinformation om vägplanen kan begäras per telefon. Personerna som ger tilläggsinformation 
om projektet nås bäst torsdag 10.2.2022 kl. 15.00–17.00.

Kyrkslätts kommun

Saara Koivumäki 

tfn 040 541 8462

saara.koivumaki@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun

Simon Store

tfn 044 760 2282

simon.store@kirkkonummi.fi

Planläggningsärenden och samtal 
på svenska

Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Nyland

Kirsi Pätsi

tfn 0295 021331

kirsi.patsi@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy

Liina Lipre

tfn 040 775 7466

liina.lipre@ramboll.fi

Tillgänglig under planlösningens 
hela framläggningstid
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