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Unr 1320034089

1. Inledning
1.1

Bakgrund

Malmö stad har ett cykelprogram för åren 2012–2019 där Bellevuestråket är en av
de sträckor som ligger i planeringen för utbyggnad. Huvudstrategin i programmet
är att anlägga cykelbanor längs flera av de större huvudgator i centrala och
halvcentrala tätorten som idag i många fall har ett generöst gaturum men saknar
cykelbana. Bellevuevägen har idag cykelbana från Idunavägen på Mellanheden
och vidare söderut. Längs Tessins väg ska en cykelbana byggas under 2020.
Sträckan från Fridhemstorget, längs hela Major Nilssonsgatan och den norra delen
av Bellevuevägen saknar dock cykelbana. Se Figur 1 för översikt.

Figur 1. Principiell bild av cykelinfrastrukturen i stråket och dess förlängning.
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1.2

Syfte

1.3

Stråkets utbredning

1.4

Projektnytta och framgångsfaktorer

1.5

Metod

Syftet med förstudien är att ta fram två huvudförslag för cykelbana längs med
hela sträckan. Det ena förslaget ska vara en dubbelriktad cykelbana. Det andra
förslaget ska vara dubbelsidiga cykelbanor som i praktiken ska fungera som
enkelriktade cykelbanor. Förslagen ska förbinda angränsande och korsande gångoch cykelstråk för att skapa sammanhängande logik samt ökad attraktivitet och
tillgänglighet. De ska också bidra till att ett attraktivt och avsmalnat gaturum med
mer grönska skapas.

Stråket som utredningen omfattar är mer i detalj: Fridhemstorget, Major
Nilssonsgatan, och den norra delen av Bellevuevägen ner till Idunavägen i söder.
Stråkets längd är cirka 1600 meter.

Idag är gatuutformningen längs detta stråk bilorienterad. Cyklisterna hänvisas till
blandtrafik i breda körbanor där det bitvis är hög hastighet på bilar och bussar.
Stråket är en viktig länk i västra Malmö då det är gent och rakt och förbinder stora
delar av sydvästra Malmö med Slottsstaden, Ribersborg och Västra hamnen. En
mer rättvis fördelning av gaturummet där även cyklister ges egna banor skulle
öka konkurrenskraften för cykel i stor utsträckning. Detta stråk kopplar till en rad
målpunkter samt till flera viktiga cykelstråk i östvästlig riktning. Nya cykelbanor
skulle sannolikt öka andelen cykelresor till och från omgivande områden och bidra
till de mål för hållbart resande som Malmö stad har antagit.

Utredningen har fortlöpt genom externt utredningsarbete från Rambolls
trafikutredare. En tät dialog och ett flertal avstämnings- och teknikmöten med
Malmö stad har stegvis lett utrednings- och förprojekteringsarbetet framåt.
För att samla in trafikdata om antal och andel svängande fordon i samtliga
trafiksignalkorsningar har Ramboll utfört drönarfilmning och med hjälp av en
särskild mjukvara analyserat fordonsrörelser i korsningar idag. Med dessa som
grund har Ramboll utfört kapacitetsberäkningar i CapCal för att ta reda på om det
går att ta bort eller slå ihop körfält i korsningarna för att skapa plats för
cykelbanor.
För att kartlägga efterfrågan på boendeparkering har Ramboll gjort en
beläggningsstudie kvällstid med hjälp av drönare. Genom denna har antalet
upptagna respektive lediga platser identifierats.

1.6

Inriktning för utredningen

Det är med cykeln i fokus som förslagen tagits fram. Målet har därför varit att i
största möjliga utsträckning maximera infrastrukturen för cyklister för att skapa
bästa möjliga förutsättningar. Förslagen som har tagits fram har dock balanserats
mot lokala förhållanden och andra anspråk för att på bästa sätt skapa en
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fungerande helhet. Faktorer som varit särskilt viktiga att ta hänsyn till, förutom
cykelinfrastrukturen, är:
·
·
·
·

1.7

Skapa säkra skolvägar.
Bibehålla så mycket parkering som möjligt.
Skapa hög framkomlighet och komfort för busstrafiken.
Planera för fler träd i den mån det är möjligt.

Avgränsningar

Utredningen omfattar hela gaturummet från fasad till fasad samt korsningar med
samtliga stråk. Utredningen sker ner på förprojekteringsnivå till 10 cm
noggrannhet i enlighet med upphandlingsföreskrifterna.
Förkastat alternativ – dubbelriktade cykelbanor på båda sidor
Ett förslag med dubbelriktade cykelbanor på båda sidor av gatusträckningen har
översiktligt ritats upp och studerats. Alternativet förkastades dock på grund av att
vi kom till insikt att det är alltför platskrävande i korsningarna för att kunna skapa
en bra och fungerade lösning som uppfyller effektmålen.

1.8

·
·

·

Läsanvisningar

Sträckningen från Fridhemstorget till Idunavägen benämns i denna
förstudie som Bellevuestråket.
Ytan där cyklister ska vänta på grönt ljus benämns dels som magasin, dels
som vänteyta beroende på vad som passar bäst i sammanhanget. I princip
är vänteyta att likställa med magasin.
Cykelbanor som utformas för enkelriktad trafik benämns i rapporten som
”enkelriktade cykelbanor” även om de i juridisk mening inte är reglerade
som sådana.
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2. Gällande planer
2.1

TROMP

Malmö stads trafik- och mobilitetsplan är uppdelad i femton delområden med olika
mål för färdmedelsandelar till år 2030. De två områden som stråket skär genom
är Limhamn respektive Slottsstaden. Gemensamt för de båda områdena är att
andelen cykeltrafiken måste öka och biltrafiken måste minska för att målen ska
kunna uppnås. Målsättningen för Limhamn och Slottsstaden är 30 % respektive 40
% cykelandel.
En av strategierna i TROMP:en är att dagens huvudgator ska omvandlas till
stadshuvudgator. Man menar att de måste utformas på ett sådant sätt att de
medverkar till att uppfylla Malmö stads mål för färdmedelsfördelning. I
stadshuvudgatorna ska det finnas plats för alla att röra sig – oberoende av kön,
ålder, fysisk förmåga eller socioekonomiska förutsättningar. Allmän fordonstrafik
ska enligt TROMP:en i regel ha ett körfält för allmän motorfordonstrafik i vardera
riktningen. Angöring och citylogistik kan med fördel anordnas mellan gatuträd för
en effektiv användning av ytor och för att skapa en god och tydlig gestaltning.

2.2

Översiktsplan

Målen med översiktsplanen är att Malmö ska vara en social, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo, besöka och verka i.
Miljöaspekter ska alltid ha hög prioritet när den hållbara staden planeras. I målet
ingår att inte utsätta naturen och människors hälsa för negativ miljöpåverkan.
Malmö är en kompakt stad och det strävas efter att Malmö ska växa inåt där
gång-, cykel- och kollektivtrafik utgör grunden i trafiksystemet.
I översiktsplanen står det att en tät, koncentrerad stad med korta avstånd främjar
miljövänliga transportmedel. Det planerade cykelstråket längs med Major
Nilssonsgatan och Bellevuevägen är utpekat i ÖP och medför ökade möjligheterna
till hållbart resande.

2.3

Detaljplaner

Det finns inga pågående detaljplaner längs sträckan.
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3. Omgivningar, målpunkter och översikt
Längs med stråket finns flerbostadshus, friliggande småhus och enstaka
serviceutbud så som café, bageri, restaurang, blomsterhandel och bensinstation.
Bebyggelsen är heterogen och består av hus av olika karaktär. Norra delen består
mest av flerbostadshus medan södra delen består av mestadels småhus. I
anslutning till stråket finns många målpunkter så som lekplatser, skolor och
förskolor, se Figur 2.

Figur 2.Översiktskarta.
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4. Förutsättningar trafik
4.1

Allmän beskrivning av stråket

Bellevuestråket börjar vid Fridhemstorget och går vidare söderut längs Major
Nilssonsgatan som vid korsningen med Köpenhamnsvägen byter namn till
Bellevuevägen. I förlängningen mot söder fortsätter gatan men byter då namn till
Elinelundsvägen. Gatan är en huvudgata hela sträckningen. Gatans utformning ses
i foton nedan.
Fridhemstorget
Den nordligaste delen av stråket är Fridhemstorget. Stråket byter namn från
Tessins väg i höjd med Henrik Wranérsgatan. Fridhemstorget är öppet och
gaturummet brett. I svängen är det ett överbrett körfält i vardera riktningen. Där
gatan rätar ut sig in mot trafiksignalen med Regementsgatan finns det 20
tvärställda parkeringsplatser intill torget på västra sidan. På östra sidan strax norr
om trafiksignalen ligger en busshållplats. Även här är det ett överbrett, i
praktiken, två körfält i nordlig riktning. I sydlig riktning delas det breda körfältet
av till två magasin strax innan trafiksignalen.
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Major Nilssonsgatan

Figur 3 (t.v.) Major Nilssonsgatan i riktning mot Bellevuevägen
Figur 4 (t.h.) Major Nilssonsgatan vid en restaurang med uteservering på förgårdsmark.

Major Nilssonsgatan är rak och bred. Gatans totala bredd är ca 18 meter, vilket
också är måttet mellan fastighetsgränserna. Körbanan utgör ca 13 meter och det
är tillåtet att parkera på båda sidor om gatan. Bebyggelsen består av
flerbostadshus och i ett par av bottenvåningarna finns verksamheter i form av
restauranger, caféer och cykelverkstad. Det finns gångbanor på båda sidor om
vägen som är omgiven av vegetation i form av träd och buskar. Cykelbanor
saknas och cykling sker därför i blandtrafik.
Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg
I korsningen med Köpenhamnsvägen byter gatan namn till Bellevuevägen. Här
hänvisas cyklister fortsatt till blandtrafik. Längs med Köpenhamnsvägen löper
dock cykelbanor längs båda sidor varför trafiksignalen i östvästlig riktning är
anpassad för cyklister.
Sträckan mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg upplevs mest som en
transportsträcka utan direkta målpunkter. På västra sidan finns ett gatukök nära
korsningen med Köpenhamnsvägen och lite längre söderut en busshållplats med
en smal på- och avstigningsremsa, se Figur 5.
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Figur 5. Sträckan Köpenhamnsvägen - John Ericssons väg.

Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Stadiongatan
Vid korsningen Bellevuevägen/John Erikssons väg finns ett cykelfält som avskiljer
cyklister från det bilkörfältet. Liksom vid Köpenhamnsvägen finns det på John
Ericssons väg cykelbanor längs båda sidor av gatan. Trafiksignalen är anpassad
därefter, se Figur 7.

Figur 6 Korsningspunkten Bellevuevägen/John Ericssons väg (vy mot söder)
Figur 7 Korsningspunkten Bellevuevägen/John Ericssons väg (vy mot väster)

Sträckan från John Ericssons väg till Stadiongatan är tämligen homogen med en
gatubredd om ca 22 meter. I norra delen finns ett antal målpunkter i form av små
verksamheter på västra sidan. I södra delen finns arbetsplatser och någon
enstaka butik som nås från tvärgatan. Längs sträckan korsar en skolväg i höjd
med Vilebovägen – Skabersjögatan. På denna del av stråket finns det också
busshållplatslägen i anslutning till korsningspunkterna. Dessa ska dock tas bort, se
mer i avsnitt 4.4.
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Figur 8. Sträckan mellan John Ericssons väg och Stadiongatan. Vy söderut.

Bellevuevägen mellan Stadiongatan och Idunavägen
Delen längst i söder från Stadiongatan till Idunavägen är endast 100 meter lång
och där finns en bensinstation på östra sidan. Bensinstationen har infart från
Eddagatan som ansluter från öster mitt på den korta sträckan. På västra sidan
finns ett hållplatsläge som i första hand har avstigande resenärer. Vid Idunavägen
så börjar så de äldre cykelbanor som byggdes för några decennier sedan. De är
medlöpande och avgränsas mot biltrafiken genom en enkel kantsten, se Figur 9 .

Figur 9 . Cykelbana från Idunavägen och söderut.
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4.2

Gångtrafik

Det finns gångbanor både på västra och östra sidan längs med hela stråket.
Ytmaterialet varierar från att bestå i huvudsak av betongplattor på norra och
mittersta delen till att bestå av i huvudsak grus i söder. Bredden varierar över
hela sträckan. Mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg är gångbanan
bitvis så smal som 70 cm medan den söder om John Ericssons väg är väl tilltagen,
se Figur 10. Från John Ericssons väg och söderut står belysningsstolparna
placerade en bit in i gångbanan, se Figur 10.

