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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-13 kl. 09:00-14:30

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Jenny Österlind (S) ersätter Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Jonas Michanek (S) ersätter José Luis Muñoz Pastene (S)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Åsa Ahnfeldt (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Sara Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Tullberg (HR-chef)
Anna Westberg (stadsjurist)
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Utses att justera

Martin Molin (C)
Darko Simic (M) § 52

Justeringen

2020-02-24

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Darko Simic (M) § 52
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Protokollet omfattar

§49
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Remiss från kommunstyrelsen - Samråd för ombyggnad av E6
kapacitet tpl Vellinge - tpl Petersborg, Superbuss MalmöFalsterbo, STK-2019-1713

SBN-2019-1254
Sammanfattning

Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan och planerar för en ombyggnad av Väg E6.
Projektet innebär kapacitetshöjande åtgärder med ett extra körfält för samtliga trafikslag i
norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till Trafikverket avseende deras samrådsunderlags
samrådsmaterial för Väg E6, enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Mårten Espmarker (MP) och Mikael Andersson (V) yrkar att nämnden inte ska ställa sig
bakom förslaget om att väg E6 ska tillföras ytterligare körfält. Kapacitetsproblem som
uppstår främst genom den tunga godstrafiken ska istället lösas med en utbyggnad av
dubbelspår mellan Trelleborg och Malmö samt att gods som färdas norrut ska skeppas
närmare sina destinationer och inte färdas landvägen norrut via Trelleborg.
Darko Simic (M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom Trafikverkets förslag
om att det extra körfält som planeras i projektet ska användas till alla trafikslag.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Darko Simics (M) yrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner att
stadsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Susanne
Ydstedt (M) och Peter Ahlström (M) lämnar in en skriftlig reservation, bilaga § 49a.
Anders Olin (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) lämnar
in en skriftlig reservation, bilaga § 49b.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en skriftlig
reservation, bilaga § 49c.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en skriftlig
reservation, bilaga § 49d.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 samråd E6
Förslag till yttrande SBN 200213 samråd E6
Samrådsunderlag - E6 kapacitet tpl Vellinge - Petersborg, Superbuss Mö-Fbo
Planläggningsbeskrivning - 2019-09-13, E6 trafikplats Vellinge - Petersborg

Bilaga § 49a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: 18. Remiss från kommunstyrelsen – Samråd för
ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellinge – tpl Petersborg,
Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
Vi är många som länge har varit bekymrade för kapacitetsbrister på den olycksdrabbade
motorvägen E6. Knappast en enda dag går utan att någon krockar någonstans på denna
vägs sträckning genom Skåne. Från politiskt håll har utbyggnad av E6:an varit högt
prioriterad, inte minst från merparten av partierna som är representerade i Region Skåne.
Trafikverket Region Syd har ett bra förslag, att utöka E6an till tre körfält per riktning mellan
Vellinge och Petersborg. De menar att alla trafikslag som normalt får hålla sig till vägbanor
på en motorväg ska få tillträde till samtliga körfält. Vi moderater välkomnar
utbyggnadsplanerna och instämmer i deras hållning då vi är övertygande om att detta ger
den bästa framkomligheten. Att som majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden vilja avsätta en
körfil enkom för bussar lär inte avhjälpa de problem som finns idag, något Trafikverket,
experter i frågan, sannolikt analyserat. Det är likaså tråkigt att de stora partierna inte kan
hålla en enig stämma i dessa för Skåne viktiga frågor, när vi för en gångs skull får igenom
våra önskemål på en utbyggd väg.
Vi yrkade att stadsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom Trafikverkets förslag
om det extra körfält som planeras i projektet ska användas till alla trafikslag, för att främja
framkomlighet och säkerhet för människor.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss till förmån för eget och
Trafikverkets förslag.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Mats Brogren (M)

Bilaga § 49b
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2020-02-13
Ärende: STK 2019-1713

Ärendet gäller remiss från kommunstyrelsen-samråd för ombyggnad av E6 kapacitet tpl Vellingetrp Petersbrg, Superbuss Malmö-Falsterbo. Sverigedemokraterna yrkade på att lämna ett
yttrande i enlighet med trafikverkets skrivelse.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson (SD)

Bilaga § 49c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-02-13
Remiss från kommunstyrelsen - Samråds för ombyggnad av E6 kapacitet tpl
Vellinge - tpl Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
Diarienr: SBN-2019-1254
Miljöpartietmotsätter sig en utbyggnad av fler körfält på väg E6. Även om detta
körfält tillägnas kollektivtrafiken (som förordas i stadsbyggnadsnämndens
yttrande men som inte föreslagits av Trafikverket) är det likväl en
kapacitetökning för ohållbar motortrafik in i Malmö. Miljöpartiet är däremot
positivt inställda till att tillskapa kollektivtrafikkörfält på något av E6:ans
befintliga körfält.
För att stärka en hållbar godshantering hade det varit att föredra om
investeringar gjordes i järnväg istället för motorväg. Miljöpartiet är därför för
att bygga ut sträckan mellan Malmö och Trelleborg med dubbelspår. I övrigt är
det önskvärt att även utreda om gods med destination längre norrut i landet
(och även vidare till andra länder) kan avlastas närmare sina slutdestinationer
så att den tunga godstrafiken på väg E6 kan minska.
Då vårt förslag till yttrande inte fick stöd i nämnden reserverar Miljöpartiet sig
mot stadsbyggnadsnämndens yttrande.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot nämnd
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare nämnd

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

Bilaga § 49d
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13
Ärende: Remiss från kommunstyrelsen - Samråd för utbyggnad av E6 kapacitet tal
Vellinge - tal Petersborg, Superbuss Malmö-Falsterbo, STK-2019-1713
SBN-2019-1254

Prioritera Superbuss, bygg inga fler motorvägar på åkermark
Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan för en utbyggnad av E6 mellan Vellinge och
Malmö. Den mark som tas i anspråk för planen är till stor del åkermark av hög kvalitet.
Det är inte en hållbar lösning på kapacitetsproblemen som föreslås Trafikverket Region Syd. En
breddning av motorvägen genererar bara mer trafik. Det finns många exempel när denna så
kallade lösning har använts, vilket har resulterat i mer trafik än tidigare, vilket har inneburit att
trängseln snarare har ökat än minskat efter utbyggnaden.
Det finns idag utrymme att lägga ett fält för den föreslagna superbussen mellan Falsterbo och
Malmö utan att ta i anspråk mer utrymme. En del av de som idag pendlar denna sträcka med
personbil under morgon och kväll kommer att välja superbussen som färdmedel eller välja andra
tider för sitt pendlande. Helt andra förslag till lösningar måste prövas, det kan exempelvis beröra
överflyttning av gods till andra trafikslag.
Vi valde först att lägga ett eget yrkande som innebar att förslaget skulle arbetas om i linje med vad
vi ovan anfört, men valde senare under mötet att ställa oss bakom det av Miljöpartiet lagda
yrkandet.
Då förslaget inte fick bifall reserverar vi oss till förmån för detta förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson

