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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-28 kl. 08:30-11:45

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Märta Stenevi (MP)
Susanna Lundberg (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Peter Olsson (C)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Niclas Röhr (M) ersätter Lars-Göran Jönsson (M)
Lars Hallberg (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Mats Billberg Johansson (V)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Henrik Malmberg (C)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Ingrid Karlson (assistent)
Katarina Burle (sektionschef)
Ida Brattström (kommunikatör)
Adisa Kafedzic (personalföreträdare, Vision)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2019-04-04

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Kristina Andersson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Protokollet omfattar

§90
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§

90

Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan

TN-2019-915
Sammanfattning

Områdena kring Övägen och Strandgatan har genomgått en stor förändring då befintliga
industrimark och hamnområde har ersatts av bostäder, skola, park m.m. De befintliga gatorna
är inte anpassade efter denna exploatering och behöver delvis byggas om, med en mer
ändamålsmässig utformning med bl.a. säkra stråk och passager för gång- och cykeltrafikanter.
Strandgatan behöver anpassas för att liera med tröskelnivåer för de nya byggnaderna på
kringliggande fastigheter. Övägen och Strandgatan får ett nytt ledningssystem för
omhändertagande av dagvatten. Övägen förses med nya tillgänglighetsanpassade
busshållplatser och en plats för hyrcyklar och nya cykelställ anläggs i anslutning till
hållplatserna. I projektet ingår även att rusta upp Kalkugnsparken.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslaget till objektgodkännande för 37,9 miljoner kronor (projektkalkyl brutto;
netto 22,9 miljoner kronor) och driftskonsekvenser på 2,23 miljoner kronor brutto (netto 1,4
miljon kronor) från år 2020 samt
att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektgodkännande.

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att korsningen Övägen/Strandgatan säkras med trafikljus istället för en
upphöjd korsning samt att dubbelriktad cykelbana endast anläggs på den sida där det idag
finns cykelbana.
Anders Pripp (SD) bifaller Håkan Fäldt yrkanden.
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till Håkan Fäldts yrkande om dubbelriktad cykelbana.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Håkan Fäldts
yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Niclas Röhr (M) och Karin Olsson (M), med instämmande av Petter Naef
(M) och Lena Hjalmarsson (M) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §90a.
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Anders Pripp (SD) med instämmande av Lars Hallberg avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga §90b.
Märta Stenevi (MP) med instämmande av Lucas Karlsson (MP) avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga §90c.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 190328 Objektsgodkännande Övägen Strandgatan
Objektsgodkännande Övägen Strandgatan

Bilaga §90c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2019-03-28
Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandvägen
Diarienr: TN-2017-2718
Det är en viktig detaljplan vi yttrar oss över när det nu är dags att förtäta
området kring Östervärns station, som ett första led i omvandlingen av
Kirseberg.
Vi är därför extra glada över att tekniska nämndens svar speglar vår syn på att
förskolans friyta måste uppgå till minst 30kvm/barn. Vi kommer också fortsätta
bevaka att parken får tillräckligt stor plats så att nödvändigt grönyta säkerställs i
de nya kvarteren.
För Miljöpartiet de gröna

_____________________________
Märta Stenevi, ledamot tekniska nämnden
Med instämmande av

_____________________________
Lucas Carlsson, ersättare tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga §90a
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Reservation

§ 90 Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan
När nu områdena kring Övägen och Strandgatan börjar bli färdigbyggda med bostäder, skola, park
m.m. konstateras att de befintliga gatorna inte är anpassade efter denna exploatering och behöver
delvis byggas om, med en mer ändamålsmässig utformning med bl.a. säkra stråk och passager för
gång- och cykeltrafikanter.
Vi moderater är positiva till de flesta förslagen i objektsgodkännandet, inklusive ledningssystem för
dagvatten, tillgänglighetsanpassade busshållplatser och en plats för hyrcyklar och nya cykelställ
samt att rusta upp Kalkugnsparken.
När det gäller själva korsningen Övägen/Strandgatan föreslås denna anläggas upphöjd, vilket
innebär att alla trafikanter vid varje passage ska tvingas guppa upp och ner vilket inte på något sätt
främjar varken trafiksäkerheten eller miljön, tvärt om kan det skada både förare och fordon.
Vi moderater yrkar att korsningen i stället ska regleras med trafikljus för att den som har grön
signal ska kunna färdas genom korsningen utan passera upphöjningar.
Trafikljusreglerad korsning kan med modern teknik kompletteras så att trafikanter som nalkas
korsningen omedelbart får grönt ljus när ingen korsande trafik är aktuell, att signalerna kan ställas
in för t ex prioritering av kollektivtrafik och sist, men inte minst, att den trafikant som inte följer
gällande hastighetsbestämmelser kan få rött ljus i korsningen.
Till skillnad från (S), (L) och (Mp) vill vi moderater gärna förenkla för den som följer reglerna och
bara försvåra för den som inte sköter sig, inte skapa hinder eller försvåra för alla.
Vi yrkar också att vi ska hushålla med våra investeringsmedel genom att bara anlägga en
dubbelriktad cykelbana på den ena sidan av gatorna och då med fördel på den sida där det idag
redan finns en cykelbana.
Då vi inte får gehör för våra yrkanden anför vi härmed reservation.
Håkan Fäldt (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)

Niclas Röhr (M)

Bilaga §90b
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Reservation
Tekniska nämnden 2019-03-28
Ärende: TN-2019-915

Objektsgodkännande ombyggnad av Övägen och Strandgatan
Sverigedemokraterna är positiva till en ombyggnad av Övägen och Strandgatan, men
till skillnad från liggande förslag vill vi ha en annan utformning. Vi önskar att
korsningen (Strandgatan/Kalkbrottsgatan/Limhamnsvägen) förses med trafikljus för
att ge Malmöborna den bästa möjliga trafiksäkerhet.
Ovan nämnda gator är strategiskt viktiga genomfartsleder för att ta sig till Inre
ringvägen samt Malmö centrum. Vi tycker att det är viktigt att trafiken ska flyta smidig
och utan onödiga hinder och anser därför att det räcker med en cykelbana på ena
sidan av vägen för att utnyttja rådande ytor på bästa sätt.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut..

_______________________
____________________________
Stefan Plath (SD)
med instämmande av: Anders Pripp (SD)
_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

