Platsstudie hyrcykelstation Hyllievång
Som alternativ till tidigare beslutad placering på Kv. Härberget föreslogs att hyrcykelstationen
skulle placeras utmed Hyllie Boulevard. Med anledning av budgetskrivelsen för 2020 avseende
satsningar på mobilitetshus har möjligheterna att placera hyrcykelstationen i eller i anslutning till
Parkering Malmös parkeringshus på fastigheten Vagnslidret 2 utretts som alternativ.
Tre möjliga placeringar i eller i anslutning till parkeringshuset samt ett fjärde alternativ, den
tidigare föreslagna placeringen på Hyllie Boulevard, har identifierats och beskrivs i detta
dokument.
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1. Placering: I parkeringshuset på bottenplan.
Antal hyrcykelplatser: 24st
Konsekvens: 44 stycken befintliga cykelplatser
förvinner.
Utmaning: Svårighet för entreprenör att sköta
hyrcykelstationen. Syns ej utifrån. Relativt nära
befintlig hyrcykelstation i norr.
Fördelar: Inomhus, mindre väderutsatt.

2. Placering: Bures gata, placering på gångbana,
med planerade planteringsytor.
Antal hyrcykelplatser: 24st
Utmaning: Pågående entreprenad,
planteringar hinner troligtvis anläggas innan
beslut tas, vilket innebär ombyggnad igen.
Placeringen kan upplevas som en baksida till
P-huset. Relativt nära befintlig hyrcykelstation
i norr.
Fördelar: I direkt anslutning till P-huset.
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3. Placering: Sleipners gata, placering i grönyta.
Antal hyrcykelplatser: 24st
Utmaning: En av få grönytor i området
ianspråktas, försvårar skötsel av grönytan.
Fördelar: I direkt anslutning till P-huset.
Bäst synlighet av alternativen i anslutning till
parkeringshuset.

4. Placering: Hyllie boulevard, placering på
gångbana.
Antal hyrcykelplatser: 30st (utrymme finns att
utöka till 36 platser vid behov)
Utmaning: Ej i direkt anslutning till
parkeringshuset
Fördelar: Bidrar till en bättre geografisk
spridning av hyrcykelstationerna i området. Bra
synlighet, i nära anslutning till
kontorsbebyggelse, hållplatser med regionaloch lokalbuss och framtida planerat
grönområde.
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Diskussion och analys
Alternativ 1-3, i och kring P-huset Vagnslidret, möjliggör 24 stycken hyrcykelplatser. Alternativ 4,
utmed Hyllie boulevard, möjliggör 30 stycken hyrcykelplatser vilket innebär 25 % högre kapacitet.
Det finns även möjligt att bygga ut hyrcykelstationen till 36 platser, det vill säga 50% högre
kapacitet.
Placeringen på Hyllie boulevard (alternativ 4) exponeras tydligt via sin placering, den ligger
närmare kontorsbebyggelse, i direkt anslutning till befintliga busshållplatser och framtida planerat
grönområde. Alternativ 4 bidrar även till en bättre geografisk spridning i förhållande till den
befintliga hyrcykelstationen på Arenagatan och kan därmed nå ut till fler användare.
Den befintliga hyrcykelstationen med 30 stycken platser på Arenagatan, som ligger i närheten av
parkeringshuset, ger möjlighet för de som använder parkeringshuset att nyttja hyrcykel som ett
komplement till sitt resande. Ifall utredningen kring mobilitetshus bedömer att tjänsten
”hyrcykel” ska ingå i konceptet, finns möjlighet att omplacera stationer i framtiden, det kommer
då föranleda omlokalisering av hyrcykelstationer även på andra platser i Malmö.
Områdets framtida behov
Det är svårt att göra en bedömning av det framtida behovet kring Hyllievång då området är under
utbyggnad. Avtalet avseende hyrcyklarna omfattar 100 hyrcykelstationer i hela staden och är fullt
utbyggt när etapp 2 är färdigställd. Löpande utvärderingar av hyrcykelstationernas användande
kommer att göras och eventuellt ytterligare behov i Hyllievång kan då tillgodoses genom
omplacering av mindre använda stationer.
Föreslagen placering
Den föreslagna placeringen på gångbanan utmed Hyllie boulevard, alternativ 4, bedöms totalt sett
ge den största nyttan för hyrcykelsystemet - varför denna placering förordas.
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