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Sammanfattning
Detta är en idéstudie av stråket mellan Limhamn och Segevång som ska
inrymma MalmöExpressen 4, cykelbanor och ett flertal andra funktioner mellan
fasaderna. Samtliga åtgärder planeras vara färdigställda år 2024.
Syftet med idéstudien är dels att uppdatera den tidigare gjorda idéstudien för
linje 4 med avseende på statistik och data, dels att utifrån ett bredare perspektiv
säkerställa att fler värden, utöver de trafikala, uppnås vid införande av konceptet
MalmöExpressen på linje 4. Idéstudiens kartläggning av stråkets förutsättningar
identifierar vilka aspekter som bör tas extra hänsyn till i det fortsatta
förstudiearbetet och resulterar i ett koncept för stråket.
Linje 4 ingår i Storstadspaketet, vilket är en benämning på åtgärder för
förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande som Malmö stad, som en av
tre storstadsregioner, slutit avtal med staten om att genomföra. För linje 4 gäller
överenskommelsen att konceptet för MalmöExpressen ska införas och stråket
ska trafikeras av elektrifierade bussar med hög kapacitet och hög framkomlighet.
Investeringskostnaden för att anpassa stråket för MalmöExpressen bedöms till
560 miljoner kronor och längs stråket ska 4 667 bostäder etableras. För linje 4
gäller även att cykelbana ska anläggas längs Erikslustvägen, Linnégatan och
Krossverksgatan, med en budget på 60 miljoner kronor. Storstadspaketet är
Malmös största infrastrukturprojekt sedan Citytunneln och kommer att förändra
stadsbilden i stora delar av Malmö. Projektets breda ansats återspeglas bl.a. i
värdeprogrammets formuleringar om En företagsam och samskapande stad, En
attraktiv, grön och myllrande stad, En sammanhållen och jämlik stad, En stad
som är redo för framtiden.
Denna idéstudie har kartlagt förutsättningar och identifierat ett antal viktiga
aspekter för att säkra måluppfyllelsen och bidra till ett fungerande stråk.
Kartläggningen av förutsättningarna längs stråket analyseras i idéstudien utifrån
en rad aspekter inom kategorierna Människan i staden, Fysisk miljö och stadsliv
samt Trafik och rörelser. Utifrån dessa har ett koncept för stråket tagits fram
som säkrar att effektmålen uppnås för stråket som helhet samt att
Storstadspaketets värdeprogram beaktas i utformningen av respektive
delsträcka.

Idéstudiens koncept i form av definierade fokusområden och utformningsidé på
stråkets fyra delsträckor ska utgöra en grund för det vidare arbetet med
förstudier. Idéstudien belyser även behovet av fördjupade analyser i det
fortsatta arbetet. I arbetet med fördjupade analyser av respektive delsträcka är
det viktigt att ta utgångspunkt i de förutsättningar som kartlagts i idéstudien och
i Storstadspakets mål.
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1

Inledning

Detta är en idéstudie av stråket mellan Limhamn och Segevång som ska
inrymma MalmöExpressen linje 4, cykelbanor och ett flertal andra funktioner
mellan fasaderna. Samtliga åtgärder planeras vara färdigställda år 2024.
Under 2018 genomfördes en idéstudie för stråket1, främst med avseende på
trafikala aspekter. Denna uppdaterade idéstudie syftar dels till att aktualisera
data och statistik, dels till att komplettera med aspekter som inte berörts
tidigare. Studien resulterar i ett koncept för stråket som ska fungera som
underlag för kommande förstudiearbete.
I idéstudien används begreppet MEX-stråk, vilket syftar till hela gaturummet i
den sträckning där kommande MalmöExpressen linje 4 ska trafikera. MEX-stråk
inkluderar således alla funktioner och värden som finns i gaturummet mellan
fasaderna och inte enbart busslinjens infrastruktur.
Idéstudien kartlägger förutsättningar i stråket och identifierar vilka aspekter som
är viktiga att ta extra hänsyn till i det fortsatta förstudiearbetet. I
förstudiearbetet ska dessa aspekter och den översiktliga idé till utformning som
presenteras i idéstudien utredas mer i detalj tillsammans med fler alternativa
förslag. Nedan listas de olika stegen i arbetet med MEX-stråken.
1.

2.

3.
4.

Idéstudie – skapar helhetsbild av respektive stråk, identifierar
målkonflikter och vilka delar som kräver olika typer av fördjupade
utredningar, samt föreslår indelning av förstudieområden och fortsatt
arbete.
Förstudie/förprojektering – djupare utredning på en del av ett stråk.
Alternativa utformningsprinciper ritas upp, analyseras och
konsekvensbeskrivs.
Detaljprojektering av den slutliga utformningen.
Entreprenad/byggnation.

