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Malmö stad

Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-10-06 kl. 10:00-12:00

Plats

FGK Rum O-hus Kungsparken (Stadshusets innergård)

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
Tobias Nilsson, avdelningschef
Håkan Thulin, avdelningschef
Patrik Widerberg, avdelningschef
Benny Nilsson, kanslichef
Joakim Florén, enhetschef
Martin Warmark, enhetschef
Philip Lee, nämndsekreterare

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

Val av justerare samt justeringsdag

2.

Informationspunkter för tekniska nämndens trafikutskott – muntliga

TN-2019-4303
Sammanfattning

a) Förstudie i projekt 4.9 MEX-linje 4, översiktliga förslag, Storstadspaketet (TN2020-399)
(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Göran Hallberg, stadsutvecklingsavdelningen
Malena Möller, stadsutvecklingsavdelningen
b) Förstudie i projekt 8.1 MEX-linje 8, översiktliga förslag, Storstadspaketet (TN2020-398)
(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Angelica Svensson, stadsutvecklingsavdelningen
Andreas Nordström, stadsutvecklingsavdelningen
c) Förstudie i projekt 10.2 MEX-linje 10, översiktliga förslag, Storstadspaketet (TN2020-414)
(15 min)
Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Hossein Ashouri, stadsutvecklingsavdelningen
Anna Stjärnkvist, stadsutvecklingsavdelningen
3.

Information om ombyggnation av korsningen John Ericssons
väg/Inga Marie Nilssons gata – skriftlig

TN-2020-2462
Beslutsunderlag



4.

Skriftlig information TRU 201006 Ombyggnation av korsningen John Ericssons
väg/Inga Marie Nilssons gata
Information om projektdirektiv för projekt 6.1 Hållplatsombyggnader
med mera, inom linje 6, Storstadspaketet – skriftlig

TN-2020-2866
Beslutsunderlag



Projektdirektiv projekt 6.1 hpl-ombyggnader mm inom linje 6, Storstadspaketet
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5.

Information om projektdirektiv för projekt 3.1 Hållplatsombyggnader
med mera inom linje 3, Storstadspaketet – skriftlig

TN-2020-2867
Beslutsunderlag


6.

Projektdirektiv projekt 3.1 hpl-ombyggnader mm inom linje 3, Storstadspaketet
Information om projektdirektiv för projekt 9.1 Hållplatsombyggnader
med mera inom linje 9, Storstadspaketet – skriftligt

TN-2020-2868
Beslutsunderlag


7.

Projektdirektiv projekt 9.1 hpl-ombyggnader mm inom linje 9, Storstadspaketet
Malmöinitiativet - Bygg rondell i korsningen
Annetorpsvägen/Kalkbrottsgatan, EF20200013

TN-2020-2073
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ med önskemål om att bygga en rondell i korsningen mellan
Annetorpsvägen och Kalkbrottsgatan har inkommit till Tekniska nämnden. Initiativtagaren
menar att höga trafikflöden i korsningen bidrar till långa köer och att en rondell borde byggas
för att få ett bättre flöde samt en mer trafiksäker korsning.
Fastighets- och gatukontoret har tittat närmare på gatan vad gäller utformning, olycksstatistik
och kölängder i den aktuella korsningen. Genom det så kallade storstadspaketet har Malmö
stad fått statliga medel för infrastruktursatsningar som bland annat omfattar utbyggnad av
busslinje 4 med Malmöexpressen. Inom detta projekt kommer förstudier att tas fram där
avsedd korsning ingår. Korsningen ingår också i ett planprogram för Annetorps
industriområde, ett arbete som tillfälligt har pausats. Med hänvisning till ovan nämnda
utredningar inom storstadspaketet samt planprogrammet föreslås i nuläget att korsningen inte
byggs om.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att avslå begäran om att bygga om korsningen Annetorpsvägen/Kalkbrottsgatan till rondell,
samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TRU201006 Malmöinitiativet - Bygg rondell i korsningen
Annetorpsvägen - Kalkbrottsgatan, EF20200013
Förslag till yttrande TRU 201006 Malmöinitiativet - Bygg rondell i korsningen
Annetorpsvägen - Kalkbrottsgatan, EF20200013
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Malmöinitiativet - Bygg rondell i korsningen Annetorpsvägen - Kalkbrottsgatan,
EF20200013

