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Malmö stad

Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2019-12-16 kl. 11:15-12:50

Plats

FGK Rum 4287, Stadshuset, August Palms plats 1, Malmö

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Yvonne Olsson (S) §§41-47
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M) §§41-47

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Benny Nilsson (kanslichef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Magnus Fahl (strateg) §§41-42
Matilda Wall (ingenjör) §43
Sead Calakovic (trafikplanerare) §43

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen
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ÄRENDELISTA
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54

Information om linjenätsutredning i Malmö stad, Storstadspaketet - muntlig
Information om Trafikverkets ombyggnad av E6 avseende kapacitet trafikplats
Vellinge-Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo - muntlig
Information om detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl.,
Citadellsfogen, i Hamnen i Malmö, Dp 5565 - muntlig
Information om cykelåtgärder i Nyhamnen - skriftlig
Information om flytt av elscootrar på allmän platsmark - skriftlig
Parkeringssituationen i Gamla Limhamn
Kommundialog avseende översyn av trafikutbudet i Skåne för trafikåret 2021,
T21
Önskemål angående farthinder längsmed Odengatan/Tegnérgatan,
Limhamnstrafiken
Trygghetsåtgärder på Badvägen
Medborgarförslag - seniorkort för kollektivtrafikresande till pensionerade
Malmöbor i åldern 65–70 år
Malmöinitiativet - klagomål angående införandet av boendeparkering på
Limhamn
Släckning av trafiksignal på Citadellsvägen
Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som omfattas av parkeringsförbud i
anslutning till vägkorsning
Hastighetshöjning på Sallerupsvägen
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§

41

Information om linjenätsutredning i Malmö stad,
Storstadspaketet - muntlig

TN-2019-3795
Sammanfattning

(45 min)
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

42

Information om Trafikverkets ombyggnad av E6 avseende
kapacitet trafikplats Vellinge-Petersborg, Superbuss MalmöFalsterbo - muntlig

TN-2019-3856
Sammanfattning

(5 min)
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

43

Information om detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3
m.fl., Citadellsfogen, i Hamnen i Malmö, Dp 5565 - muntlig

TN-2017-2337
Sammanfattning

(10 min)
Ingrid Persson Westberg, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Matilda Wall, stadsutvecklingsavdelningen
Sead Calakovic, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§

44

Information om cykelåtgärder i Nyhamnen - skriftlig

TN-2017-2624
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Skriftlig information TRU 191216 om cykelåtgärder i Nyhamnen

Paragrafen är justerad

7

§

45

Information om flytt av elscootrar på allmän platsmark - skriftlig

TN-2019-647
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag




G-Skriftlig information TRU 191216 Elscooter på allmän platsmark
§23 TRU 190904 Elscooter på allmän platsmark

Paragrafen är justerad
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§

46

Parkeringssituationen i Gamla Limhamn

TN-2018-2046
Sammanfattning

Ärendet avser åtgärder med anledning av inkomna synpunkter från allmänheten vad
gäller parkeringssituationen på Gamla Limhamn.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att uppdra åt förvaltningen att på platser inom taxeområde E, på gamla Limhamn, där
förvaltningen bedömer det vara lämpligt, införa avgiftsfri tidsreglerad parkering med p-skiva,
då om 30 minuter.
Yrkande

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att tekniska nämndens trafikutskott ska besluta att
uppdra åt förvaltningen att på platser inom taxeområde E, på gamla Limhamn, där
förvaltningen bedömer det vara lämpligt, införa avgiftsfri tidsreglerad parkering med p-skiva,
då om 30 minuter.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens trafikutskott beslutat i enlighet med detta.
Paragrafen är justerad
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§

47

Kommundialog avseende översyn av trafikutbudet i Skåne för
trafikåret 2021, T21

TN-2019-4074
Sammanfattning

Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att
skapa en bättre och mer attraktiv resa för de skånska resenärerna. Dialogen pågår fram till
mars månad 2020. Slutlig beredning, prioritering och fastställande av T21 görs av
Skånetrafiken och sker i maj 2020. Trafikstart sker i december 2021. Förslag till yttrande
innehåller synpunkter och förslag på förändringar av trafikutbudet. Vissa förslag medför
behov av utbyggnad av nya hållplatser samt gatuombyggnader.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att i det av förvaltningen föreslagna yttrandet tillföra följande:





Vad gäller linje 1 bör hållplats Södervärnsplan åter angöras av linje 1 eftersom
avstånden mellan hållplatserna Södervärn och Lantmannagatan är mycket långt.
Vad gäller linje 3 och 6 och eventuell framtida byggnation av hållplats på
Pildammsvägen är denna avhängig att parkeringsmöjligheterna inom SUS-områdets
västra delar förbättras, förslagsvis genom anläggande av ett parkeringshus, då sådan
byggnation medför minskade parkeringsmöjligheter längsmed Pildammsvägen.
Vad gäller linje 4 bör denna dras om och gå via Neptunigatan, istället för Norra
Vallgatan, på det att hållplats Anna Lindhs plats ska kunna angöras.

att till Skånetrafiken avge yttrande, med ovan nämnda justering, angående trafikutbudet i
Skåne för trafikåret 2021, T21, samt
att uppdra åt förvaltningen att inleda planering av – för de föreslagna åtgärderna – nödvändig
infrastruktur.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Fäldt (M), att i
det av förvaltningen föreslagna yttrandet tillföra justering enligt vad som framgår ovan, att till
Skånetrafiken avge yttrande, med nämnda justering, angående trafikutbudet i Skåne för
trafikåret 2021, T21, samt att uppdra åt förvaltningen att inleda planering av – för de
föreslagna åtgärderna – nödvändig infrastruktur.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att tekniska
nämndens trafikutskott beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

Skånetrafiken

Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Kommundialog avseende översyn av trafikutbud i
Skåne avseende trafikåret 2021, T21
Förslag till yttrande TRU 191216 Kommundialog avseende översyn av trafikutbud i
Skåne avseende trafikåret 2021, T21
Kommundialog avseende översyn av trafikutbudet i Skåne för trafikåret 2021, T21
Bilaga till kommundialog avseende översyn av trafikutbudet i Skåne för trafikåret
2021, T21 - förteckning åtgärdsförslag

Paragrafen är justerad
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§

48

Önskemål angående farthinder längsmed
Odengatan/Tegnérgatan, Limhamnstrafiken

TN-2019-3836
Sammanfattning

En kommuninvånare har inkommit med ett önskemål om farthinder i korsningen
Odengatan/Tegnérgatan. Vederbörande har tidigare inkommit med önskemål om farthinder
och fyrvägsstopp, och detta avslogs då av trafikdelegationen. Trafikdelegationens
beslut överklagades då, vilket dock avvisades av såväl Länsstyrelsen som Transportstyrelsen.
Det framkommer inget nytt i det nu framförda önskemålet som föranleder en annan
bedömning än den som framkommit tidigare. Därför föreslår förvaltningen att önskemålet
avslås även denna gång.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att avslå önskemålet om farthinder och övergångsställe på Odengatan/Tegnérgatan, samt
att till berörd part avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Önskemål angående farthinder längsmed
Odengatan/Tegnérgatan, Limhamnstrafiken
Förslag till yttrande TRU 191216 Önskemål angående farthinder längsmed
Odengatan/Tegnérgatan, Limhamnstrafiken
Synpunker avseende Limhamnstrafiken

Paragrafen är justerad
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§

49

Trygghetsåtgärder på Badvägen

TN-2019-3723
Sammanfattning

Förvaltningen har mottagit synpunkter och klagomål på Badvägen med hänsyn till
hastigheten. Det förekommer vansinneskörningar och generellt sett höga hastigheter. Många
barn och ungdomar rör sig på egenhand i området. Under 2019 har användandet av området
ökat vilket har lett till trygghetsproblem, särskilt i den punkt där gångvägen korsar Badvägen
till ridskolan.
För att öka tryggheten och tillgängligheten i området föreslås en hastighetssäkring av
passagen över Badvägen. I ett första steg genomförs åtgärden som ett test och då i form av
en trygghetsåtgärd med gummigupp. Detta skall därefter utvärderas och, om testet anses
vara lyckat, göras permanent.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att på prov införa trygghetsåtgärder i form av gummigupp på Badvägen, i höjd med
ridskolan, samt
att åtgärden ska utvärderas under 2021.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Trygghetsåtgärder på Badvägen