1.1

Konceptet MalmöExpressen

MalmöExpressen är ett koncept för busstrafik med hög kapacitet och
framkomlighet som sedan 2014 finns på linje 5 mellan Rosengård och Västra
Hamnen. Konceptet innebär att ett stråk trafikeras med särskilt designade och
kapacitetsstarka bussar som kör i delvis egna körfält. I de flesta trafiksignaler är
bussen prioriterad och hållplatserna är särskilt anpassade för att resenärer ska
kunna stiga på i alla dörrar. Åtgärderna syftar till att göra busstrafiken mer
pålitlig och till att minska den totala restiden.
Sedan linje 5 omvandlades till MalmöExpressen har antalet resande på linjen
ökat varje år förutom under 2017. Mellan 2018 och 2019 ökade resandet med ca
10 procent 2. En resenärsstudie från 20173 visar att majoriteten av de tillfrågade
resenärerna tycker om bussen och att flera anser att MalmöExpressen är bättre
än övriga stadsbusslinjer. Studien visar också att många börjat åka mer med
linjen sedan den blev MalmöExpress och att en av fem av de tillfrågade inte åkte
med linjen innan dess. Trots att linje 5 inte fått kortare restider sedan 2014
uppfattar en majoritet av de tillfrågade att linje 5 går snabbare än övriga
stadsbusslinjer. Detta tyder på att bussens infrastruktur och särskilda image kan
attrahera resenärer. Enligt en utredning av Miljöförvaltningen har
MalmöExpressen även bidragit till förbättrad luftkvalitet längs Amiralsgatan.
Halterna av kvävedioxid har minskat med 8 procent sedan linje 5 blev
MalmöExpressen, vilket dels beror på minskning av trafikflöde (minskning med
2500 fordon/dygn) men även på bytet till gashybridbussar.

1.2

Vision för MEX-stråken

Följande vision sammanfattar den övergripande ambitionen med kommande
utpekade MEX-stråk (linje 2, 4, 5, 8 och 10). Visionen är framtagen av AFRY och
sammanfattar de mål och avtal som gäller för MEX-stråken. Visionen innefattar
busskonceptet MalmöExpressen, men även andra kvaliteter i stråket.
Malmös kommande MEX-stråk är ett medel för att bryta barriärer mellan stadens
olika delar och invånare. Den ökade tillgängligheten ger en mer sammanhållen

1
2

Bussinfrastruktur MEX linje 4. Ramböll, Malmö stad, 2018
Statistik från Skånetrafiken

3

Utvärdering, resultat - Uppfattningar om MEXen. Helena Svensson LTH, Mohsen Towliat, Malmö
stad, 2017
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och jämlik stad och stråken är en tydlig del i framtidens gröna, integrerade och
attraktiva stad.

mer mark i anspråk samt om det kommer att krävas nya detaljplaner för att
omvandla stråket till ett MEX-stråk.

I stråken finns en strukturbildande och attraktiv kollektivtrafik som understödjer
förtätning, stadsutveckling och ett hållbart resande. Investeringarna i
kollektivtrafiksystemet och stadsmiljön stimulerar ett allsidigt bostadsbyggande
som kompletterar befintlig struktur. Genom en medveten gestaltning av stråken
och omkringliggande rum och byggnader kan en stadsmässighet och kontinuitet
skapas som staden kan fortsätta att utvecklas kring. Stråken är planerade för
människor med utrymme för både vistelse och transport. En sammanhållen
stadsutveckling i stråken bidrar till att gaturummen blir tryggare, grönare och
mer trafiksäkra. En stärkt identitet med en stor variation av funktioner skapar
goda möjlighet för verksamheter att utvecklas längs stråken. MEX-stråken
återspeglar Malmö som en attraktiv, grön och myllrande stad genom att vara en
plats för en hållbar infrastruktur i världsklass där det finns förutsättningar för
människor att trivas och leva ett gott vardagsliv.

Då det fortfarande inte är beslutat hur linjedragningen ska se ut söder om
korsningen Linnégatan/Kalkbrottsgatan, har denna sträcka endast behandlats
översiktligt. Även en eventuell koppling till Anna Lindhs plats är endast
översiktligt behandlad i idéstudien, vilket beror på osäkerheter samt på att idén
om kopplingen uppkommit i slutskedet av denna idéstudies framarbetning. Både
linjedragningen söder om korsningen Linnégatan/Kalkbrottsgatan och kopplingen
till Anna Lindhs plats kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet med
förstudier.

1.3

Syfte

Syftet med denna idéstudie är dels att uppdatera den föregående med avseende
på statistik och data, dels att utifrån ett bredare perspektiv säkerställa att fler
värden, utöver de trafikala, uppnås vid införande av konceptet MalmöExpressen
på linje 4. Idéstudiens kartläggning av stråkets förutsättningar ska identifiera
vilka aspekter som bör tas extra hänsyn till i det fortsatta förstudiearbetet.

1.4

Avgränsningar

Vid identifiering av och förslag på åtgärder i stråket för linje 4 har hänsyn inte
tagits till budget, utan syftet har varit att utreda behov ur ett bredare
perspektiv.
Idéstudien har utgått från den linjedragning som fastslogs i objektsavtalet och är
geografiskt begränsad till ytan från fasad till fasad i det utpekade stråket, eller
till kommunalt ägd mark i de delar där stråket inte kantas av byggnader. Det
fortsatta förstudiearbetet behöver djupare utreda vad som är möjligt att
genomföra inom befintliga fastighetsgränser och huruvida det är motiverat att ta

När arbetet med idéstudien genomfördes var MEX-standarder och
Linjenätsutredningen ännu inte antagna. Slutsatserna från dessa har därför inte
kunnat arbetas in i rapporten. I förstudiearbetet är det viktigt att uppdatera
idéstudiens slutsatser utifrån dessa dokument.
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2

Ramverk

I detta kapitel beskrivs det ramverk som
idéstudien och omvandlingen av linje 4 till
ett MEX-stråk har att förhålla sig till.
Ramverket utgörs av Storstadspaketets
mål och förväntningar som uttryckts i
olika kommunala styrdokument.

2.1

Storstadspaketet

Storstadspaketet är en benämning på de
åtgärder för förbättrad infrastruktur och
ökat bostadsbyggande som Malmö stad,
som en av tre storstadsregioner, slutit
avtal med staten om att genomföra. I
detta avsnitt beskrivs de avtal, planer och
mål som formulerats inom
Storstadspaketet.

2.1.1

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen var en kommitté
som mellan 2014–2017 på uppdrag från
Regeringen förhandlade och ingick
överenskommelser med berörda
kommuner i storstadsregionerna.
Överenskommelserna gällde
kollektivtrafikåtgärder som skulle
förbättra tillgänglighet och kapacitet i
transportsystemet, samt ett ökat
bostadsbyggande. Även cykelsatsningar
som ökade nyttan av
kollektivtrafikåtgärderna ingick i
uppdraget. Fram till och med 2017 pågick
förhandlingar mellan Malmö stad, Region

Figur 1 Utpekade busslinjer i Storstadspaketets objektsavtal.
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Skåne och staten samt vissa omkringliggande kommuner. I juni 2017 nåddes en
överenskommelse om utbyggnad och elektrifiering av Malmös stadsbusstrafik,
utvecklad pågatågstrafik på Lommabanan in i Malmö, nya cykelbanor samt
utbyggnad av cirka 26 750 bostäder.
Objektsavtalet som rör de åtgärder inom Sverigeförhandlingen som ska utföras i
Malmö, omfattar åtgärder på 8 stadsbusslinjer och 14 cykelbanor. Av de 8
busslinjerna är 5 MalmöExpresser. En av dem är den befintliga linje 5,
resterande är uppgraderingar av stomlinjerna 2, 4, 8 och 10.
I objektsavtalet finns överenskommelser om medfinansiering där statliga bidrag
genom Sverigeförhandlingen utgör 50 % av investeringen för
kollektivtrafikåtgärder och 25 % för cykelbanor. Med kollektivtrafikåtgärder
avses framkomlighetsåtgärder och på vissa platser andra ombyggnader i
gaturummet för att skapa säkra, trygga och tillgängliga hållplatsmiljöer, samt för
att möjliggöra förtätning och ökat bostadsbyggande. Cykelinvesteringen syftar
till att bygga ut cykelnätet med nya kopplingar för att öka framkomlighet och
trafiksäkerhet för cyklister samt för att skapa en mer attraktiv stadsmiljö.
För linje 4 gäller överenskommelsen att konceptet för MalmöExpressen ska
införas och stråket ska trafikeras av elektrifierade bussar med hög kapacitet och
hög framkomlighet. Investeringskostnaden för att anpassa stråket för
MalmöExpressen bedöms till 560 miljoner kronor (2016 års prisnivå) och längs
stråket ska 4 667 bostäder etableras. För linje 4 gäller även att cykelbana ska
anläggas längs Erikslustvägen, Linnégatan och Krossverksgatan, med en budget
på 60 miljoner kronor. Målet med det utbyggda cykelnätet är att öka
framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister samt att förbättra möjligheterna
att ta sig till och från kollektivtrafiksystemet. Målåret för färdigställande av
bussinfrastrukturen är år 2024.

