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Malmö stad

Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2019-11-06 10:00-12:00

Plats

Konferensrum Slagt 1, Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A
OBS! Notera sammanträdeslokal.

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
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Tobias Nilsson, avdelningschef
Camilla Morland, enhetschef
Joakim Florén, enhetschef
Martin Warmark, enhetschef
Benny Nilsson, kanslichef
Philip Lee, nämndsekreterare

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

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Information om planeringsförutsättningar för Storstadspaketet - muntlig

TN-2019-3418
Sammanfattning

(20 min)
Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen
3.

Information om utformningsriktlinjer för MalmöExpressen-standard inom
ramen för Storstadspaketet - muntlig

TN-2019-3417
Sammanfattning

(20 min)
Lotta Ahlfors, stadsutvecklingsavdelningen
4.

Information om test av cykelgator 2020 - muntlig

TN-2019-3612
Sammanfattning

(10 min)
Per Wisenborn, stadsutvecklingsavdelningen
5.

Malmöinitiativet - cykelöverfart och övergångsställe på Vattenverksvägen
vid Segevägen

TN-2019-2305
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit gällande önskemål om upphöjd cykelöverfart samt
övergångsställe vid gång- och cykelbanan som passerar Vattenverksvägen vid Segevägen.
För boende i Valdemarsro finns det möjlighet att korsa Vattenverksvägen via ett
övergångställe och en öppning i refug för cyklister strax väster om Källvattengatan där
hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Därifrån finns det sedan gång- och cykelvägar som
leder till Risebergaskolan.
Avsedd plats kan i dagsläget inte prioriteras då behovet av denna typ av åtgärder bedöms som
större på andra håll i staden.
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Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå initiativet, samt
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





6.

G-Tjänsteskrivelse TRU 191106 Malmöinitiativet - cykelöverfart och
övergångsställe på Vattenverksvägen vid Segevägen
Förslag till yttrande TRU 191106 Malmöinitiativet - cykelöverfart och
övergångsställe på Vattenverksvägen vid Segevägen
Malmöinitiativet - cykelöverfart och övergångsställe på Vattenverksvägen vid
Segevägen
Medborgarförslag - lägg ut svarta farthinder på Pildammsvägen vid
Lagmansgatan och Albinsrogatan

TN-2019-2532
Sammanfattning

På grund av höga hastigheter på Pildammsvägen önskas farthinder vid övergångsställen i
korsningarna med Lagmansgatan och Albinsrogatan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





7.

G-Tjänsteskrivelse TRU 191106 Medborgarförslag - lägg ut svarta farthinder på
Pildammsvägen vid Lagmansgatan och Albinsrogatan
Förslag till yttrande TRU 191106 Medborgarförslag - lägg ut svartafarthinder på
Pildammsvägen vid Lagmansgatan och Albinsrogatan
Medborgarförslag - Lägg ut svarta farthinder på Pildammsvägen vid Lagmansgatan
och Albinsrogatan
Önskemål om vägbom på Bryggövägen

TN-2019-3411
Sammanfattning

Småbåtshamnen i Limhamn AB har lämnat in ett önskemål om att få sätta upp en vägbom på
Bryggövägen. Syftet är att hindra obehöriga att ta sig in på området under nattetid.
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Bryggövägen regleras i ett arrendeavtal mellan Malmö stad och Småbåtshamnen i Limhamn
AB. Enligt avtalet ska vägarna inom småbåtshamnen vara tillgängliga för allmänheten och
förvaltningen föreslår därmed att önskemålet avslås. För att stimulera den fortsatta
utvecklingen av småbåtshamnen föreslår förvaltningen att avtalet ses över för att möta
småbåtshamnens framtida önskemål och förutsättningar.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå önskemålet om vägbom på
Bryggövägen,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över befintligt arrendeavtal mellan Malmö stad och
Småbåtshamnen i Limhamn AB, samt
att till Småbåtshamnen i Limhamn AB avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




8.

G-Tjänsteskrivelse TRU 191106 Önskemål om vägbom på Bryggövägen
Förslag till yttrande TRU 191106 Önskemål om vägbom på Bryggövägen
Önskemål om bom Småbåtshamnen
Förslag på trafikreglerande åtgärder kring Fabriksgatan.

TN-2019-1988
Sammanfattning

Till tekniska nämnden har, från Bostadsrättsföreningen Concordia, inkommit ett förslag på
förbättring av boende- och trafikmiljö kring Fabriksgatan, detta medelst trafikreglerande
åtgärder såsom enkelriktning av såväl själva Fabriksgatan som närliggande Rörsjögatan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå föreslagna trafikreglerande
åtgärder kring Fabriksgatan, samt
att till Bostadsrättsföreningen Concordia avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TRU 191106 Förslag på trafikreglerande åtgärder kring
Fabriksgatan
Förslag till yttrande TRU 191106 Förslag på trafikreglerande åtgärder kring
Fabriksgatan.
Trafiksäkerheten kring Fabriksgatan
Förslag på förbättring av boendemiljö samt trafiksäkerhet kring Fabriksgatan i
Malmö
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9.

Förbud mot motorfordon på Kungsgatan utanför Värnhemskolan av
gestaltning på Kungsgatan utanför Värnhemsskolan

TN-2017-578
Sammanfattning

En sträcka på Kungsgatan utanför Värnhemskolan stängdes år 2016 av för
motorfordonstrafik. I samband med avstängningen satte förvaltningen upp cykelställ,
möblering och tillfällig belysning som ett test för att främja utevistelse på ytan. När
testperioden nått sitt slut fick förvaltningen i uppdrag att utreda lämpliga åtgärder av ytan
framför Värnhemsskolan.
Förvaltningen föreslår med grund i utredningen att trafikutskottet beslutar att behålla
regleringen om förbud mot motorfordonstrafik på Kungsgatan utanför Värnhemsskolan,
samt på sikt en upprustning av ytan enligt Alternativ 1. Mindre upprustning.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att behålla regleringen om förbud mot motorfordonstrafik på Kungsgatan utanför
Värnhemsskolan, samt
att på sikt upprusta ytan enligt Alternativ 1. Mindre upprustning.
Beslutsunderlag



10.

G-Tjänsteskrivelse TRU 2019-11-06 Informationsärende samt förslag till vidare
arbete av gestaltning på Kungsgatan
Nämndinitiativ rörande villkoren för boendeparkering

TN-2019-3568
Sammanfattning

Ledamot Håkan Fäldt (M) har vid tekniska nämndens sammanträde den 23 oktober väckt
initiativ rörande villkoren för boendeparkering i Malmö.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet i fråga, § 265, att överlämna initiativet till
tekniska nämndens trafikutskott för beredning.
Beslutsunderlag




Nämndinitiativ rörande villkoren för boendeparkering
§265 191023 TN Nämndinitiativ rörande villkoren för boendeparkering

