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Malmö stad

Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-09-04 14:30-16:30

Plats

FGK Rum 2232 "Ettan"

Ordförande

Andréas Schönström (S)

Ledamöter

Per Håkan Linné (L), Vice ordförande
Håkan Fäldt (M), 2:e vice ordförande

Ersättare

Yvonne Olsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)

Övriga deltagare

Anna Bertilson, direktör
Camilla Morland, enhetschef
Joakim Florén, enhetschef
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Philip Lee, nämndsekreterare
Föredragande tjänstepersoner

Eventuellt förhinder anmäls snarast till philip.lee@malmo.se
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1.

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Informationspunkter trafikutskottet 2019 - muntliga

TN-2019-1642
Sammanfattning

a) Davidshallsgatan – Jesper Nordlund, stadsutvecklingsavdelningen
b) Övergripande trafikanalys för Kalkbrottsgatan, Limhamnsvägen och Annetorpsvägen,
samt busshållplatser Limhamnsvägen – Karin Linnéa Caesar, stadsutvecklingsavdelningen
3.

Tekniska nämndens trafikutskotts sammanträdestider 2020

TN-2019-2484
Sammanfattning

Kanslienheten vid fastighets- och gatukontorets avdelning för struktur och stöd har, i samråd
med representanter för tekniska nämndens trafikutskott liksom med fastighets- och
gatukontorets ledningsgrupp, tagit fram ett förslag avseende 2020 års sammanträdestider för
tekniska nämndens trafikutskott.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att tekniska nämndens trafikutskott under 2020 sammanträder enligt föreliggande föreslag.
Beslutsunderlag



4.

G-Tjänsteskrivelse TRU 190904 Tekniska nämndens trafikutskotts
sammanträdestider 2020
Malmöinitiativet - cykelbana på del av Vattenverksvägen, Kirseberg

TN-2019-581
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till fastighets- och gatukontoret, vilket yrkar på att anlägga
en dubbelriktad cykelbana på Vattenverksvägens norra trottoar. Förslagsställaren menar att
det idag är farligt att cykla i gatan, inte minst med tanke på busstrafiken. Fastighets- och
gatukontoret hänvisar till att det idag finns cykelbanor längs med de parallella stråken Södraoch Norra Bulltoftavägen, och att sektionens bredd längs med Vattenverksvägen inte tillåter
en separerad kombinerad gång- och cykelbana med önskvärd standard. Fastighets- och
gatukontoret föreslår trafikutskottet att avslå förslaget.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att avslå Malmöinitiativet, samt
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att lämna yttrande enligt med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




5.

G-Tjänsteskrivelse TRU 190904 Malmöinitiativet - cykelbana på del av
Vattenverksvägen, Kirseberg
Förslag till yttrande TRU 190904 Malmöinitiativet - cykelbana på del av
Vattenverksvägen
Malmöinitiativet - cykelbana på del av Vattenverksvägen, Kirseberg
Malmöinitiativet - trafiksäkerhetsåtgärd på Gottorpsvägen och
Klagshamnsvägen runt skolområdet i Bunkeflostrand

TN-2019-2352
Sammanfattning

Önskemål om åtgärder som bidrar till att bilister håller hastigheten på Gottorpsvägen och
Klagshamnsvägen har inkommit till tekniska nämnden. Man önskar få bukt med
trafikproblem kring skolområdet och föreslår dynamiska farthinder, så kallade Actibump
samt mer uppmärksammade övergångsställen.
Sundsbroskolan, Ängslättsskolan samt Gottorpsskolan ligger invid Klagshamnsvägen
respektive Gottorpsvägen (karta, s.2). Hastigheten är begränsad till 30 km/h på vägsträckorna
utanför skolorna. Det finns hastighetsdämpande åtgärder i ett par punkter samt en gång- och
cykeltunnel i höjd med Ängslättskolan. En digital hastighetsdisplay har satts upp på
Klagshamnsvägen. Inga ytterligare hastighetsdämpande åtgärder är planerade.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att avslå Malmöinitiativet om trafiksäkerhetsåtgärd på Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen,
samt
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





6.

G-Tjänsteskrivelse TRU 190904 Malmöinitiativet - trafiksäkerhetsåtgärd på
Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen runt skolområdet i Bunkeflostrand
Förslag till yttrande TRU 190904 Malmöinitiativet - trafiksäkerhetsåtgärd på
Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen runt skolområdet i Bunkeflostrand
Malmöinitiativ - trafiksäkerhetsåtgärd på Gottorpsvägen och Klagshamnsvägen
runt skolområdet i Bunkeflostrand
Medborgarförslag-bygga cykelväg längs Nordmannagatan och bygga
hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten

TN-2019-137
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga cykelbana och
hastighetssäkrande åtgärder längs med Nordmannagatan. Fastighets- och gatukontoret
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instämmer i behovet att se över cyklisters förutsättningar att använda Nordmannagatan, och
vill även lyfta fram att sträckan ingår som del av övrigt huvudcykelvägnät i Översiktsplanen
och finns med i Cykelprogram 2012–2019. Då utrymmet längs med Nordmannagatan är
förhållandevis smalt (sektionen varierar i bredd mellan 10,5 m och 17 m), behöver det utredas
närmare på vilket sätt det är möjligt att förbättra förutsättningarna för cyklister längs med
sträckan. Fastighets- och gatukontoret föreslår att en sådan utredning påbörjas under hösten
2019.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda förbättrade förutsättningar för
cyklister längs med Nordmannagatan, samt
att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





7.

G-Tjänsteskrivelse TRU 190904 Medborgarförslag-bygga cykelväg längs
Nordmannagatan och bygga hastighetsdämpande åtgärder för att öka
trafiksäkerheten
Förslag till yttrande TRU 190904 Medborgarförslag-bygga cykelväg längs
Nordmannagatan och bygga hastighetsdämpande åtgärder för att öka
trafiksäkerheten
Medborgarförslag-bygga cykelväg längs Nordmannagatan och bygga
hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten
Förfrågan avseende parkeringssituationen i Västra Söderkulla
parkeringssituationen i Västra Söderkulla

TN-2019-883
Sammanfattning

Det har inkommit en förfrågan från bostadsrättsföreningen Brf Fosietorp avseende
parkerings- och trafiksäkerhetssituationen i Västra Söderkulla.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse TRU 190904 Parkeringsutredning Västra Söderkulla
Förslag till yttrande TRU 190904 Parkeringsutredning Västra Söderkulla
Förfrågan avseende parkeringsanläggning
Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som omfattas av
parkeringsförbud i anslutning till vägkorsning
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TN-2019-3017
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som omfattas av parkeringsförbud i
anslutning till vägkorsning