Figur 10. Belysningsstolpar är placerade så att framkomligheten på gångbanan minskas.

Längs med stråket finns det ett antal friliggande övergångsställen:
·
·
·
·

Västra Stallmästaregatan, ej hastighetssäkrat
Nordlinds väg, ej hastighetssäkrat
Övedsgatan - Klövervallsgatan, ej hastighetssäkrat
Skabersjögatan – Vändåkersgatan, hastighetssäkrat

Det enda hastighetssäkrade övergångstället ligger, vid Skabersjögatan, är utrustat
med taktila stråk av betongplattor ut mot angränsande fastigheter, trots att
gångbanorna på båda sidor är av grus. Vidare så finns det i anslutning till enstaka
tvärgator bänkar för en stunds vila.
4.2.1 Skolvägar
Många elever som går på Mellanhedsskolan och Slottsstadens skola behöver korsa
Bellevuevägen för att ta sig till skolan. Malmö stads skoltrafikgrupp har fått in
flera synpunkter från elever på korsningspunkten Vilebovägen - Skabersjögatan.
Gatan upplevs bred här och det är otryggt att korsa, trots farthindret. Det
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obevakade övergångstället vid Övedsgatan antas användas främst av elever på
Slottsstadens och Mellanhedsskolan. Fastighets- och gatukontoret har i tidigare
utredningar konstaterat att Bellevuestråket är i behov av trafiklugnande åtgärder
men har valt att skjuta upp åtgärderna till gatans ombyggnad genomförs.
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4.3

Cykeltrafik

Stråkets betydelse och roll i cykelinfrastrukturen
I västra Malmö finns det knappt några obrutna cykelbanor i nordsydlig riktning.
Parallellt med Bellevuestråket finns ett par stråk som går både i blandtrafik och
separata cykelvägar. Närmst till hand ligger stråket längs Vittskövlegatan Gyllebogatan - Gyllebogången samt det stråk som löper genom
Skönabäcksgången -Belleuvestigen - Solbacksgången – Dammfrigången och
vidare. De närmsta obrutna cykelvägarna och cykelbanorna går längs
Limhamnsvägen i väster och genom stadionområdet och Pildammsparken österut.
Att det saknas cykelbanor längs Bellevuestråket är därför något som blir påtagligt
för de som ska ta sig mellan Slottsstaden/Ribersborg/Västra Hamnen och
bostadsområdena Mellanheden/Nya Bellevue/Rosenvång/Djupadal/Hyllieby. Nya
cykelbanor i hela Bellevuestråket skulle därför öka cykelns konkurrenskraft för
många Malmöbor.
I östvästlig riktning finns ett flertal stora cykelstråk som korsar Bellevuestråket.
Från söder räknat är de viktigaste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regementsgatan österut
Erikslustvägen västerut
Nordlinds väg
Köpenhamnsvägen
John Ericssons väg
Vilebovägen – Skabersjögatan
Stadiongatan – Mellanhedsgatan

Samtliga är markerade i Figur 11.
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Figur 11. Översikt av cykelinfrastruktur och viktiga korsande stråk.
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Att cykla i dagens blandtrafik kan upplevas som otryggt. Det finns
kantstenparkering längs med nästan hela Bellevuestråket vilket kan upplevas som
besvärligt för cyklister eftersom en ökad uppmärksamhet krävs. Trafikmiljön är
inte på något sätt lämpad för alla Malmöbor, och synnerhet inte för alla de
skolelever som bor i närområdet och som går på skolorna i nära anslutning till
stråket.
I stråket leds cykeltrafiken i blandtrafik genom flera stora signalkorsningar.
Cyklister kan känna sig utsatta och otrygga när de cyklar i tät trafik vid sidan om
exempelvis bussar genom korsningarna. Att det finns trafiksignaler kan samtidigt
bidra till viss trygghet då trafiken kan upplevas som mer uppstyrd. Att
Bellevuestråket är upplyst och att gatan är välanvänd av både bilister och
oskyddade trafikanter kan också bidra till ökad trygghetskänsla.
Anslutande cykelbanor i stråkets förlängning
Från Idunavägen och vidare söderut finns äldre så kallade medlöpande
cykelbanor. De är upplåtna för dubbelriktad cykeltrafik men fungerar i praktiken
som enkelriktade cykelbanor då cyklister leds ut mot trafikens körriktning i
cirkulationsplatser om de cyklar i fel riktning. Dessa cykelbanor saknar skiljeremsa
mot biltrafiken och är endast avgränsade med en kantsten av granit gentemot
körbanan. Cykelbanorna är av asfalt men gångbanorna är av grus varför det ofta
ligger grus på cykelbanorna, se Figur 12. Från Bågängsvägen, där Bellevuevägen
byter namn till Elinelundsvägen, och söderut finns sedan ett par år en
dubbelriktad cykelbana på västra sidan av körbanan hela vägen ner till
Annetorpsvägen, se Figur 13.

Figur 12. Cykelbana längs Bellevuevägen söder om Idunavägen.
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Figur 13. Cykelbana längs Elinelundsvägen från Annetorpsvägen till Bågängsvägen.

Längs Tessins väg kommer det under 2020 anläggas en ca 3,5 m bred
dubbelriktad cykelbana på nordvästra sidan av körbanan, alltså på samma sida
som längs med Elinelundsvägen.

4.4

Kollektivtrafik

Bellevuestråket trafikeras av stadsbusslinje 1. Den har sin starthållplats i söder vid
Annetorpsleden och vid Köpenhamnsvägen, där Bellevuevägen övergår i Major
Nilssonsgatan, svänger bussen av österut mot centrum. Linje 1 trafikeras idag av
standardbussar. Linjen har idag har fyra hållplatslägen längs den aktuella
utredningssträckan. Skånetrafiken planerar dock att dra in två hållplatser. Nedan
listan de fyra hållplatserna:
·
·
·
·

Major Nilssonsgatan – ska dras in.
Mellanheden – bibehålls, möjligt att byta till linje 3.
Vilebovägen – ska dras in.
Bellevuepark – bibehålls.

Allra längst i norr trafikeras stråket även på en kort sträcka av linje 3. Busslinjen
svänger in från väster i höjd med Regementsgatan. Vid Fridhemstorget finns ett
hållplatsläge, precis norr om korsningen med Regementsgatan. Vid denna hållplats
finns möjlighet att byta till busslinje 4. Linje 4 trafikerar Regementsgatan som är
en del av storstadspaketet. Linjerna och hållplatserna som ligger längs med och
har hållplatser längs stråket åskådliggörs i Figur 14.
Samtliga hållplatslägen utgörs idag av kantstenshållplatser. I och med det breda
gaturummet är det idag i regel relativt enkelt för bakomvarande bilister att köra
förbi angörande bussar.

15 av 61

Förstudie
Bellevuestråket
Unr 1320034089

Figur 14 Befintlig busslinjedragning i området kring Bellevuevägen

16 av 61

Förstudie
Bellevuestråket
Unr 1320034089

4.5

Motorfordonstrafik

Bellevuestråket är byggt för att kunna hantera stora mängder motorfordonstrafik.
Gaturummet är brett och parkering är tillåten längs hela stråket så när som intill
korsningar, vid in- och utfarter och hållplatslägen. Korsningarna är väl tilltagna
och framkomligheten för biltrafik är god.
4.5.1 Nyttotrafik
Enligt VA Syd, sker sophämtning på delar av stråket direkt ute i huvudgatan.
Sopbilen angör då vid kantstenen eller utanför de parkerade bilarna varvid
biltrafiken i samma färdriktning får vänta bakom eller köra om, med risk för
mötande trafik. VA Syd har inte lämnat några uppgifter om hur omfattande
angöringen i stråket är och när den sker.
Övrig nyttotrafik bedöms vara leveranstrafik till de verksamheter som finns längs
med gatan. Det finns inga lastplatser längs med sträckan idag, men det finns
kantstensparkering i anslutning till de flesta verksamheter.
4.5.2 Parkering
Bellevuestråket är indelat i tre boendeparkeringsområden: Ribersborg, Rönneholm
och Dammfri. Område begränsas i söder av Regementsgatan. Rönneholm
avgränsas av Regementsgatan och Köpenhamnsvägen. Dammfri avgränsas av
Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg. Boendeparkeringen inom de tre
zonerna är reglerade med taxa D med en avgift på 15 kronor per dygn. Söder om
boendeparkeringsområde Dammfri finns främst allmän parkering längs med
stråket eftersom boendeparkeringen är lokaliserad på fastighetsmark.
Längs stråket finns kantstensparkering på båda sidor av vägen. Även på
sidogatorna utgörs den största andelen av parkeringsplatserna av
kantstensparkering men det förekommer även ett mindre antal snedställda
parkeringsplatser. Längs Bellevuestråket finns totalt knappt 200 parkeringsplatser
med olika regleringstyp, se översiktparkeringskarta i Figur 15.
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Figur 15. Parkeringsöversikt

En inventering över antalet parkerade bilar i de olika boendeparkeringsområdena
längs stråket och dess absoluta närhet har gjorts som en del av denna utredning.
Inventeringen utfördes efter kl. 21 måndag 25 november. En tid på dygnet då
efterfrågan på parkeringsplatser är hög.
Område

P-platser längs
stråket

Boendeparkeringsplatser på
anslutande gator

Lediga boende-P
Längs stråk och på
anslutande gator

Ribersborg

29 (inga boende-P)

109

6

Rönneholm

71 (alla boende-P)

355

52

Dammfri

31 (alla boende-P)

12

37

Södra delen av
Bellevuestråket

66 (inga boende-P)

-

Ingen
beläggningsstudie
har gjorts.

197 (boende, korttid
samt 24-timmars)

476

95

Tolkning av tabellen och sammanfattning av parkeringsläget
·

·

·

·

Ribersborg: Det finns inga boendeparkeringsplatser längs med stråket
som kan påverkas av en ny utformning. Det är endast avgiftsbelagd
korttidsparkering som påverkas. Boendeparkeringen finns på de
intilliggande gatorna och är så gott som fullt utnyttjad med endast
enstaka parkeringsplatser tomma.
Rönneholm: Så gott som alla platser längs med stråket är
boendeparkeringsplatser. Det finns idag 52 lediga platser längs stråket och
dess absoluta närhet.
Dammfri: Alla platser längs med stråket är boendeparkeringsplatser. Det
fanns 37 lediga platser vid inventeringen. Det finns alltså en överkapacitet
sett till efterfrågan.
Södra delen av Bellevuestråket: Denna del består av korttidsparkering
och oreglerade sträckor där parkering tillåts 24 timmar i följd. Det finns
också 24-timmarsparkering på de flesta tvärgator också. Längs denna del
finns ingen boendeparkering varför ingen beläggningsstudie har gjorts
nattetid.

4.5.3 Trafikmängder och hastigheter
Det finns inte många aktuella mätningar av biltrafiken längs sträckan. Endast två
har genomförts de senaste 15 åren. 2013 passerade 4 600 bilar på Major
Nilssonsgatan och 2017 passerade 6 900 bilar på Bellevuevägen ett
vardagsmedeldygn.
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4.5.4 Kapacitet i trafiksignaler
För samtliga fyra signalreglerade korsningar genomfördes filmning med drönare
under cirka 25 min per plats under såväl förmiddagens- som eftermiddagens
maxtimme under september månad 2019.
Kapacitetsberäkningar har utförts i CapCal för nuläget. Resultaten åskådliggörs i
Tabell 1. H står för högersvängskörfält, R för rakt fram och V för
vänstersvängskörfält. I del fall körfälten tillåter fler riktningar har bokstäverna
kombinerats.
Sifferkvoterna i tabellerna visar flöde i förhållande till kapacitet. Är
belastningsgraden under 0,7 är framkomligheten god. En belastningsgrad på
uppemot 0,8 innebär en sänkt kvalitet i korsningen och vid nybyggnation
rekommenderas en lösning med belastningsnivå under 0,8. Enkelt sammanfattat
är belastningsgraden som högst i korsningen Bellevuevägen-Mellanhedsgatan. I
avsnitt 7.1 finns resultat från CapCalkörningar där alternativa utformningar i
korsningspunkterna prövats.
Tabell 1. Resultat från CapCalkörningar.

Fridhemstorg - Regementsgatan

Reg V

Frid tg
Reg Ö
Major

FM
Belastningsgrad
Nuläge
H
0,01
R
0,24
V
0,20
HR
0,14
RV
0,09
HR
0,15
V
0,13
HRV
0,70

EM
Belastningsgrad
Nuläge
0,03
0,21
0,22
0,35
0,35
0,39
0,05
0,69

Major Nilssonsgatan - Köpenhamnsvägen
FM
EM
Belastningsgrad Belastningsgrad
Nuläge
Nuläge
Köp V HR
0,28
0,24
V
0,02
0,07
Major HR
0,22
0,34
RV
0,22
0,34
Köp Ö HR
0,12
0,26
V
0,08
0,44
Bell HR
0,36
0,41
RV
0,36
0,41

Bellevuvägen - John Ericssons väg

Bell S
John V
Bell N
John Ö

HR
RV
HR
RV
HR
V
H
RV

FM
EM
Belastningsgrad Belastningsgrad
Nuläge
Nuläge
0,29
0,41
0,29
0,41
0,15
0,18
0,15
0,18
0,14
0,49
0,07
0,34
0,08
0,41
0,35
0,45

Bellevuevägen - Mellanhedsgatan
FM
EM
Belastningsgrad Belastningsgrad
Nuläge
Nuläge
Me.hedsg HRV
0,55
0,4
Bell N
HR
0,33
0,43
RV
0,33
0,43
Stadiong HR
0,62
0,39
V
0,26
0,84
Bell S
HR
0,38
0,55
RV
0,38
0,55
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4.6

Trafikolyckor

Från 2014 till och med november 2019 har det rapporterats in 69 olyckor i
nationella olycksdatabasen STRADA längs stråket. Utifrån materialet kan vi inte se
att gatans utformning påverkar trafiksäkerhetsläget nämnvärt. Men vi kan ändå
identifiera vissa risker och mönster i det studerade materialet. Olyckorna sker,
som man kan förvänta sig, främst vid de stora korsningarna Bellevuevägen –
Stadiongatan, Bellevuevägen – Köpenhamnsvägen och Regementsgatan – Major
Nilssonsgatan. De olyckor med måttligt allvarliga skador som följd har främst varit
singelolyckor för fotgängare och någon enstaka singelolycka med motorfordon.
Främst sker olyckor där fotgängare och cyklister är involverade. Av dessa är
singelolyckor för gående och cyklister är dominerande. Cykelolyckorna längs med
stråket är främst olyckor med låg allvarlighetsgrad. Singelolyckorna som sker med
cykel är en del beroende på underlaget, ojämnheter, kanter eller ej förklarade
omkullcyklingar. Denna typen av olyckor är vanliga i hela Sverige, och går därför
inte att tydligt koppla till vägens utformning. Fallolyckor är vanliga där fotgängare
rör sig och är inget som nödvändigtvis är kopplat till vägens utformning. Samtliga
fotgängarolyckor utom två är fallolyckor.
Mellan motorfordon och cykel har det skett 11 olyckor. Olycksgraden på olyckorna
är överlag låg. Vid kollisioner med motortrafik handlar det om högersvängande
motorfordon där cyklisten blir påkörd. Ett fåtal olyckor sker också med parkerade
bilar där dörren öppnas när cyklister passerar vilket resulterar i en olycka.
Gator som liknar Bellevuestråket, med signalreglerade korsningar, små
cykelflöden i blandtrafik och parkering i gatan kan generellt sägas vara riskfyllda.
För cyklister handlar det främst om att bilister inte alltid är uppmärksamma på att
cyklister delar gaturummet och olyckor uppstår på grund av det. Då uppstår
olyckor så som högersvängande biltrafik vid korsningspunkter,
upphinnandeolyckor, trängningsolyckor och dörrar som öppnas i cyklisters
färdväg. Till viss del kan man se dessa olyckor på stråket, men det är ändå inte så
pass många att det undersökta stråket sticker ut jämfört med liknande stråk.
När det kommer till motorfordonsolyckor är vanliga olyckor på denna typen av
platser upphinnandeolyckor, vilka är vanliga vid trafiksignaler. Dessa är sällan
förekommande på det undersökta stråket. Vid liknande stråk som Bellevuevägen
som kan klassas som trafikfarliga kan man anta att det skulle ske fler olyckor med
högersvängande fordon. Eftersom vi inte ser varken ovanliga olyckor eller ett stort
antal av de förväntade olyckstyperna drar vi slutsatsen att trafiksäkerheten längs
stråket inte på något sätt utmärker sig i en nationell jämförelse, eller åtminstone
inte uppenbart dålig. Det ska dock tilläggas att olycksdata bara ger en begränsad
bild av trafiksäkerhetsläget, speciellt inom avgränsade områden.
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5. Förutsättningar stadsmiljö & drift och underhåll
5.1

Vegetation

Fridhemstorget
Sträckan längs Fridhemstorget utgörs främst av hårdgjorda ytor.
På torget finns ett par större träd samt tre upphöjda rabatter. På den östra sidan
av vägen finns fem träd längs med gångbanan. På grund av den begränsade
växtligheten upplevs sträckan som relativt kal.

Figur 16. Fridhemstorget

Major Nilssonsgatan
Längs Major Nilssonsgatan finns grönytor på kvartersmark med buskage, gräsytor
och enstaka träd. På allmän platsmark finns inte särskilt mycket grönska
undantaget en liten parkyta vid Västra Kristinelundsvägen. Grönskan på
kvartersmark är den som primärt ger sträckan en förhållandevis grön inramning.

Figur 17. Major Nilssonsgatan
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Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg
Norra delen av Bellevuevägen på sträckan mellan Köpenhamnsvägen och John
Ericssons väg kantas av buskage, träd och gräsytor. På östra sidan är det gröna
inom kvartersmark och på den västra sidan står ett flertal träd i en skiljeremsa
mellan väg och parkering.

Figur 18. Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg.

Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Stadiongatan
På västra sidan i korsningen Bellevuevägen-John Ericssons väg ligger även en
mindre parkyta, Klövervallen, med flertalet stora träd och gräsytor på allmän
platsmark. Längs stråket mellan John Ericssons väg och Stadiongatan ner till
Vändåkersvägen upplevs gatan som lummigare än längs stråkets norra
delsträckor. En anledning kan vara att bebyggelsen övergår från flerbostadshus till
friliggande villor på östra sidan av vägen och växtligheten är mer utbredd i
trädgårdarna. Från Vändåkersvägen och söderut minskar dock vegetationen i de
angränsande fastigheterna i omfattning.
Bellevuevägen mellan Stadiongatan och Idunavägen
Södra delen av stråket utgörs till största del av villaträdgårdar och även här finns
växtligheten främst på fastighetsmark. Det gäller dock inte korsningen
Bellevuevägen/Stadiongatan där en bensinstation utgör ett hårdgjort intryck.

Figur 19. Bellevuevägen mellan Stadiongatan och Idunavägen.
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5.2

Markupplåtelser

5.3

Belysning

5.4

Dagvattenhantering

På Fridhemstorget finns ett aktivt marknadsstånd och därtill anordnas regelbundet
andra arrangemang på torget, exempelvis loppmarknader. Vid Bellevuevägen 1, i
anslutning till korsningen med Köpenhamnsvägen, finns ett gatukök där ägaren
har markupplåtelse för en uteservering.

Gatubelysning består av gamla armaturer på spänn. Ljusbilden är god då den
lyser upp hela vägbredden, även gångbanan. Vid korsningspunkten
Bellevuevägen/Skabersjögatan och vidare söder ut består gatubelysning av
stolpar på respektive sida om Bellevuevägen en bit ut i gångbanan från
kantstenen.

Hela gatusträckningen är bomberad med traditionell avvattning av körbanan mot
rännstensbrunnar på båda sidorna av gatan. Längsfallet kompletteras med en rad
storgatsten längs merparten av sträckan dock ej vid hållplatser och
cykelöverfarter. Brunnarna är anslutna till kombinerade avloppsledningar.
Beroende på hur gatan kommer att byggas om kommer ett flertal brunnar på
åtminstone ena sidan av gatan att behöva flyttas.
Behov av fördröjning av regnvatten är stort i hela Malmö, även längs
Bellevuestråket. I detaljprojekteringen bör därför möjligheten till skyfallshantering
genom öppen överbyggnad studeras. Öppen överbyggnad, se exempel i Figur 20
är lämplig under flexzoner eller i cykelbana i de fall det inte ligger ledningar här.
Förslagsvis redovisas detta som tillägg till politiken varvid de får välja om de är
intresserade av den ytterligare, dock begränsade, kostnaden detta innebär.

Figur 20. Principskiss.
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5.5

Ledningar

I samband med denna förstudie genomfördes ett tidigt ledningsägarmöte.
Merparten av ledningsägarna i Malmö har ledningar längs stråket. Någon enstaka
utbyggnadsplan av ledningar finns men dessa är inte aktuella under den planerade
utbyggnaden av cykelstråket. Önskemål om nedläggning av tomrör fanns hos en
enskild ledningsägare. Detta hanteras vidare i kommande detaljprojektering.
De ledningar som påverkar utformningen, framförallt trädplaceringar, är:
·
Större vatten, spill- och kombinerade avloppsledningar
·
Fjärrvärme och fjärrkyleledningar
·
Gasledningar
Vatten- och avloppsledningar förekommer över hela sektionens bredd i stråket. I
huvudsak återfinns vattenledningarna utmed båda kantstenarna medan
avloppsledningen är mer centralt placerad i körbanan. På delar av sträckan är
dock avloppsledningarna mer sidoförskjutna. Vid placering av träd i nära
anslutning till ledningar kan man använda sig av rotskydd eller andra åtgärder för
att undvika ledningarna.
Från Fridhemstorget ner till Köpenhamnsvägen ligger fjärrvärmeledning dels under
körbanan i östra sida av gatan och dels under den östra gångbanan. I höjd med
korsningspunkten byter den riktning och ligger under gångbanan på den västra
sidan. Strax söder om Hedåkersvägen viker den in i kvarteren för att sedan vid
Stadiongatan åter löpa under den östra gångbanan.
Gasledningar går primärt tvärs stråket, men längs Fridhemstorget samt mellan
John Ericssons väg och Mellanhedsgatan löper en gasledning under körbanan,
troligen relativt centralt i sektionen.
Samtliga ledningar ska hanteras varsamt vid den kommande
anläggningsentreprenaden, speciellt gasledningar samt högspänningselledningar.
Vid ledningsägarsammanträdet uppmärksammades att det finns en särskilt viktig
högspänningsledning från Stadiongatan söderut.
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6. Sammanfattande analys av rådande förutsättningar
Generellt är det svårt att uttala sig om trafiksäkerhetsläget i mindre urval som
detta, med endast olycksdata. Materialet ifrån STRADA är inventerat efter ovanliga
olyckstyper, tydliga mönster och liknande. Det finns, vad vi kan se, inte några
speciellt ovanliga mönster längs Bellevuestråket jämfört med liknade stråk i
landet.
Att det inte finns några cykelbanor längs stråket är däremot ett tydligt trygghetsoch framkomlighetsproblem för cykeltrafiken. Att anlägga cykelbanor längs
Bellevuestråket skulle stärka förutsättningarna för cykling i hela sydvästra Malmö
och bidra till att Malmö stads målsättning om cykeltrafikens färdmedelsandelar i
de närliggande områdena uppfylls.
Längs Bellevuestråket finns generellt gott om utrymme att inrymma en
dubbelriktad eller två enkelriktade cykelbanor mellan fastighetsgränserna utan att
de övriga trafikslagens framkomlighet påverkas i större utsträckning. Det finns
dock platser längs stråket där bredden på såväl gångbana som cykelbana måste
balanseras mot önskemål om att skapa skiljeremsor mot biltrafik, behålla
kantstensparkering och skapa plats för så många träd som möjligt.
Då det planeras för en dubbelriktad cykelbana längs nordvästra sidan av Tessins
väg är det logiskt att förlägga en dubbelriktad cykelbana längs Bellevuestråket på
västra sidan. En cykelbana på östra sidan skulle medföra alltför många sidbyten
och ge låg nytta för cyklisterna. En sådan lösning prövas därför inte.
För gångtrafiken bedöms det antal övergångsställen som finns idag uppfylla det
verkliga behovet. Antagandet är baserat på input från bland annat
skoltrafikgruppen och trafiksäkerhetsansvariga på Malmö stad. Antalet
övergångsställen föreslås därmed bibehållas, med den skillnad att samtliga ska
hastighetssäkras för att säkerställa trafiksäkerheten.
Biltrafiken i Bellevuestråket har under de senaste successivt minskat och Malmö
stads prognoser för trafikens utveckling indikerar att minskningen kommer att
fortsätta. Gatan är dimensionerad för större flöden än de som trafikerar den idag
och ytan som idag reserveras för biltrafik kan minskas utan negativa effekter för
framkomligheten och tillgängligheten längs stråket.
Drönarfilmningarna och CapCalkörningarna ger en reell bild av hur antalet
ingående körfält i korsningar kan minskas. Färre bilkörfält medför bättre
förutsättningar att inrymma tillräckliga magasin för cykeltrafiken. Att skapa
tillräckliga magasin och god linjeföring för cyklister är generellt en stor utmaning
vid korsande cykelflöden, i synnerhet i dubbelriktade system.
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Möjligheterna att reducera antalet parkeringsplatser bedöms som goda då det i
synnerhet i Rönneholm och Dammfri finns gott om lediga boendeparkeringsplatser
på gator som ligger i direkt anslutning till stråket.
Busstrafiken och den ringa mängd nyttotrafik som trafikerar stråket bör kunna ges
goda förutsättningar även om körbanan smalnas av. Genom att fortsatt satsa på
kantstenshållplatser kan man säkerställa att bussen får en rak angöring till
hållplatslägena och att ingen annan trafik hindrar bussen när den ska köra iväg
igen.
Dessvärre är det svårt att dra några generella slutsatser om ledningars
placeringar och dess påverkan på hur en framtida sektion utformas. Ledningarnas
läge i sektionen varierar längs stråket, det går flera parallella likadana ledningar
på delar av stråket, därtill korsar flera ledningar under gatan. Men klart är att
några ledningar och tillhörande armatur, betäckning eller dylikt kommer behöva
anpassas efter den nya utformningen. Detta gäller framförallt belysning, signal
och dagvatten.
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7. Utgångspunkter för utformningsförslag
Nedan listas ett antal punkter som varit principiella och vägledande vid
utformningen. Dessa har i samråd med Malmö stad formats under utredningens
gång och är därför anpassade till de lokala förhållanden som råder i stråket:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·

Utgångspunkten är att körbanan görs 6,5 meter bred. Det är enligt VGU
den dimensionerande bredden för tvåfältiga huvudgator i tätort.
Körspår i korsningar är testade utifrån 12-meters Lbn som
dimensionerande fordon.
Dubbelriktad cykelbana görs så bred som möjligt. I praktiken innebär det
ett genomsnitt på 3,5 meter och en maxbredd på 4,2 meter.
Cykelöverfarterna vid trafiksignaler görs bredare om möjligt.
Enkelriktade cykelbanor görs 2,5 meter breda m, undantaget vid kortare
sträckor och vid cykelfält. Mot gångbana anläggs fasad kantsten.
Skiljeremsa mellan enkelriktade cykelbanor och parkerade bilar får tas
bort helt eller uppgå till en bredd av 35 cm, som utgörs av smågatsten
och kantsten(35 cm). Detta är ett avsteg från teknisk handbok.
Gångbanorna ska förprojekteras med betongplattor och vara minst 2
meter breda, undantaget kortare sträckor.
Bussar angör vid kantsten.
Sophämtning sker vid kantsten, utan särskilda lastplatser.
Leveranser sker vid kantsten.
Alla obevakade övergångsställen ska vara hastighetssäkrade.
Mitt för alla tvärgator ska det finnas ett släpp i skiljeremsan/cykelbanan så
att cyklister kan ansluta från andra sidan gatan. Detta gäller både för
förslaget med dubbelriktad respektive enkelriktade cykelbanor.
Belastningsgraden i respektive körfält i de trafiksignalkorsningarna ska
understiga 0,8.
Genomgående gång- och cykelbana vid korsande gator samt vid in och
utfarter.
Flexzon för träd ska vara minst två meter bred.

Figur 21. 2,5 meter breda dubbelriktade cykelbanor som på Bergsgatan är inte
dimensionerade för framtida volymer.
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7.1

Möjligheter att ändra antalet körfält i trafiksignalerna

I bilaga 2 redovisas ett antal simuleringar i CapCal som har gjorts för att
undersöka vilka körfält för motorfordonstrafik som skulle kunna slås samman för
att skapa plats för cykelbanor. Något som har direkt påverkan på
utformningsmöjligheterna. Mod 1–5 i tabellerna i bilaga 1 visar vilka
belastningsgrader som skulle uppkomma vid olika typer av sammanslagningar av
körfält – H=höger körfält, R=rakt fram, V=vänster körfält.
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8. Alternativ 1: dubbelriktad cykelbana på västra sidan
Utgångspunkten för detta förslag är en upp till 4 meter bred (där utrymme finns)
bred cykelbana längs västra sidan av körbanan. Cykelbanan görs så rak som
möjligt för att skapa så bra linjeföring som möjligt. Vid trafiksignalerna måste
cykelbanans optimala linjeföring balanseras gentemot plats för cykelmagasin för
korsande cyklister, se utmaning illustrerad i Figur 22. Korsningslösningarna blir
komplexa med många konfliktpunkter. Nedan följer en kortfattad beskrivning av
utformningen, som i sin helhet kan studeras i bilaga 2.

Figur 22. Utdrag från Cykelprogram för en nära storstad (Göteborgs stad, 2015)

8.1

Översiktlig beskrivning av utformningen

Utformningen följer de principer som redovisas i kapitel 7.
8.1.1 Fridhemstorget
Den tvärparkering för bilar som finns i dag ersätts av kantsensparkering.
Fotgängare hänvisas fortsatt till att använda torget för att ta sig i nordsydlig
riktning. Hållplatsläget på östra sidan bibehålls likt idag med kantstensangöring
och möjlighet för personbilar att passera en angörande buss.
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Figur 23. Sektion Fridhemstorget.

8.1.2 Korsningen Regementsgatan - Fridhemstorget
I korsningen med Regementsgatan reduceras antalet körfält i norr från två till ett
och i väster från tre till två. Vilket gör att belastningsgraden i det sammanslagna
körfältet blir 0,25. Högersväng från Regementsgatans västra del söder mot Major
Nilssonsgatan föreslås förbjudas. Det är endast ett fåtal bilister som gör denna
sväng. Ifall möjligheten att svänga höger tas bort kan radien i sydvästra hörnet
minskas och ytan istället ges till fotgängare och cyklister. Trots denna optimering
är det ändå svårt att få plats med stora magasin för cyklister som kommer från
söder eller norr och som sedan ska stanna för att ta sig över Major Nilssonsgatan
och österut längs Regementsgatan.
Väster om korsningen föreslås också en ny kort dubbelriktad cykelbana som leder
cyklister från Regementsgatans befintliga cykelbana västerut och vice versa.
Tanken är att sedan leda cyklister över Erikslustvägen i korsningen med
Regementsgatan. Att utforma en sådan korsningspunkt ligger dock utanför detta
uppdrag. Idag kan cyklister som kommer från Regementsgatan och som ska
vidare västerut inte ta sig vidare över gatan vid den södra delen av
korsningspunkten, de måste istället korsa Regementsgatan till norra sidan och där
vänta på grön signal för att sedan cykla västerut i blandtrafik.
8.1.3 Major Nilssonsgatan
Längs Major Nilssonsgatans föreslås en flexzon på västra sidan mellan cykelbanan
och körbanan. Flexzonen fungerar i praktiken också som skiljeremsa gentemot
biltrafiken varför det besparar plats att förlägga den på västra sidan. I zonen
varvas parkeringsplatser med trädplantering. Notera att ritningarna i bilagorna är
ett förslag på förhållandet mellan antal träd och parkering men det kan ändras.
Både antalet träd och antalet parkeringsplatser kan ökas eller minskas.
I och med att det finns ett viktigt korsande cykelstråk vid Nordlinds väg föreslås
korsningen vara upphöjd. Dels för att likställa cykelstråken och dels för att
underlätta för cyklister att ta sig till och från den nya cykelbanan. Den södra
31 av 61

Förstudie
Bellevuestråket
Unr 1320034089

utfarten vid biltvätten precis norr om Köpenhamnsvägen föreslås tas bort för att
minska antalet interaktionspunkter mellan cyklister och motorfordon.

Figur 24. Sektion Major Nilssonsgatan norra.

Figur 25. Sektion Major Nilssonsgatan södra.

8.1.4 Korsningen Köpenhamnsvägen - Bellevuevägen
Antalet körfält från Major Nilssonsgatan in i korsningen föreslås reduceras från två
till ett med beräknad belastningsgrad på 0,71. Den nya cykelbanan ansluts till de
befintliga cykelbanorna längs Köpenhamnsvägen. Det är precis som vid
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Regementsgatan även i denna korsning svårt att skapa god plats för cyklister som
kommer från söder och norr och som ska svänga österut längs
Köpenhamnsvägen. För dessa går det dock att skapa magasin en bit från
cykelöverfaren genom att dra bak vänteytan och sätta ett räcke söder respektive
norr om de korsande övergångsställena, se exempel från Fersens
väg/Regementsgatan i Figur 26.

Figur 26. Exempel på tillbakadragen vänteyta (magasin) för cyklister från Fersens väg i
Malmö.

8.1.5 Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg
Längs denna sträcka föreslås breddad gångbana och cykelbana som fortlöper på
västra sidan utanför den parallella lokalgata som löper längs merparten av denna
sträcka. Utanför cykelbanan föreslås först en smal rad med träd och därefter en
bilkörbana med en bredd som möjliggör kantstensparkering på västra sidan.
Trädraden fungerar i praktiken som skiljeremsa mellan de parkerade bilarna och
cyklisterna varför det är mest yteffektivt att ha parkeringen på västra sidan av
gatan.

Figur 27. Sektion Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg
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8.1.6 Korsningen Bellevuevägen - John Ericssons väg
I denna korsning föreslås antalet körfält för bil vara lika många som idag.
Korsningen liknar i mångt och mycket korsningen mellan Köpenhamnsvägen –
Bellevuevägen, med den skillnad att det ligger hållplatslägen i samtliga
anslutningar endast en kort bit efter signalen i vardera riktningen. Vid
hållplatserna föreslås gatan göras så pass bred att en personbil kan köra förbi en
angörande buss samtidigt som den möter motriktad trafik.
Liksom vid Köpenhamnsvägen är det svårt att skapa bra magasin för de cyklister
som kommer cykla längs denna nya cykelbana och som i korsningen vill svänga
österut. Detsamma gäller de som ska cykla längs med Bellevuestråket. För dessa
går det dock att skapa magasin en bit från cykelöverfaren genom att dra bak
vänteytan söder respektive norr om de korsande övergångsställena, se exempel i
Figur 26.
8.1.7 Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Stadiongatan
Detta är det bredaste partiet av Bellevuestråket. Här föreslås att gångbanan på
västra sidan behålls lika bred som idag. Utanför denna fortlöper den dubbelriktade
cykelbanan. Därefter föreslås en flexzon där träd varvas med parkering fram till
körbanan. I förslaget föreslås även en trädrad på östra sidan och en något
avsmalnad gångbana.

Figur 28. Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Stadiongatan.

8.1.8 Korsningen Bellevuevägen – Mellanhedsgatan/Stadiongatan
Beräkningarna i CapCal visar att det är svårt att reducera antalet bilkörfält i denna
korsning och samtidigt bibehålla kapaciteten. Antalet körfält föreslås därför vara
oförändrat gentemot dagsläget. En bit norr om korsningen måste gångbanan
smalnas av för att få plats med den nya cykelbanan och de två södergående
körfälten. Norr om korsningen finns också ett hållplatsläge i norrgående riktning.
Här görs gaturummet så pass brett att en personbil kan köra förbi en angörande
buss även vid möte med annan personbil.
34 av 61

Förstudie
Bellevuestråket
Unr 1320034089

Liksom vid de andra trafiksignalreglerade korsningarna är det även här svårt att
skapa bra magasin för cyklister. För att få till en godtagbar lösning där cyklister
har möjlighet att ställa upp och vänta på grön signal behöver cykelbanan svänga
av kraftigt in mot Mellanhedsgatan. Liksom vid de andra signalerna behöver
magasinen i den dubbelriktade cykelbanan dras ner bakom de korsande
övergångsställena. Även söder om korsningen behöver gångbanan smalnas av för
att få plats med den nya cykelinfrastrukturen.
8.1.9 Bellevuevägen mellan Stadiongatan och Idunavägen
Denna sträcka är förhållandevis kort och rymmer ett hållplatsläge på västra sidan.
Vid hållplatsläget föreslås en tilltagen vänteyta i höjd med Eddagatan. Körbanan
görs även här så pass bred att en personbil kan köra förbi en angörande buss vid
möte med annan personbil. Söder om hållplatsläget skapas plats för träd i
skiljeremsan mellan gång- och cykeltrafiken. Vid Idunavägen ska cykelbanan
ansluta till de två befintliga medlöpande cykelbanorna. Förslaget är att detta görs
genom att höja upp korsningen på samma sätt som vid Elinelundsvägen –
Bågängsvägen längre söderut i stråket, se Figur 29.

Figur 29. Elinelundsvägen - Bågängsvägen där den dubbelriktade cykelbanan övergår i två
"medlöpande" cykelbanor.
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Figur 30. Sektion Stadiongatan till Idunavägen.

8.2

Konsekvensanalys

En dubbelriktad cykelbana är en beprövad och känd lösning i Malmö. Den är lik
det övriga systemet och trafikanterna är väl förtrogna med utformningen. För att
klara framtida volymer av cyklister krävs dock god kapacitet i trafiksignalerna och
det är här vi finner de stora utmaningarna med en dubbelriktad cykelbana. Det är
svårt att skapa stora magasin och optimal linjeföring för väntande cyklister vilket
gör att det kan bli konflikter med fotgängare. Förhållandevis stora
ombyggnadsinatser krävs i samtliga signaler för att anpassa dessa till en
utformning med dubbelriktad cykelbana.
Cyklande
En ny cykelbana skulle innebära ett stor lyft för cyklister. Med tanke på hur många
korsande stråk som finns så skulle en cykelbana längs Bellevuestråket fungera
som ett nytt huvudcykelstråk med en rad förgreningar som ger cyklister stora
möjligheter att ta sig runt i systemet i västra Malmö.
Den dubbelriktade cykelbanan skulle sannolikt upplevas som trygg och attrahera
alla typer av Malmöbor. I och med att de anslutande cykelbanorna är
dubbelriktade är det logiskt att koppla på dessa med en dubbelriktad cykelbana.
Sannolikt skulle barn i de lägre årskurserna kunna cykla längs, eller åtminstone
längs delar av, Bellevuestråket på egen hand. Alla vars resa börjar på östra sidan
av stråket måste dock först korsa gatan för att ta sig till cykelbanan vilket kan
upplevas som otryggt.
Förmodligen kommer det vara ett större flöde från norr till söder om morgnarna
och vice versa om eftermiddagarna. Detta skulle medföra att cykelbanans bredd
kan utnyttjas förhållandevis bra. Med få möten kan cyklisterna nyttja mer än
halva cykelbanan och på så sätt skulle kapaciteten längs sträckorna bli hög. Dock
kan möten cyklister emellan upplevas som otrygga.
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Den stora utmaningen och nackdelen med den här typen av dubbelriktade
cykelbanor är utformningen i trafiksignalerna. I och med att allt utrymme måste
utvinnas ”innanför” befintlig kantsten blir det trångt på flera platser. Det är svårt
att skapa bra magasin för cyklister i stråket. Nordlinds väg kommer att vara den
smidigaste punkten att svänga av österut från för de som kommer från söder. Av
de som kommer norrifrån Tessins väg är det förmodligen få som har behov av att
svänga österut eftersom den cykelbanan börjar i öster vid Turbinen och där finns
det befintliga alternativ söderut i Mariedalsvägen och Dammfrigången.
Gående
Längs sträckorna påverkas inte fotgängarnas framkomlighet i någon större
utsträckning. Det är vid trafiksignalerna som det är störst skillnad. Vid flera
korsningar smalnas gångbanorna av något en bit ifrån för att få plats med den
föreslagna cykelbanan. Vid signalerna behöver de ta hänsyn till korsande och
väntande cyklister och de riskerar att bli konflikter. Men en ny gestaltning med
mer grönska och minskat utrymme för motorfordonstrafik kan ge andra
mervärden för fotgängare.
Kollektivtrafik
Vid samtliga hållplatslägen föreslås bussarna få rak inkörning med angöring mot
kantsten. De kommer därför snabbt och enkelt kunna köra iväg efter stopp. Det
som kan påverka kollektivtrafikens framkomlighet är vid sophämtning då sopbilen
stannar ute i körbanan. Bussar kan vid dessa tillfällen få svårt att passera. I övrigt
blir deras situation blir i princip oförändrad, med den skillnad att hållplatserna
anpassas för att framöver kunna angöras av ledbussar.
Personbilstrafik
För personbilstrafiken blir kapaciteten i ett par korsningar, där magasinen tidigare
varit överdimensionerade, något försämrad. Därtill föreslås att möjligheten till
högersväng från Regementsgatan söderut mot Major Nilssonsgatan tas bort. Det
försämrar tillgängligheten för ett fåtal bilister. De har dock alternativet att istället
köra via Erikslustvägen och John Ericssons väg eller Västra Stallmästaregatan.
Svängande bilister måste också ta hänsyn till de cyklister som korsar de nya
cykelöverfarterna som föreslås längs stråket i samtliga signaler. Det kan påverka
kapaciteten för svängande fordon.
Idag finns det möjlighet att köra om andra personbilar samtidigt som man har
möte längs sträckan. Den möjligheten kommer att försvinna när utgångspunkten
är att körbanebredden totalt är 6,5 meter. När sopbilen i framtiden angör i stråket
kommer det bli längs kantstenen eller utanför de parkerade bilarna varvid
personbilar också får vänta bakom så länge de är mötande trafik. Kapaciteten
längs sträckorna kommer således att försämras. I vilken omfattning är dock svårt
att uttala sig om då VA syd inte kommunicerat detta. Viktigt att poängtera är att
körbanan i dagsläget inte är dimensionerad för 40 km/h och den trafikmängd som
förväntas. Den är dimensionerad för högre hastighet och större trafikmängd.
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Parkering
Idag finns det knappt 200 parkeringsplatser längst stråket. Med detta förslag blir
antalet parkeringsplatser totalt ca 122 stycken. Det går dock att anlägga fler
platser längs stråket – på bekostnad av exempelvis träd. Andelen
parkeringsplatser kommer alltså uppgå till drygt 60 % av dagens antal.
Område

P-platser längs
stråket

P-platser i
förslaget

P-platser som tas
bort i förslaget

Lediga p-platser längs med
och i anslutning till stråket
vid beläggningsstudie

Ribersborg

29 (inga boende-P)

26

3

6

Rönneholm

71 (alla boende-P)

34

37

52

Dammfri

31 (alla boende-P)

14

17

37

Södra delen av
Bellevuestråket

66 (inga boende-P)

48

18

Ingen beläggningsstudie har
gjorts.

197 (boende,
korttid samt 24timmars)

Kommentarer:
·

·

·

·

Ribersborg: De 3 platser som tas bort är avgiftsbelagd parkering. Det
finns fortfarande 26 platser kvar på en relativt kort sträcka intill torget och
reduceringen från 29 till 26 platser bör ses som marginell. För att öka
tillgängligheten till den service som finns runt Fridhemstorget kan man
överväga att, utöver parkeringsavgiften, införa en maximal parkeringstid
på förslagsvis 60 minuter för 5-10 bilplatser.
Rönneholm: De bilar som inte kommer kunna parkera längs med stråket
framöver kan finna flera lediga platser i tvärgator. Utbudet är högre än
efterfrågan.
Dammfri: De bilar som inte kommer kunna parkera längs med stråket
framöver kan finna flera lediga platser i tvärgator. Utbudet är högre än
efterfrågan.
Södra delen av Bellevuestråket: I norra delen av detta stråk finns det
en del verksamheter med angöringsbehov. Vid dessa planeras ett flertal
parkeringsplatser som gott och väl täcker efterfrågan. I dagsläget är
området oreglerat och består i huvudsak av villabebyggelse. Att reducera
antalet parkeringsplatser med 18 stycken bedöms inte påverka
parkeringssituationen.

Angöring
Idag finns angöringsbehov i huvudsak på västra sidan undantaget ett par
verksamheter på östra sidan av Major Nilssonsgatan mellan Västra
Ryttmästaregatan och Västra Stallmästaregatan. Angöringsmöjligheterna på östra
sidan kommer att försämras i och med att antalet parkeringsplatser reduceras. De
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som behöver parkera för att uträtta ärenden på östra sidan kommer att hänvisas
till att parkera på västra sidan. Tillgängligheten med bil till ett par verksamheter
på östra sidan kommer därför att försämras. Det bör dock noteras att man
fortfarande kan angöra på östra sidan.
Nyttotrafik
Sopbilen kommer kunna fortsätta angöra från Bellevuestråket med skillnaden att
övrig trafik kommer att påverkas i större utsträckning. Med en smalare körbana
kommer det att bli svårare för såväl personbils- som busstrafiken att passera en
angörande sopbil.
Gestaltning
En dubbelriktad cykelbana är något mer yteffektiv än två enkelriktade cykelbanor
och ger möjlighet att plantera ett stort antal träd. Grönskan bidrar till att skapa
ett mer attraktivt och avsmalnat gaturum. Det skulle vara möjligt att plantera
betydligt fler men då på bekostnad av parkeringsplatser. Grovt sett kan man säga
ett en parkeringsplats kan ersättas med ett träd. Så här många träd föreslås:
Sträcka

Antal träd

Fridhemstorget

11

Regementsgatan - Köpenhamnsvägen

19

Köpenhamnsvägen - John Erikssons väg

17

John Ericssons väg - Stadiongatan

61

Stadiongatan - Idunavägen
Totalt:

3
111

Det går att få in fler träd än i tabellen ovanför. Totalt går att det få plats med
ytterligare 22 träd, alltså totalt 133 träd, om följande åtgärder genomförs:

·
·
·

8.3

Skelettjord under cykelbana och gärna eventuellt under parkeringsfickor
på de platser där ytorna är små.
Ställa ett större träd och ett mindre träd tillsammans, för att skapa
variation och på så sätt få in fler träd.
Följa substratanvisningar i teknisk handbok med 20 kubik vid delad
växtbädd och 30 kubik för enskilda träd.

Kostnadsbedömning

Kostnadsbedömningen baseras på en ej höjdsatt förprojektering med begränsad
kännedom om bland annat avvattning, kvalitet på nuvarande beläggning och
utrustning samt förutsättningar för över- och underbyggnader. Kostnadskalkylen
omfattar inte intilliggande separata projekt, eventuella undersökningar,
förarbeten, ledningsflyttar, saneringsarbeten, avstängningar eller garantiskötsel.
Kostnaden för detta förslag bedöms till 25,4 miljoner kronor. Till det tillkommer
ytterligare 6,0 miljoner kronor för ny beläggning längs hela sträckan.
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9. Enkelriktade cykelbanor
Utgångspunkten för detta förslag är två cykelbanor som utformas som
enkelriktade, även om de i praktiken inte regleras som sådana. Målet har varit att
dessa ska vara 2,5 meter breda längs hela stråket. De är dock smalare på vissa
partier. I samråd med Malmö stad har kravet på skiljeremsornas bredd mot
biltrafiken frångåtts. Vid trafiksignalerna leds cyklisterna ut i cykelfält. Detta görs
dels för det är ytteffektivt och dels för att omöjliggöra cykling i motsatt riktning,
något som i Malmö hittills är oprövad lösning.

9.1

Översiktlig beskrivning av utformningen

Utformningen följer de principer som redovisas i kapitel 7.
9.1.1 Fridhemstorget
Den tvärparkering för bilar som finns i dag förläggs utanför cykelbanan så att
bilister kan angöra utan att behöva korsa cykelbanan. Cykelbanan blir därför lokalt
indragen. Vid hållplatsläge Fridhemstorget går det för personbilar att passera en
angörande buss i det egna körfältet.

Figur 31. Sektion Fridhemstorget.

9.1.2 Korsningen Regementsgatan - Fridhemstorget
Vid trafiksignalen avslutas de enkelriktade cykelbanorna innan Regementsgatan
och cyklister leds ut i en cykelbox där de kan vänta på grönt ljus framför
motorfordonstrafiken. Cyklister som kommer från söder och som ska österut längs
Regementsgatan leds direkt in på cykelbanan utanför signalfasen (lösning ej fixad
i ritning ännu).
Antalet körfält på västra sidan minskas från tre till två, med en belastningsgrad på
0,25. Högersväng från Regementsgatan västra del söder mot Major Nilssonsgatan
föreslås förbjudas. Det är endast ett fåtal bilister som gör denna sväng. Ifall
möjligheten att svänga höger tas bort kan radien i sydvästra hörnet minskas
betänkligt och ytan istället ges till fotgängare och cyklister.
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Väster om korsningen föreslås också en ny kort dubbelriktad cykelbana som leder
cyklister från Regementsgatans befintliga cykelbana västerut och vice versa.
Tanken är att sedan leda cyklister över Erikslustvägen i korsningen med
Regementsgatan. Att utforma en sådan korsningspunkt ligger dock utanför detta
uppdrag. Idag kan cyklister som kommer från Regementsgatan och som ska
vidare västerut inte ta sig vidare över gatan vid den södra delen av
korsningspunkten, de måste istället korsa Regementsgatan till norra sidan och där
vänta på grön signal för att sedan cykla västerut i blandtrafik.
9.1.3 Major Nilssonsgatan
Längs Major Nilssonsgatans föreslås kantstensparkering på västra sidan, avskild
mot cykelbanan med en smal skiljeremsa. I och med att det är ett viktigt
korsande stråk vid Nordlinds väg föreslås korsningen vara upphöjd. Dels för att
likställa cykelstråken och dels för att underlätta för cyklister att ta sig till och från
de nya cykelbanorna. Den södra utfarten vid biltvätten precis norr om
Köpenhamnsvägen föreslås tas bort för att minska antalet interaktionspunkter
mellan cyklister och motorfordon, liksom i det andra utformningsförslaget.

Figur 32. Sektion Major Nilssonsgatan norra.
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Figur 33. Sektion Major Nilssonsgatan södra.

9.1.4 Korsningen Köpenhamnsvägen – Bellevuevägen
Vid korsningen avslutas cykelbanan och cyklisterna leds in i en cykelbox där de
kan vänta på grönt ljus framför motorfordonstrafiken. Cyklister som ska svänga
österut eller västerut vid cykelboxarna leds in på de befintliga cykelbanorna
utanför trafiksignalen. Cyklister i nordsydlig riktning som ska svänga vänster får
använda de insläpp som redan finns idag. Cyklister i östvästlig riktning som ska
svänga vänster får först passera över cykelöverfarterna och sedan ställa upp sig i
nord-sydlig riktning och vänta på grön signal i de utsläpp som redan finns idag.
9.1.5 Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg
Längs denna sträcka föreslås kantstensparkering på östra sidan av gatan. På
västra sidan finns redan gott om parkeringar på den parallella lokalgatan.

Figur 34. Sektion Bellevuevägen mellan Köpenhamnsvägen och John Ericssons väg

9.1.6 Korsningen Bellevuevägen - John Ericssons väg
I denna korsning föreslås att antalet körfält för bil bibehålls. Korsningen liknar i
mångt och mycket korsningen mellan Köpenhamnsvägen – Bellevuevägen, med
den skillnad att det ligger hållplatslägen i samtliga anslutningar endast en kort bit
efter signalen i vardera riktningen.
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Vid korsningen avslutas cykelbanan och cyklisterna leds in i en cykelbox där de
kan vänta på grönt ljus framför motorfordonstrafiken. Cyklister i nordsydlig
riktning som ska svänga vänster får använda de insläpp som redan finns idag.
Cyklister i östvästlig riktning som ska svänga vänster in på stråket får först
passera över cykelöverfarterna och sedan ställa upp sig i nordsydlig riktning och
vänta på grön signal vid de utsläpp som redan finns idag, se Figur 35.

Figur 35. Korrekt cykelväg för vänstersvängande in på nya enkelriktade cykelbanor.

Hållplatslägena norr och söder om korsningen med John Ericssons väg föreslås
utformas som klack- respektive kantstenshållplats. Personbilar kan köra förbi
angörande bussar om de nyttjar delar av motstående körfält. Gångbanorna och
cykelbanorna blir lokalt smalare vid hållplatserna.
9.1.7 Bellevuevägen mellan John Ericssons väg och Mellanhedsgatan/
Stadiongatan
Detta är det bredaste partiet av Bellevuestråket. Här föreslås kantstensparkering
varvat med träd på båda sidor i den mån det är möjligt eftersom det är tätt med
infarter på västra sidan och tätt med lokalgator på östra sidan.
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Figur 36. Sektion John Ericssons väg till Mellanhedsgatan/Stadiongatan.

9.1.8 Korsningen Bellevuevägen – Mellanhedsgatan/Stadiongatan
Cykelbanorna från norr respektive söder avslutas nära inpå korsningen och
cyklisterna leds liksom i de andra signalerna ut i cykelboxar. Längs Stadiongatan
löper en dubbelriktad cykelbana på norra sidan av vägen. Cyklister som kommer
från norr och som ska i på Stadiongatans cykelbana leds till den via den lilla
anslutning som finns nordväst om signalen idag, se Figur 37. Cyklister som
kommer från söder och som ska in på Stadiongatan kan ansluta direkt till den
utan att tillpassningar behöver göras.

Figur 37. Korsningen med Stadiongatan.
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9.1.9 Bellevuevägen mellan Mellanhedsgatan/Stadiongatan och
Idunavägen
Denna sträcka är förhållandevis kort och rymmer ett hållplatsläge på västra sidan.
Vid hållplatsläget föreslås en tilltagen vänteyta i höjd med Eddagatan. Körbanan
görs även här så pass bred att en personbil kan köra förbi en angörande buss vid
möte med annan personbil. Vid Idunavägen ansluter cykelbanorna logiskt till de
två befintliga medlöpande cykelbanorna. Vi föreslår dock att korsningen höjs upp
för att dämpa trafiken då cyklister från Idunavägen behöver korsa Bellevuevägen
för att nå cykelbanan som leder norrut och vice versa. Denna upphöjda korsning
kan även fungera som en gångväg till och från hållplatsen, som ett komplement
till övergångsstället i trafiksignalen.

Figur 38. Sektion Stadiongatan till Idunavägen.

9.2

Konsekvensanalys

I tätare stadsmiljöer ger enkelriktade cykelbanor en rad fördelar för
framkomlighet, säkerhet och orienterbarhet. Trafiksäkerhetsnyttan i och med
enkelriktade cykelbanor kommer främst av att bilister inte behöver passera båda
riktningar för att ta sig ut på vägen.
Samspelet med biltrafikanter blir mer logiskt och korsningarna blir enklare att
nyttja på ett säkert sätt. Bellevuetråket har ett symmetriskt gaturum med goda
möjlighet att anlägga enkelriktade cykelbanor. Enkelriktade cykelbanor är dock en
obeprövad modell i Malmö.
En förutsättning som inte utreds i detta uppdrag är trafikregleringen och
möjligheten att sätta skyltar längs de enkelriktade cykelbanorna. Traditionellt har
de i Malmö placerats i skiljeremsan mellan cykelbanan och bilkörbanan. Sannolikt
är det bäst att placera skyltar en kort bit in i gångbanan – något som är standard i
exempelvis hela Danmark. Görs detta behöver dock tillgänglighetsaspekten
beaktas.
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Gående
Gångbanorna längs stora delar av stråket kommer att bli något smalare jämfört
med idag. Det bör dock poängteras att gångbanorna idag på delar av stråket långt
överstiger minimumkravet på 2 meter. Då det inte rör sig något större antal
fotgängare längs stråket kommer framkomligheten sannolikt inte att försämras
men känslan kan ändå bli att fotgängare upplever en försämring.
En fördel för fotgängarna är att samtliga gångbanor över lokalgator blir upphöjda
och genomgående. Det bidrar till både ökad komfort och framkomlighet. Men en
ny gestaltning med mer grönska och minskat utrymme för motorfordonstrafik kan
ge andra mervärden för fotgängare. Vid trafiksignalerna kommer läget för
fotgängare i detta förslag att bli oförändrat jämfört med idag.
Cyklande
Nya enkelriktade cykelbanor skulle innebära ett stort lyft för cyklister. Med tanke
på hur många korsande stråk som finns så skulle en cykelbana längs
Bellevuestråket fungera som ett nytt huvudcykelstråk med en rad förgreningar
som ger cyklister stora möjligheter att ta sig runt i systemet i västra Malmö.
I och med att de enkelriktade cykelbanorna ska korsa ett flertal dubbelriktade
cykelbanor uppstår, för Malmös del, en del ovanliga trafiksituationer. Den
allvarligaste risken är att cyklister kommer på en cykelbana vänster sida av
körbanan i trafiksignalen och därmed korsar gatan mot trafiken. Ett system av
enkelriktade cykelbanor är inte tänkt att hantera denna typen av rörelser. En
åtgärd för att reducera denna risk är att sätta upp vägmärken med förbud,
antingen C1 eller C101 vid närmsta lokalgata för att i tid leda bort cyklister som
cyklar i fel färdriktning. Detta kräver en lokal trafikföreskrift om förbud i fel
färdriktning.
Vid vänstersväng för cyklister finns risk att cyklister ”smiter” längs de röda
pilarna, se Figur 39, istället för att följa de tänkta blå pilarna. Detta beteende är
möjligt just för att det finns dubbelriktade cykelbanor längs de korsande stråken.
Om cyklister följer de röda pilarna gör dom det när bilarna har rött ljus och när
cyklisterna vid de berörda signalreglerade cykelpassagerna har grönt ljus. I
praktiken bör därför problemet inte påtagligt öka trafiksäkerhetsrisken.

1

C1= Förbud mot infart med fordon
C10= Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
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Figur 39. Korsningen med Köpenhamnsvägen: korrekt vänstersväng i blått, smitväg i rött.

De enkelriktade cykelbanorna skulle sannolikt upplevas som snabba och gena av
de erfarna cyklisterna men däremot inte attrahera alla typer av Malmöbor.
Sannolikt skulle barn i lägre utsträckning våga/tillåtas cykla på egen hand längs
med enkelriktade cykelbanor jämfört med dubbelriktade cykelbanor på grund av
att de skulle bli mer utsatta vid trafiksignalerna. Dock kan man resonera att detta
skulle kunna bli ett snabbt pendlingscykelstråk för de som vill avlägga längre
distanser. Skolelever har sannolikt endast behov av att nyttja delar av stråket,
mellan signalerna, som en del av sin skolväg. Därmed har de inte nödvändigtvis
ett stort behov av att ta sig igenom trafiksignalerna.
Avsaknaden av skiljeremsa, alternativt smalare skiljeremsa än vad tekniska
handbok föreslår, är också en faktor som kan spela in när det gäller trygghet och
trafiksäkerhet. Detta i synnerhet då denna utformning kombineras med parkerade
bilar precis utanför kantstenen. Det kan upplevas som otryggt och innebära en
trafiksäkerhetsfara att cykla intill parkerade bilar utan skiljeremsa. Dock är det så
att de flesta cyklister ligger till höger och det är endast vid omkörning just som en
passagerardörr öppnas som risken uppstår.
Längs Västanväg och Baltiska vägen i Malmö finns denna lösning med bilparkering
utan skiljeremsa mot cykelbanorna. En undersökning av en 10-års period i
STRADA för dessa gator. Totalt har 63 olyckor (alla olyckstyper) skett, varav 7
allvarliga. 17 av alla olyckor är kollision mellan cykel och motorfordon och 28
stycken är cykel singel. Av alla olyckor är det endast en cyklist som cyklat in i en
bildörr på parkerad bil, detta skedde på Baltiska vägen. Olyckan är registrerad
som singelolycka, med måttliga skador. Detta tyder på att olyckor med öppnande
bildörrar över cykelbanor sannolikt inte är ett reellt problem i Malmö. Studier från
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andra städer visar dock att det är kan bli ett mer omfattande problem när
cykeltrafiken är betydligt högre än vid dessa stråk.
Kollektivtrafik
Eftersom att Skånetrafiken planerar att dra in två hållplatslägen kommer det att
finnas endast tre hållplatslägen framöver. Vid samtliga hållplatslägen föreslås
bussarna få rak inkörning med angöring mot kantsten. De kommer därför snabbt
och enkelt kunna köra iväg efter stopp. Det som kan påverka kollektivtrafikens
framkomlighet är de tillfällen då det sker sophämtning och sopbilen stannar ute i
körbanan. Bussar kan vid dessa tillfällen få svårt att passera. I övrigt blir deras
situation blir i princip oförändrad gentemot idag, med den skillnad att
hållplatserna anpassas för att framöver kunna angöras av ledbussar.
Personbilstrafik
För personbilstrafiken blir kapaciteten i korsningarna i densamma. Vad gäller
antalet körfält är antalet det samma, så när som i korsningen med
Regementsgatan vilket försämrar tillgängligheten för ett fåtal bilister. De har dock
alternativet att istället köra via Erikslustvägen och John Ericssons väg eller Västra
Stallmästaregatan. Svängande bilister måste också ta hänsyn till de cyklister som
korsar längs stråket i samtliga signaler. Det kan påverka kapaciteten för
svängande fordon.
Idag finns det möjlighet att köra om andra personbilar samtidigt som man har
möte längs sträckan. Den möjligheten kommer att försvinna när utgångspunkten
är att körbanebredden totalt är 6,5 meter. När sopbilen i framtiden angör i stråket
kommer det bli längs kantstenen eller utanför de parkerade bilarna varvid
personbilar också får vänta bakom så länge de är mötande trafik. Kapaciteten
längs sträckorna kommer således att försämras. Viktigt att poängtera är att
körbanan i dagsläget inte är dimensionerad för 40 km/h och den trafikmängd som
förväntas. Den är dimensionerad för högre hastighet och större trafikmängd.
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Parkering
Idag finns det knappt 200 parkeringsplatser längst stråket. Med detta förslag blir
antalet parkeringsplatser totalt ca 122 stycken. Det går dock att anlägga fler
platser längs stråket – på bekostnad av exempelvis träd. Andelen
parkeringsplatser kommer alltså uppgå till drygt 60 % av dagens antal.
Område

P-platser längs
stråket

Pplatser i
förslaget

P-platser som tas
bort i förslaget

Lediga p-platser längs med
och i anslutning till stråket
vid beläggningsstudie

Ribersborg

29 (inga boende-P)

26

14

6

Rönneholm

71 (alla boende-P)

34

37

52

Dammfri

31 (alla boende-P)

14

17

37

Södra delen av
Bellevuestråket

66 (inga boende-P)

48

18

Ingen beläggningsstudie har
gjorts.

197 (boende, korttid
samt 24-timmars)

Kommentarer:
·

·

·

·

Ribersborg: De 3 platser som tas bort är avgiftsbelagd korttidsparkering.
Det finns fortfarande 26 platser kvar på en relativt kort sträcka intill torget
och reduceringen från 29 till 26 platser bör ses som marginell. För att öka
tillgängligheten till den service som finns runt Fridhemstorget kan man
överväga att, utöver parkeringsavgiften, införa en maximal parkeringstid
på förslagsvis 60 minuter för 5-10 bilplatser.
Rönneholm: De bilar som inte kommer kunna parkera längs med stråket
framöver kan finna flera lediga platser i tvärgator. Utbudet är högre än
efterfrågan.
Dammfri: De bilar som inte kommer kunna parkera längs med stråket
framöver kan finna flera lediga platser i tvärgator. Utbudet är högre än
efterfrågan.
Södra delen av Bellevuestråket: I norra delen av detta stråk finns det
en del verksamheter med angöringsbehov. Vid dessa planeras ett flertal
parkeringsplatser som gott och väl täcker efterfrågan. I dagsläget är
området oreglerat och består i huvudsak av villabebyggelse. Att reducera
antalet parkeringsplatser med 18 stycken bedöms inte påverka
parkeringssituationen.

Angöring
Idag finns angöringsbehov i huvudsak på östra sidan undantaget ett par
verksamheter på östra sidan av Major Nilssonsgatan mellan Västra
Ryttmästaregatan och Västra Stallmästaregatan. Angöringsmöjligheterna på östra
sidan kommer att försämras något i och med att antalet parkeringsplatser
reduceras men kommer i stort att täcka de behov som finns. De som behöver
angöra på västra sidan kommer däremot att hänvisas till att angöra på östra
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sidan. Tillgängligheten med bil för ett par verksamheter på östra sidan kommer
därför att försämras.
Nyttotrafik
Sopbilen kommer kunna fortsätta angöra från Bellevuestråket med skillnaden att
övrig trafik kommer att påverkas i större utsträckning. Med en smalare körbana
kommer det att bli svårare för såväl personbils- som busstrafiken att passera en
angörande sopbil.
Gestaltning
I tabellen redovisas hur många träd som får plats i detta förslag. Grönskan bidrar
till att skapa ett mer attraktivt och avsmalnat gaturum. Det skulle vara möjligt att
plantera betydligt fler men då på bekostnad av parkeringsplatser. Grovt sett kan
man säga ett en parkeringsplats kan ersättas med ett träd. Så här många träd
föreslås:
Sträcka
Fridhemstorget
Regementsgatan - Köpenhamnsvägen
Köpenhamnsvägen - John Erikssons väg
John Ericssons väg - Stadiongatan
Stadiongatan - Idunavägen

Antal träd

4
11
2
24
3
44

Totalt:

Det går att få in fler träd än i tabellen ovanför. Totalt går att det få plats med
ytterligare 29 träd, alltså 72 träd totalt, om följande åtgärder genomförs:

·
·
·

9.3

Skelettjord under cykelbana och gärna eventuellt under parkeringsfickor
på de platser där ytorna är små.
Ställa ett större träd och ett mindre träd tillsammans, för att skapa
variation och på så sätt få in fler träd.
Följa substratanvisningar i teknisk handbok med 20 kubik vid delad
växtbädd och 30 kubik för enskilda träd.

Kostnadsberäkning

Kostnadsbedömningen baseras på en ej höjdsatt förprojektering med begränsad
kännedom om bland annat avvattning, kvalitet på nuvarande beläggning och
utrustning samt förutsättningar för över- och underbyggnader. Kostnadskalkylen
omfattar inte intilliggande separata projekt, eventuella undersökningar,
förarbeten, ledningsflyttar, saneringsarbeten, avstängningar eller garantiskötsel.
Kostnaden för detta förslag bedöms till 25,1 miljoner kronor. Till det tillkommer
ytterligare 9,9 miljoner kronor för ny beläggning längs hela sträckan.
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10. Jämställdhets- och trygghetsanalys
Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika värde och att de har samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdheten och tryggheten bedöms
öka gentemot nuläget på ett likartat sätt för de båda utformningsalternativ. Hur
förutsättningarna till blir slut blir beror på detaljutformning och gestaltning. I
Bellevuestråket finns goda förutsättningar för att göra detta bra.
En socialt hållbar stadsutveckling handlar bland annat om att jämställdhet mellan
kvinnor och män främjas. Trygghetsfrågor är också en viktig jämställdhetsfråga.
Vardagsnära service, som är lätt att nå till fots och med cykel samt tillgång till
kollektivtrafik är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Generellt så arbetar
kvinnor oftare än män deltid och tar ett större ansvar för hemarbetet.
Vardagsnära service kan därmed underlätta vardagslivet.
För att uppnå god jämställdhet ska gaturummet vara utformat på ett sådant sätt
att en god trafiksäkerhet uppnås. Väldefinierade, befolkade gaturum och en god
orienterbarhet och överblickbarhet är positivt ur trygghetssynpunkt och därmed
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Kollektivtrafikresenärer och gång- och
cykeltrafikanter ska prioriteras och gena stråk för dessa ska skapas – vilket också
är målet i detta uppdrag. För att nå Malmö stads mål om färdmedelsandelar måste
gång, cykel och kollektivtrafik vara naturliga val för invånarna.
Trygghet är som redan nämnts kopplat till jämställdhet. Boverkets rapport Vidga
vyerna från 2010 pekar ut trygghetsfrågan som en av de viktigaste frågorna för
att uppnå ett jämställt samhälle. Det är därför viktigt att planera val av träd och
belysning så att de bidrar till att skapa en trygg känsla.
Föreslagna alternativ med cykelbana, smalare gaturum och ett ökat antal träd
stimulerar till en levande och mer attraktiv stadsmiljö, där stadsrummen och
gaturummen befolkas under stora delar av dygnet genom aktiva resenärer, såsom
fotgängare och cyklister, i kombination, med mötesplatser och verksamheter i
bottenvåningarna. Allt detta är positivt ur trygghetssynpunkt och därmed även ur
ett jämställdhetsperspektiv.
Förslaget med dubbelriktad cykelbana bör betraktas som mer jämställt då det
lämpar sig mer för barn och barnfamiljer och möjligtvis i större utsträckning
kvinnor. Förslaget med enkelriktade cykelbanor riktar sig mer till snabba och
orädda pendlingscyklister. Av dessa utgörs traditionellt en majoritet av män.
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11.

Jämförelse och rekommendation
Sammanfattning
Med tanke på att hela Malmö består av dubbelriktade cykelbanor och att en
dubbelriktad cykelbana planeras längs Tessins väg bedöms det som mest logiskt
att anlägga en dubbelriktad cykelbana även längs Bellevuestråket.
Troligtvis skulle Malmö som cykelstad kunna utvecklas om hela systemet gjordes
om i grunden och alla cykelbanor framöver gjordes enkelriktade. Det är dock ett
beslut som måste tas på en övergripande nivå. I avvaktan på det bedömer vi det
som riskabelt att ”gå före” med enkelriktade cykelbanor i ett enskilt stråk.

Figur 40.Översikt med dubbelriktad
cykelbana (markerad i blått) längs
Bellevuestråket. Svart ring innebär
sidbyte.

Figur 41. Översikt med enkelriktade
cykelbanor (markerade i blått) längs
Bellevuestråket. Svart ring innebär sidbyte.
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Det finns många avvägningar att göra i ett val mellan att bygga två enkelriktade
eller en dubbelriktad cykelbana längs denna del av Bellevuestråket. De som vi
identifierar som viktigast är:
·
Malmö stads nuvarande och historiska planeringsfilosofi vad gäller
cykelbanor.
·
Sammanhang och logik längs hela Bellevuestråket; Tessins väg –
Fridhemstorget – Bellevuevägen – Elinelundsvägen.
·
Karaktär och utformning på de korsande cykelbanorna.
·
Trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet.
·
Parkering och gestaltning.
En viktig fråga att ställa sig är om stråket ska bedömas isolerat eller som en del
av ett system. Vår mening är att man behöver ta hänsyn till Bellevuestråkets roll i
det omkringliggande trafiksystemet. Samtidigt är det viktigt att inte fastna i det
förflutna utan att planera och bygga något som är långsiktigt hållbart och robust.
Vår mening är dock att man inte kan och bör göra ett val för endast
Bellevuestråket. Vilken typ av lösning som ska väljas beror på hur Malmö stad
ifrån och med idag och i framtiden planerar utbyggnaden och utvecklingen av
cykelinfrastruktur i resten av staden.
Malmö stads nuvarande och historiska planeringsfilosofi vad gäller
cykelbanor
Malmö stad har alltjämt sedan första cykelplanen 1976 anlagt dubbelriktade
cykelbanor över hela staden. Det fanns ett par skäl till detta:
·
·

De separerade och anslutande cykelstråken i SCAFT-områden var alla
dubbelriktade.
Kostnaden – för att bara anlägga cykelbana på ena sidan av vägen – var
förmodligen det starkaste skälet.

Idag är alla cykelbanor som Malmö anlägger dubbelriktade. Detta talar för att
dubbelrikta även Bellevuestråket. Att övergå till enkelriktade cykelbanor kan vara
den långsiktigt hållbara vägen att gå för Malmö. Men en sådan systemförändring
måste man, i vår mening, besluta för alla om- och nybyggnationer med ett
principiellt ramverk som stöd. Dubbelriktade cykelbanor är något Malmöborna
känner igen och sannolikt finner sig trygga med. Längs sträckorna bedöms
trafiksäkerheten kunna bli god. Nackdelarna med en dubbelriktad cykelbana finns
framförallt i korsningspunkterna där det är platsbrist för att skapa perfekt
geometri, tillräckliga magasin och vänteytor vilket kan hämma framkomligheten
och trafiksäkerheten för både fotgängare och cyklister.
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Figur 42. Cykelplan 1976.

Sammanhang och logik längs hela Bellevuestråket; Tessins väg –
Fridhemstorget – Bellevuevägen – Elinelundsvägen samt karaktär och
utformning på de korsande cykelbanorna
Beslutet att anlägga en dubbelriktad och inte två enkelriktade cykelbanor längs
Tessins väg har påverkan på vilken utformning som är lämpligast längs
Bellevuestråket. Om enkelriktade cykelbanor hade planerats längs Tessins väg
hade man med enkelriktade cykelbanor längs Bellevuestråket kunna skapa en
enhetlighet ända från Bågängsvägen till Turbinen. Men i och med att det planeras
för dubbelriktad cykelbanan längs Tessins väg är det också mest logiskt att
anlägga en dubbelriktad cykelbana även längs Bellevuestråket.
På så sätt kan man skapa en 2,3 kilometer obruten cykelbana med enhetlig
utformning från Idunavägen till Turbinen. Det är då endast sträckan Idunavägen
till Bågängsvägen som har så kallat medlöpande cykelbanor. Blir denna del av
Bellevuevägen aktuell för ombyggnad kan man då anlägga en dubbelriktade
cykelbana längs denna del och på så sätt skapa ett enhetligt stråk ända från
Annetorpsvägen till Turbinen.
Det bedöms som också mest logiskt att förlägga sidbytet en bit ut från centrala
staden där antalet cyklister sannolikt kommer att vara lägre – vid Idunavägen
kontra Henrik Wranérsgatan.
Ifall man skulle satsa på att anlägga enkelriktade cykelbanor längs Bellevuestråket
och se över stadens system i grunden så kan man konstatera att det längs
Köpenhamnsvägen och John Ericssons finns dubbelriktade cykelbanor som med
ombyggnadsåtgärder i korsningarna skulle kunna göras om till enkelriktade
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cykelbanor. Det skulle inte krävas några omfattande insatser längs sträckorna på
dessa gator.
Framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet
Framkomligheten bedöms kunna bli högre med enkelriktade cykelbanor. Detta
gäller både fotgängare och cyklister. Magasinen kan med cykelboxar och cykelfält
rymma ett stort antal cyklister. Därtill får fotgängare ökad framkomlighet då inga
nya cykelmagasin anläggs i anslutning till deras vänteytor vid trafiksignalerna.
Det är svårt att göra en säker bedömning av trafiksäkerheten vid utbyggnad av
enkelriktade cykelbanor i Malmö med tanke på att systemet skulle bli komplext
både dubbelriktade och enkelriktade cykelbanor, åtminstone över en
ombyggnadsperiod/övergångsfas. Trafiksäkerheten i samtliga korsningspunkter
bör öka då cyklisterna följer i alla avseende följer biltrafikens naturliga körriktning.
Tryggheten kan däremot upplevas som försämrad. Samtidigt finns alltid risken att
cyklister som cyklar på cykelbanan på vänster sida, alltså mot tänkt färdriktning,
utsätter sig själva för trafiksäkerhetsfara. De som kan tänkas göra det är
framförallt de som endast ska röra sig längs en kort sträcka längs stråket, och det
kan sannolikt vara många barn som faller i den kategorin cyklister.
Trygghetsmässigt kommer enkelriktade cykelbanor sannolikt att uppfattas som
logiska och trygga av vanecyklister. Att vänta på grön signal i cykelfält och
cykelbox kan dock medföra att barn och oerfarna cyklister upplever otrygghet. Det
kan också finnas en risk att de som endast ska röra sig korta sträckor längs
stråket kanske inte byter till rätt sida av gatan utan istället färdas mot den tänkta
riktningen. Om detta sker i
Gestaltning och parkering
I båda förslagen finns goda möjlighet att få plats med både träd och parkering så
dessa aspekter bedöms inte på något sätt avgörande. Det bör dock noteras att det
går att få att plantera fler träd i förslaget med dubbelriktad cykelbana.
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12. Förslag till vidare arbete/utredning
Föreslagna kommande steg:
·
Fatta principbeslut för framtida utbyggnad av Malmö stads
cykelinfrastruktur. Ska cykelbanorna vara dubbelriktade eller
enkelriktade?
·
Vid val av enkelriktad cykelbana: Omsorgsfullt bestämma principer för
skyltning och reglering som är tillämpbart i större skala.
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Bilaga 1 – Indata till videoanalyser och CapCalresultat
Här åskådliggörs den indata som togs fram via de videoanalyser som beskrivs i
avsnitt 0 och 7.1.
Fridhemstorget - Regementsgatan
Trafikmängderna som uppmättes vid korsningen Fridhemstorget –
Regementsgatan för respektive maxtimme redovisas i Figur 43.

Figur 43 Svängflöden FM t.v. och EM t.h. för maxtimme under 2019.

För nuläget ses i tabellen att de flesta anslutningarna uppvisar låga
belastningsnivåer under såväl förmiddagens som eftermiddagens maxtimme. För
Major Nilssonsgatans anslutning söderifrån ses en belastningsgrad i dagsläget på
0,7 vilket tyder på att köbildning stundtals förekommer vid anslutningen men
samtidigt att korsningen inte har några kapacitetsproblem.
Vid analys av föreslagna sammanslagningar av körfält, se sammanfogade celler i
Tabell 2, framgår att belastningsgraderna i korsningen bibehålls på en god nivå
när till exempel de två körfälten norrifrån längs Fridhemstorget slås samman (mod
4 i Tabell 2). För korsningen har inte någon förändring av signalsättningen
undersökts vilket medför att en ytterligare balansering vid sammanslagning av
körfält kan vara möjlig.
Tabell 2. Översikt belastningsnivåer. Fridhemstorget - Regementsgatan 2019.
Fridhemstorg - Regementsgatan

Reg V

Frid tg
Reg Ö
Major

H
R
V
HR
RV
HR
V
HRV

Nuläge
0,01
0,24
0,20
0,14
0,09
0,15
0,13
0,70

Mod 1
0,25
0,19
0,15
0,09
0,15
0,12
0,70

FM
Belastningsgrad
Mod 2
Mod 3
0,01
0,24
0,44
0,20
0,15
0,14
0,09
0,09
0,15
0,12
0,26
0,70
0,70

Mod 4
0,01
0,24
0,20
0,23
0,15
0,13
0,71

Mod 5
0,25
0,19
0,23
0,15
0,12
0,71

Nuläge
0,03
0,21
0,22
0,35
0,35
0,39
0,05
0,69

Mod 1
0,24
0,21
0,35
0,35
0,39
0,04
0,69

EM
Belastningsgrad
Mod 2
Mod 3
0,03
0,21
0,41
0,22
0,35
0,35
0,35
0,35
0,39
0,04
0,43
0,69
0,69

Mod 4
0,30
0,21
0,22
0,70
0,39
0,05
0,71

Mod 5
0,25
0,21
0,70
0,39
0,05
0,71
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Major Nilssonsgatan – Köpenhamnsvägen
Trafikmängderna som uppmättes i korsningen Major Nilssonsgatan –
Köpenhamnsvägen för respektive maxtimme åskådliggörs i figur 44.

Figur 44 Svängflöden FM t.v. och EM t.h. för maxtimme under 2019.

Vid kapacitetsberäkning i CapCal för korsningen ses att korsningen idag har låga
belastningsnivåer i samtliga anslutningar under såväl förmiddagens som
eftermiddagens maxtimme, se Tabell 3.
För korsningen har två sammanslagningar av körfält undersökts för Major
Nilssonsgatans anslutning samt för Bellevuevägen. För förmiddagens maxtimme
ses att båda sammanslagningarna är möjliga utan ytterligare åtgärder men för
eftermiddagens maxtimme ses att Bellevuevägens anslutning, vid
sammanslagning till ett körfält riskerar att bli överbelastad.
Då belastningen för Köpenhamnsvägens två anslutningar är låg under samtliga
scenarier bör det finnas möjlighet att ytterligare balansera korsningen vid en
eventuell sammanslagning av körfält för att därigenom sänka de kritiska
belastningsgraderna.
Tabell 3. Översikt belastningsnivåer. Major Nilssonsgatan – Köpenhamnsvägen 2019.

Köp V
Major
Köp Ö
Bell

FM
EM
Belastningsgrad
Belastningsgrad
Nuläge
Mod 1
Mod 2
Nuläge
Mod 1
Mod 2
HR
0,28
0,28
0,28
0,24
0,24
0,24
V
0,02
0,02
0,02
0,07
0,07
0,07
HR
0,22
0,25
0,34
0,34
RV
0,22
0,25
0,34
0,34
0,44
0,71
HR
0,12
0,12
0,12
0,26
0,26
0,26
V
0,08
0,08
0,08
0,44
0,44
0,44
HR
0,36
0,36
0,41
0,42
RV
0,36
0,36
0,41
0,42
0,72
0,8
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Bellevuevägen – John Ericssons väg
Trafikmängderna som uppmättes i korsningen Bellevuevägen – John Ericssons väg
för respektive maxtimme åskådliggörs i Figur 45.

Figur 45 Svängflöden FM t.v. och EM t.h. för maxtimme under 2019.

Vid kapacitetsberäkning i CapCal för den aktuella korsningen ses att samtliga
anslutningar i nuläget ger upphov till låga belastningsgrader. För korsningen har
främst körfältssammanslagningar undersökts för anslutningarna längs
Bellevuevägen. Sammanslagningarna analyserades såväl enskilt (mod 1 och mod
2) som sammanslagna (mod 3). För eftermiddagens maxtimme har
sammanslagningarna analyserats såväl med dagens tidssättning i signalen som
med en översiktligt förändrad signalsättning (märkta med SIG i tabell nedan) där
gröntid förskjutits från ena huvudriktningen till den andra för att därigenom
balansera ut belastningsnivåerna i korsningen. Analysen visar på att en
sammanslagning såväl norrifrån som söderifrån längs Bellevuevägen endast anses
vara möjlig om gröntiden i signalen kan förskjutas något i signalsättningen.
Tabell 4. Översikt belastningsnivåer. Bellevuevägen – John Ericssons väg 2019.

Bell S
John V
Bell N
John Ö

FM
Belastningsgrad
Nuläge
Mod 1
Mod 2
HR
0,29
0,29
RV
0,29
0,55
0,29
HR
0,15
0,15
0,15
RV
0,15
0,15
0,15
HR
0,14
0,14
0,22
V
0,07
0,08
H
0,08
0,08
0,08
RV
0,35
0,35
0,35

Mod 3
0,56
0,15
0,15
0,21
0,08
0,35

Nuläge
0,41
0,41
0,18
0,18
0,49
0,34
0,41
0,45

EM
Belastningsgrad
Mod 1 Mod 1 SIG Mod 2 Mod 3 SIG
0,77
0,18
0,18
0,49
0,44
0,41
0,45

0,67
0,24
0,24
0,44
0,34
0,53
0,58

0,42
0,18
0,18

0,66
0,24
0,24

0,85
0,41
0,45

0,74
0,53
0,58
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Bellevuevägen – Stadiongatan
Trafikmängderna som uppmättes i korsningen Bellevuevägen – Stadiongatan för
respektive maxtimme åskådliggörs i figur 46.

Figur 46 Svängflöden FM t.v. och EM t.h. för maxtimme under 2019.

För korsningen vid Bellevuevägen – Stadiongatan ses att belastningsgraden för
Stadiongatans ena körfält i nuläget är relativt hög. Vid analysen har
sammanslagningar undersökts för Bellevuevägens anslutningar men under
eftermiddagens maxtimme ses att anslutningen norrifrån riskerar att bli
överbelastad. En justering av korsningens signalsättning antas inte heller vara
möjlig då belastningen redan är hög österifrån längs Stadiongatan. Ingen
sammanslagning av körfält för studerade anslutningar antas därför vara möjlig ur
om kapaciteten för motorfordonstrafik ska bibehållas.
Tabell 5. Översikt belastningsnivåer. Bellevuevägen – Stadiongatan 2019.

Mellanhedsg HRV
Bell N
HR
RV
Stadiong
HR
V
Bell S
HR
RV

FM
EM
Belastningsgrad
Belastningsgrad
Nuläge
Mod 1
Mod 2 Nuläge
Mod 1
Mod 2
0,55
0,55
0,55
0,4
0,37
0,41
0,33
0,36
0,43
0,55
0,33
0,36
0,43
0,94
0,65
0,84
0,62
0,62
0,62
0,39
0,39
0,39
0,26
0,26
0,26
0,84
0,85
0,85
0,38
0,38
0,55
0,57
0,38
0,38
0,55
0,57
0,73
1,05
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Bilaga 2 – Planritningar dubbelriktade cykelbana

Bilaga 3 – Sektioner dubbelriktad cykelbana

Bilaga 4 – Planritningar enkelriktade cykelbanor

Bilaga 5 – Sektioner enkelriktade cykelbanor
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