2.1.2

•
•
•
•
•
•
•
•

Utöver dessa effektmål finns ambitioner om att ta ett samlat grepp för
stadsutveckling, vilket innebär att satsningarna inom Storstadspaketet görs
sammanhållet för att åstadkomma bästa möjliga stadsutveckling med fokus på
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Stadsutveckling längs gatustråken
bidrar till att gaturummen kan göras tryggare, grönare och mer tillgängliga,
vilket är till nytta för flera grupper i samhället.

2.1.3

Värdeprogram

Värdeprogrammet är ett dokument som antogs av Tekniska nämnden 2019. Det
innehåller fyra fokusområden som beskriver önskade värden med
Storstadspaketet genomförande:
•

•

Plan för genomförande

Under 2018 antogs Plan för genomförande i Kommunstyrelsen, framtaget i syfte
att styra Malmö stads genomförande av Storstadspaketet. I detta styrdokument
formuleras mål som inte bara omfattar kollektivtrafik- och cykelåtgärder, utan
även andra värden i gaturummet. Följande åtta effektmål definieras:

En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö
En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av
bostäder i staden
En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik - fler väljer att åka kollektivt till
följd av högre bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet
Ökad resandekapacitet genom fler MalmöExpressen-bussar
Säkert och tryggt för resenärerna
Införandet av eldrift i stadens busstrafik - renare luft och tystare fordon
Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister
Verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad

•

En företagsam och samskapande stad
Kollektivtrafikinvesteringarna understödjer företagande och
verksamheters utveckling tack vara förenklade och effektiviserade
persontransporter. Utvecklingen blir extra tydlig vid kollektivtrafikens
knutpunkter.
En attraktiv, grön och myllrande stad
Livskvalitet, hälsa och välbefinnande uppnås i staden där det finns gröna
och blå kvaliteter i människors vardagsmiljöer och där luften är ren och
fordonen tystare. Stadsmiljön innehåller attraktiva vistelsemiljöer, både
i ett myller av människor i centrum och på lugna platser i gröna
omgivningar.
En sammanhållen och jämlik stad
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•

2.1.4

Staden är trafiksäker, trygg, jämställd och tillgänglig för alla.
Infrastrukturen överbygger barriärer mellan stadsdelar och människor.
En stad som är redo för framtiden
Stadsmiljön är utformad för att stå emot framtidens potentiella risker
och för att åstadkomma en så låg underhållskostnad som möjligt på lång
sikt. Staden minimerar sitt ekologiska fotavtryck och all verksamhet
genomsyras av FN:s globala hållbarhetsmål.

Genomförandeavtal

I september 2019 kom Malmö stad och Skånetrafiken (Region Skåne) överens
om ett övergripande genomförandeavtal som gäller för de busslinjer som
omfattas av objektsavtalet inom Sverigeförhandlingen. Avtalet fastställer
ansvarsfördelningen mellan parterna och definierar målsättningar och
gemensamma ställningstaganden som gäller för genomförandeprocessen.
Följande sammanställning är ett urval av de principer och ställningstaganden i
avtalet som är mest relevanta i idéstudiearbetet:
•

•
•
•

•

En hög framkomlighet ska uppnås på linjerna samtidigt som alla miljöer
ska vara trygga och trafiksäkra. MEX-standarden ska styra planering av
stråken så att kvaliteter, värden och funktioner som är särskilt viktiga i
MEX-stråken uppnås.
Vid hållplatserna och dess närområde sätts stadsliv, tillgänglighet,
trygghet, trafiksäkerhet och orienterbarhet i första rummet.
Kvaliteter i form av vegetation, form och estetik ska alltid vägas in och
konsekvensbeskrivas i de olika projekten.
Farthinder undviks om möjligt i busskörfälten. I de fall fysiska farthinder
behövs ska dessa vara mindre kännbara för bussens chaufförer och
passagerare.
I Malmös centrala delar och i andra fall där annan motorfordonstrafik
försämrar framkomligheten för MEX kan övrig trafik behöva reduceras
eller flyttas till andra gator. Dock finns det ofrånkomliga
tillgänglighetskrav för angöring för funktionshindrade, leveranser och
avfallshantering som gör att viss trafik behöver tillåtas.

•

Teknik för elektrifiering ska väljas utifrån rådande läge för respektive
linje. Lösningar med minsta möjliga ingrepp i stadsmiljön och bästa
effektivitet ska eftersträvas.

Utöver de övergripande målen finns avsnittsberoende standarder som
sammanfattas i de tre typstråken A, B och C. Dessa beskriver avsnitt av ett
MEX-stråk baserat på tillgängligt/önskat utrymme i sektionen samt på visionen
om det omgivande stads- och gaturummets utformning och karaktär då stråket
är färdigställt. Kategoriseringen bygger på befintliga strukturer, planerade
stadsutvecklingsprojekt samt visioner för omvandling av delavsnitt. Typstråken
är inte geografiskt bestämda på förhand, utan appliceras på specifika delar av en
MEX-linje i respektive idéstudieprocess. I avsnitten nedan finns utdrag från det
övergripande genomförandeavtalet som beskriver respektive nivå. Till dessa
finns skisser på hur en sektion skulle kunna se ut baserat på beskrivningarna.
Dessa är inte hämtade från avtalet.
2.1.4.1

Nivå A

Typstråk A är framtida stadshuvudgator där det finns många anspråk i
gaturummet och där möjligheterna att beakta och få in många funktioner är
stora genom ett generöst gatumått, ofta bredare än 27 meter. Ett A-stråk utgör
vanligen en viktig koppling för alla trafikslag mellan olika stadsdelar och centrum
och ibland till andra kommuner. Människor är främst i rörelse längs med stråket
och korsningsbehoven för fotgängare och cyklister finns främst vid
gatukorsningar och hållplatser.

Figur 2 Exempel på utformning i stråk kategoriserat som nivå A.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 12/116

2.1.4.2

Nivå B

Typstråk B är framtida stadshuvudgator där det finns många anspråk i
gaturummet och där möjligheterna att beakta och få in många funktioner är
begränsade genom ett smalare gatumått än Typstråk A, cirka 20 - 27 meter. Ett
B-stråk utgör vanligen kopplingar mellan stadsdelar och centrum för alla
trafikslag. Målpunkter finns ofta på båda sidor av stråket och gaturummet omges
av varierande stadsstrukturer och funktioner. I gaturummet rör sig människor
både längs stråket och i korsande rörelser i jämförbar omfattning. Ofta
förekommer korsande gång- och cykelstråk med korsningsbehov både på
sträckor, i gatukorsningar och vid hållplatser.

mängden målpunkter i stråket gör att fotgängare och cyklister har behov av att
korsa stråket på flera olika platser.

Figur 4 Exempel på utformning i stråk kategoriserat som nivå C.

2.1.5

Tidplan

Enligt objektsavtalet ska projektet vara färdigställt för trafikstart 2024.

Figur 3 Exempel på utformning i stråk kategoriserat som nivå B.

2.1.4.3

Nivå C

Typstråk C kännetecknas av omgivande tät centrumstruktur, smalare gaturum
och många människor i rörelse. Eftersom gaturummets utrymme är begränsat,
ofta smalare än 20 meter, måste det ofta ske kompromisser kring ytor med olika
funktioner. Gaturummets utformning ger förutsättningar för en godtagbar
framkomlighet för cykel och buss. För övrig motorfordonstrafik i trängre gaturum
finns ett fokus på nåbarhet till entréer och infarter istället för framkomlighet.
Stråket är ett vistelserum och en plats för folkliv där det finns ett stort utbud av
butiker, serveringar och centrumverksamheter. I många fall innehåller ett Cstråk även flera busslinjer med ett stort framkomlighetsanspråk. Den stora
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2.2

Styrdokument

Idéstudien berör ett flertal teman där det finns styrande dokument och riktlinjer
inom Malmö stad och Region Skåne. Dessa ska beaktas och tas hänsyn till i
idéstudie och kommande utredningar.
Exempel på styrdokument som legat till grund för arbetet med idéstudien:
•
Cykelprogram
•
Dagvattenstrategi
•
Fotgängarprogram
•
Förslag på genomförande storstadspaketet
•
Koll 2020
•
Kunskapsunderlag jämställdhetsanalyser
•
Malmös stadsmiljöprogram
•
Miljökvalitetsnormer för vatten
•
Målkonfliktsanalys trygghet
•
Plan för god ljudmiljö i Malmö
•
Plan för Malmös blåa och gröna miljöer
•
Policy för cykelöverfarter och cykelpassager
•
Policy för passager och övergångsställen
•
Skyfallsplan
•
Skånetrafikens verksamhetsplan
•
Stadsmiljöprogram för Västra Hamnen
•
Tillgänglighetsprogram
•
Trafikförsörjningsprogram
•
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP)
•
Trafiksäkerhetsstrategi
•
Trädplan
•
Översiktsplan för Malmö 2018
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3

Ambition för stråket

Jämlikhet

I detta kapitel beskrivs ambitionen för utformningen av MEX-stråket för linje 4.
Ambitionen är framtagen utifrån det ramverk som beskrevs i föregående kapitel.
Barnperspektiv

3.1

Konkretisering av målsättningar

I samband med denna idéstudie har AFRY formulerat ett antal ambitioner för
olika aspekter i MEX-stråket. Dessa ambitioner syftar till att fungera som
utgångspunkt för analys av förutsättningar samt till att säkerställa att det
föreslagna konceptet uppfyller de övergripande målsättningarna beskrivna i
kapitel 2 ovan. Ambitionerna fungerar som vägledning i arbetet med idéstudien
och ska så långt det går förebygga kompromisser eller avvägningar som kan stå
i konflikt med måluppfyllelsen. Ambitionerna är baserade på objektsavtalet, plan
för genomförande och det övergripande genomförandeavtalet, men ger en
ytterligare detaljeringsgrad som är en tolkning av de formulerade
målsättningarna. Efter färdigställandet av MEX-standarden kan denna ersätta
dessa ambitioner.

Vegetation och
gestaltning
Buller

I tabell 1 nedan visas ambitionerna för respektive aspekt längs stråket för MEX
4.
Tabell 1 Redogörelse för ambitioner gällande stråkets utformning utifrån olika
aspekter.

Aspekt

Ambition

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet på hög nivå i stråket. Särskild hänsyn krävs vid
korsningspunkter med prioriterade gång- och cykelstråk, vid större
knutpunkter samt vid punkter där barn, äldre eller funktionshindrade rör sig
i stor utsträckning och platser med trafiksäkerhetsproblem idag.
I samband med planering av stråket ska trygghetsfrågor utgöra en av
utgångspunkterna för exempelvis lokalisering av hållplatser och utformning
av dessa. Avsnitt med särskilda behov av trygghetsskapande åtgärder ska
identifieras.
MEX-stråken ska vara tillgängliga. Åtkomst till entréer säkerställs och
trafikmiljön ska utformas med god tillgänglighet för människor med olika
funktionsvariationer.

Trygghet

Tillgänglighet

Luftkvalitet
Dagvatten och
skyfall

Resurser och insatser ska prioriteras utifrån befolkningens olika
förutsättningar. Utformning av stråken ska möjliggöra och främja rörelse
mellan olika delar av staden. Hänsyn ska tas till stråkets kopplingar till
målpunkter som är viktiga för olika grupper i samhället.
I områden där barn i större utsträckning rör sig ska trafikmiljön utformas
med särskild hänsyn till barns förutsättningar. Hänsyn ska tas till kopplingar
till målpunkter där barn ofta rör sig.
Vegetation, form och estetik ska alltid vägas in i planering av stråkets
utformning.
I särskilt bullerutsatta avsnitt bör eventuella åtgärder kopplat till minskade
bullernivåer prioriteras.
I avsnitt med höga värden av kvävedioxider bör eventuella åtgärder kopplat
till förbättrad luftkvalitet prioriteras.
Generellt bör åtgärder för regnvattenhantering utredas i stråket. Vid
uppmärksamhetsområden för skyfall ska särskilda åtgärder utredas.

Busskörfält

Busskörfält så långt det är möjligt, annars tillgodoses framkomlighet på
andra sätt.

Trafikstyrning

Tvära kurvor

Optimerad signalprioritering i alla signalreglerade korsningar så långt det är
möjligt. Vid övriga korsningstyper bör utformningen främja bussens och
cykelns framkomlighet.
Tvära kurvor bör så långt det går undvikas längs stråket.

Hållplatsavstånd

Avstånd mellan hållplatser bör i genomsnitt vara ca 500 m.

Fotgängares
framkomlighet i
förhållande till
MEX-stråk
Cyklisters
framkomlighet i
förhållande till
MEX-stråk
Övriga
motorfordons
framkomlighet i
förhållande till
MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör göras kring behov av passagemöjlighet för
fotgängare i förhållande till bussens framkomlighetsanspråk.

Platsspecifika avväganden bör göras kring behov av cyklisters behov av att
korsa i förhållande till bussens framkomlighetsanspråk.

I korsningar prioriteras bussen framför övrig motorfordonstrafik där det är
möjligt. I vissa centrala avsnitt (framförallt i nivå C) kan denna trafiks
framkomlighet vara aktuell att begränsa.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 15/116

Hastighetssäkring

Farthinder undviks om möjligt i busskörfält. Farthinder i bussens färdväg ska
utformas så att de är mindre kännbara för bussens förare och resenärer.

Cykelparkering

Generellt eftersträvas cykelparkering vid alla hållplatser. Större antal
cykelparkeringar bör finnas vid noder och hållplatser med många
påstigande.
Eftersträva närhet till hyrcykelstation från MEX-stråkets hållplatser.

Hyrcyklar
Parkering och
angöring för övrig
motorfordonstrafik

I vissa fall kan begränsning av kantstensparkering vara motiverad. Angöring
för rörelsehindrade, leveranser och sophantering är viktigt att hantera i
stråket. Dessa bör placeras med minsta möjliga begränsning av bussens
framkomlighet.
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3.2

Indelning av stråket

MEX-stråket är i denna idéstudie
indelat i fyra delsträckor som används
vid analys på större detaljnivå.
Indelningen är anpassad för att
överensstämma med de planerade
gränserna mellan kommande
förstudier.
•
•
•
•

Delsträcka
Delsträcka
Delsträcka
Delsträcka

1:
2:
3:
4:

Kirseberg
Centrum
Regementsgatan
Limhamn

I figur 5 visas MEX-stråket för linje 4
och indelningen i delsträckor.

Figur 5 Kommande linjedragning för MEX 4 med delsträckorna markerade.
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3.3

Linjedragning

Linjedragning för MEX 4 utgår från nuvarande linjedragning för Linje 4, men
förkortas i linjens båda ändar och ska trafikera sträckan Limhamn - Segevång
(istället för Bunkeflostrand - Bernstorp).
Längs linjen finns några avsnitt där linjedragningen kan beslutas först efter
vidare utredning. Dessa redogörs för och behandlas mer i detalj senare i
idéstudien.
•

Ändhållplats söder om Limhamn. Ändhållplatsplacering och dess
koppling till Kalkbrottsgatan är ej bestämd. Sträckning söder om
korsningen Linnégatan/Kalkbrottsgatan behandlas därför endast
översiktligt i idéstudien. Placering av ändhållplats och linjedragning
söder om korsningen Linnégatan/Kalkbrottsgatan behöver utredas
vidare i efterföljande förstudie.

•

Ändhållplats Segevång. Ändhållplats vid Segevångsbadet är utpekad i
tidigare utredning. Specifikt utrymme för vändning är inte kartlagt.
Ändhållplatsen nås via en passage under Inre Ringvägen med begränsad
fri höjd, denna bör studeras vidare i efterföljande förstudie.

3.4

Typstråk

Längs stråket finns stora variationer i graden av utrymme som finns tillgängligt
för de önskade funktionerna i gaturummet. Beroende på tillgängligt utrymme
kommer det krävas avvägningar mellan olika framkomlighets- och
utrymmesanspråk. Det är också det tillgängliga utrymmet som styr vilket
typstråk som gäller för sträckan.
I Figur 6, på nästa sida, visas AFRYs förslag på kategorisering av sträckan
baserat på typstråk. Som beskrivits ovan är typstråk ett karaktäristiskt avsnitt
av ett MEX-stråk som kategoriseras som A, B eller C, eller varianter av dessa,
baserat på tillgängligt utrymme i sektion och graden av stadsmiljöanspråk, dvs
visionen om det omgivande stads- och gaturummets utformning och karaktär då
stråket är färdigställt. Typstråken är en av utgångspunkterna för avvägning och
prioritering i idéstudiens förslag till utformning av stråket (kapitel 5).
Nedan redovisas de tre nivåerna med bredder och graden av kompromisser som
kommer att behöva göras:
<20m

Typstråk C. Smalare gata och mycket högt
stadsmiljöanspråk. Flera kompromisser med olika
funktioners utrymmesanspråk.
Typstråk B. Mellanbred gata och högt
stadsmiljöanspråk. Några kompromisser med olika
funktioners utrymmesanspråk.
Typstråk A. Bred gata och medel gällande
stadsmiljöanspråk. Få eller inga kompromisser.

•

Linjedragning genom centrum (Stadsbiblioteket-Norra
Vallgatan/Prostgatan) bör utredas i förhållande till övriga MEX-linjer
genom centrum och förutsättningar i gaturummen.

•

Angöring vid Malmö C. Tidigare har angöring pekats ut längs Norra
Vallgatan, söder om kanalen parallellt med Centralplan. Detta alternativ
ska utredas vidare i förhållande till alternativet att fortsätta angöra vid
Centralplan. Hur angöring vid Malmö C ska utformas beror på slutlig
linjedragning genom centrum.

I typstråksmatrisen nedan visas hur typstråken kan identifieras utifrån
ovanstående beskrivning av gaturummets tillgänglig/önskade bredd och
stadsmiljöanspråk.

Koppling till Anna Lindhs plats. Det finns ett beslut i Tekniska nämndens
trafikutskott att linje 4 bör dras om och gå via Neptunigatan, istället för
Norra Vallgatan så att hållplats Anna Lindhs plats kan angöras. Detta
har inte hunnit att hanteras i idéstudien men kommer att vara en
förutsättning i det vidare arbetet.