Paragrafen är justerad
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§

50

Medborgarförslag - seniorkort för kollektivtrafikresande till
pensionerade Malmöbor i åldern 65–70 år

TN-2019-2942
Sammanfattning

Förslagsställaren önskar att seniorkort skickas ut till personer från 65+, istället för 70+ som
är fallet i dag, detta med motiveringen att även denna åldersgrupp behöver komma ut och
komma i kontakt med andra människor och därigenom få en ökad livskvalitet.
Förslagsställaren lyfter även den ekonomiska frågan i det avseendet att många seniora
resenärer inte har råd att köpa busskort.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå medborgarförslaget, samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Medborgarförslag - seniorkort för
kollektivtrafikresande till pensionerade Malmöbor i åldern 65–70 år
Förslag till yttrande TRU 191216 Medborgarförslag - seniorkort för
kollektivtrafikresande till pensionerade Malmöbor i åldern 65–70 år
Medborgarförslag - seniorkort för kollektivtrafikresande till pensionerade
Malmöbor i åldern 65–70 år

Paragrafen är justerad
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§

51

Malmöinitiativet - klagomål angående införandet av
boendeparkering på Limhamn

TN-2019-3413
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med synpunkter på ordnandet av parkering för boende på
Gamla Limhamn och på Limhamns hamnområde. Då flera av frågorna rör parkering kopplat
till plan- och bygglovsprocessen i stadsbyggnadsnämnden, föreslås denna få möjlighet att
yttra sig innan tekniska nämnden sammanställer ett slutgiltigt svar.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att till stadsbyggnadsnämnden överlämna Malmöinitiativet för yttrande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Malmöinitiativet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Malmöinitiativet - klagomål angående införandet
av boendeparkering på Limhamn
Malmöinitiativ - klagomål angående införandet av boendeparkering på Limhamn

Paragrafen är justerad

15

§

52

Släckning av trafiksignal på Citadellsvägen

TN-2019-3331
Sammanfattning

Trafiksignalen i korsningen Citadellsvägen–Skeppsgatan fyller inte längre någon funktion när
Citadellsvägen omvandlas.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att släcka trafiksignalanläggning 376 i korsningen Citadellsvägen–Skeppsgatan.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Släckning av trafiksignal på Citadellsvägen

Paragrafen är justerad
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§

53

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

TN-2019-3017
Sammanfattning

I enlighet med tekniska nämndens trafikutskotts beslut § 22, 2019-09-04 har förvaltningen
tagit fram förslag på lämpligt område och testperiod för genomförande av provmarkering av
ytor i anslutning till vägkorsningar som omfattas av parkeringsförbud.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att under perioden april till september 2020 utföra test med provmarkeringar i anslutning till
vägkorsningar i delområdet Solbacken.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TRU 191216 Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som
omfattas av parkeringsförbud
§22 TRU 190904 Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som omfattas av
parkeringsförbud i anslutning till vägkorsning
Nämndinitiativ rörande utmärkning av yta som omfattas av parkeringsförbud i
anslutning till vägkorsning

Paragrafen är justerad
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§

54

Hastighetshöjning på Sallerupsvägen

TN-2019-3645
Sammanfattning

Ärendet avser information om till tekniska nämnden inkomna synpunkter på den tidigare
genomförda hastighetshöjningen på Sallerupsvägen.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag








Skriftlig information TRU 191216 Hastighetshöjning på Sallerupsvägen
Hastighetshöjning på Sallerupsvägen
Bilaga - hastighetshöjning på Sallerupsvägen
Namninsamling mot hastighetshöjning på Sallerupsvägen
VB: Namninsamling mot hastighetshöjning på Sallerupsvägen (2/3)
VB: Namninsamling mot hastighetshöjning på Sallerupsvägen (3/3)

Paragrafen är justerad

