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Malmö stad
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll

Sammanträdestid

2021-09-07 kl 10:00-11:20

Plats
August Palms pl

FGK O-hus Kungsparken, Stadshuset (innergården),

Utses att justera

Håkan Linné (L)

Justeringen

2021-09-21

Protokollet omfattar

§§51-58

Underskrifter

Sekreterare
Mats Åstrand
Ordförande

Justerande

Andréas Schönström (S)

Håkan Linné (L)

Beslutande ledamöter
Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Stefana Hoti (MP)
Lars-Göran Jönsson (M)
Övriga närvarande
Anna Bertilson (direktör)
Camilla Morland (sektionschef)
Christian Resebo (sektionschef)
Emilie Wieslander (sektionschef)
Joakim Florén (enhetschef)
Martin Warmark (enhetschef)
Peter Håkansson (sektionschef)
Andy Roberts (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Mats Åstrand (nämndsekreterare)
Christine Andersson (stadsjurist)
Peter Nilsson (strateg)
Anna Modig (enhetschef)
Csaba Gyarmati (sekreterare)
Magnus Fahl (strateg)
Monica Johansson (avdelningschef)
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ÄRENDELISTA
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58

Val av justerare samt datum och tidpunkt för justering av protokollet
Informationspunkter för Tekniska nämndens trafikutskott 2021 – muntliga
Information om fortsatta utredningar gällande tpl Flansbjer - skriftlig
Information om tillfällig hållplats Pildammsvägen, december 2021 skriftlig
Sammanträdestider 2022 för Tekniska nämndens trafikutskott
Trafiksäkerhetsåtgärder på Ellenborgsvägen och Stensåkersvägen
Västervång uppföljning och justeringar av reglering med Taxa E och
Boendeparkering
Godkännande, avtal med Trafikverket om försöksverksamhet för
trafikledning och -styrning, samt trafikantinformation

4

§

51

Val av justerare samt datum och tidpunkt för justering av
protokollet

Håkan Linné (L) utses att justera protokollet. Justering sker 21 september.
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§

52

TN-2020-3624

Informationspunkter för Tekniska nämndens
trafikutskott 2021 – muntliga

Sammanfattning
a) Genomförandeavtal för åtgärder på Malmöexpressen linje 4
(10 min)
Magnus Fahl, strateg mobilitetsenheten stadsutvecklingsavdelningen
b) Hantering av medfinansiering av laddinfrastruktur för elbuss
(10 min)
Magnus Fahl, strateg mobilitetsenheten stadsutvecklingsavdelningen
c) Planering avseende parkeringsavgift dygnet runt
(10 min)
Csaba Gyarmati, enhetschef trafikreglering avdelningen för offentlig miljö
d) Trafiksituationen i anslutning till korsning
Övägen/Kölgatan/Limhamnsvägen/Strandgatan
(5 min)
Peter Håkansson, sektionschef mobilitet stadsutvecklingsavdelningen
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§

53

TN-2021-1873

Information om fortsatta utredningar gällande tpl
Flansbjer - skriftlig

Beslut
Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Informationsärende Tpl Flansbjer TrU 20210907
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§

54

TN-2021-1523

Information om tillfällig hållplats Pildammsvägen,
december 2021 - skriftlig

Beslut
Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Skriftlig information TRU Pildammsvägen tillfälligt hållplatsläge
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§

55

TN-2021-1207

Sammanträdestider 2022 för Tekniska nämndens
trafikutskott

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att tekniska nämndens trafikutskott under 2022 sammanträder
tisdagar kl. 10.00-12.00 vid följande datum:
1 februari
1 mars
5 april
3 maj
2 juni
16 augusti
6 september
4 oktober
8 november
6 december
Beslut
Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att trafikutskottet sammanträder torsdag den 7 april, samt
att fastställa föreslagna sammanträdestider med noteringen att 2 juni är en torsdag.
Beslutsgång
Ordförande meddelar att den 5 april som föreslagits behöver ändras då regionfullmäktige
sammanträder samma dag.
Arbetsutskottet enas om sammanträde torsdag den 7 april, att notera att den 2 juni är en
torsdag samt att i övriga godkänna det framlagda förslaget för sammanträdestider 2022.
Beslutsunderlag

Tidplan för tekniska nämnden, dess utskott och beredning, under 2022
(förslag)
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§

56

TN-2021-1622

Trafiksäkerhetsåtgärder på Ellenborgsvägen och
Stensåkersvägen

Sammanfattning
Inom ramen för fastighets- och gatukontorets arbete med trygga och säkra skolvägar
föreslås hastighetsdämpande åtgärder på Ellenborgsvägen i Husie och Stensåkersvägen i
Oxie. På Ellenborgsvägen gäller förslaget ett nytt övergångställe och på Stensåkersvägen ett
befintligt övergångställe som förses med hastighetsdämpande åtgärder och cykelöverfart.
Beslut
Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna genomförandet av i ärendet föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder, vilka hanteras
inom driftbudget Mindre ombyggnad skola, till en kostnad om cirka 1 000 000 kr och en
årlig driftskonsekvens om cirka 20 000 kr, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Yrkanden
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till föreliggande förslag med motiveringen att kommunen inte
underhåller befintliga gupp.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall respektive avslag till
föreliggande förslag. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att trafikutskottet
beslutat enligt föreliggande förslag.
Reservation
Håkan Fäldt (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

G-Trafiksäkerhetsåtgärder på Ellenborgsvägen och Stensåkersvägen
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§

57

TN-2021-1758

Västervång uppföljning och justeringar av reglering med
Taxa E och Boendeparkering

Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret har fått in en namninsamling av boende i Västervång som
önskar åtgärder avseende parkeringsregleringen i området. Efter införande av
boendeparkering i del av Västervång har många av de mindre villagatorna omkring det
reglerade området sett en tillströmning av trafik från Köpenhamnsvägen och de reglerade
gatorna vid Friluftsstaden. Överflyttningseffekterna har orsakat en hög
parkeringsbeläggning inom ett område med småskalig gatustruktur. Förvaltningen föreslår
därför en utökning av området med boendeparkering i Västervång.
Beslut
Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att införa föreslagna trafikregleringar i Västervång.
Yrkanden
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall respektive avslag till
föreliggande förslag. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att trafikutskottet
beslutat enligt föreliggande förslag.
Reservation
Håkan Fäldt (M) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

G-Västervång uppföljning och justering

Bilaga 1. Kartor och tabeller Västervång

Bilaga 2. Namninsamling och urval av synpunkter

Bilaga 3 Bildsammanställning Västervång

11

§

58

TN-2021-1825

Godkännande, avtal med Trafikverket om
försöksverksamhet för trafikledning och -styrning, samt
trafikantinformation

Sammanfattning
Malmö stad och Trafikverket har ett avtal om vägnät för omledning. För att övervaka detta
vägnät och se till framkomligheten är god, föreslår förvaltningen att en försöksverksamhet
med Trafikverket inleds under ett år, där Trafikverket får uppdrag att genom befintliga
kameror längs Inre Ringvägen övervaka Inre Ringvägen och i förekommande fall hantera
störningar, hinder, olyckor etc. Försöksverksamheten planeras pågå från 1 oktober 2021 till
30 september 2022. Malmö stad finansierar en resurs hos Trafikverket och får också på
detta sätt möjlighet att dra nytta av de system som Trafikverket har för trafikledning och styrning, samt information till trafikanter. Kostnaden uppgår till 250 000 kr för
försöksverksamheten.
Beslut
Trafikutskottet beslutar
att uppdra åt avdelningschefen för avdelningen för offentlig miljö att underteckna Avtal
gällande försöksverksamhet ”Trafiksamverkan Malmö”.
Beslutet skickas till
Avdelningen för offentlig miljö
Beslutsunderlag

G-Avtal Trafikverket försöksverksamhet

Avtal gällande försöksverksamhet Trafiksamverkan Malmö