Alla gaturum är inte renodlade A, B eller C-stråk, utan kan representera olika
variationer. När ett gaturum har en gatubredd enligt ett specifikt typstråk (A, B
eller C) men har ett annat stadsmiljöanspråk än det specifika typstråket, så
gäller vägledning för prioriteringar och övergripande principer enligt det
stadsmiljöanspråket. Exempelvis om ett gaturum har en bredd som motsvarar

•

2027m
>27m
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Typstråk A-stråk men har ett högt eller mycket högt stadsmiljöanspråk, så gäller
vägledning för prioriteringar och övergripande principer avsedda för Brespektive C-stråk.
Tabell 1 Typstråksmatris som visar hur typstråken kan identifieras utifrån
gaturummets tillgängliga bredd samt graden av stadsmiljöanspråk.
Stadsmiljöanspråk

Typstråksmatris

ger stöd till vägledning för prioritering samt
övergripande principer

Gaturummets
tillgängliga/önskade bredd

Medel
Bred gata
(>27m)

Mellanbred gata
(20-27m)

Smalare gata
(<20m)

Högt

Mkt Högt

Typstråk A

Typstråk B

Typstråk C

Figur 6 visar att det kommer krävas särskilda kompromisser vid Limhamn,
Slottsgatan/Gustav Adolfs torg, Värnhem, Östervärn samt i några kortare avsnitt
i Kirseberg och Segevång.
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Figur 6 Förslag på typstråk för linje 4.
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3.5

Trafikering och elförsörjning

Linjen ska trafikeras av eldrivna 24-meters bussar med en design som
överensstämmer med övriga MEX-linjer. I högtrafik ska turtätheten vara 5
minuter mellan avgångarna.
I dagsläget antas elförsörjning ske genom depåladdning, men det ska finnas
möjlighet att anpassa ändhållplatser till rådande teknik och utrymmesanspråk
inför trafikstart.
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4

Analys av förutsättningar

I detta kapitel beskrivs förutsättningar som berör MEX-stråket
utifrån en rad aspekter inom kategorierna Människan i staden,
Fysisk miljö och stadsliv samt Trafik och rörelser.
Förutsättningarna beskrivs med utgångspunkt i nuläge och (där
det finns) förväntade förändringar. Dessa förutsättningar sätts
även i relation till de mål och strategier som beskrivs i kapitel 2.
Baserat på analysen har ett antal utmärkande drag för stråket
som helhet identifierats:
•
•
•
•
•

4.1

Stråket binder samman två karaktärsstarka delar av
Malmö – Limhamn och Kirseberg.
Stråket har en tydlig brytpunkt vid Malmö C.
Jämfört med övriga Malmö kännetecknas stråket av
relativt höga inkomster och hög förvärvsgrad.
Flera delar av sträckan har skyfallsproblematik.
Det finns stora stadsutvecklingsområden i sträckans båda
ändar.

Människan i staden

Malmös översiktsplan slår fast att en ”väsentlig uppgift för
trafiksystem är att bidra till jämlikhet och jämställdhet genom att
erbjuda goda transportmöjligheter till alla”. Genom att planera
utifrån olika gruppers behov skapas en bättre stad för alla. Ökad
kapacitet gör kollektivtrafiken mer effektiv och attraktiv och
gynnar framför allt barn, äldre, kvinnor och socioekonomiskt
utsatta grupper som inte i samma utsträckning har andra
alternativ för sitt resande.

Figur 7 Linjedragningen för MEX 4.
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Befolkningens förutsättningar skiljer sig åt längs stråket,
exempelvis i form av ålder, inkomst och kön. Ökad tillgänglighet i
kollektivtrafiken, på cykel- och gångbanor samt i stadsmiljön
längs stråket stärker välfärden och minskar segregationen. Nedan
belyses några utvalda befolkningsgruppers förutsättningar och hur
deras behov kan styra utformningen av stråket så att målen om
en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, säkert och tryggt för
resenärerna samt en sammanhållen och jämlik stad kan uppnås.
Den statistik som presenteras på delområdesnivå i detta avsnitt
utgår från Malmös tidigare stadsdelsindelning. Linje 4 går genom
de tidigare stadsdelarna Limhamn-Bunkeflo, Västra innerstaden,
Centrum och Kirseberg.

4.1.1

Befolkningstäthet och exploatering

Befolkningstätheten skiljer sig åt längs stråket. I nuläget är linjen
relativt glest befolkad söder om Limhamn och fram till
Fridhemstorget för att sedan passera genom mer tätbefolkade
områden i Västra innerstaden, Centrum och Värnhem. Även längs
linjens nordöstra sträckning, genom Kirseberg, är
befolkningstätheten hög. Fram till år 2031 ska upp emot 4800
bostäder byggas i anslutning till linjen inom ramen för Malmö
stads bostadsåtagande i storstadspaketet. Längs den södra
linjesträckningen ökar befolkningsunderlaget nära Bunkeflo,
Annetorp, Elinegård och Ön som en följd av nybyggnad av 1500
bostäder. I centrum planeras för 500 nya bostäder i
stadionområdet/Hästhagen och längs den norra sträckningen ökar
befolkningen betydligt i anslutning till Östervärn station i södra
Kirseberg och vid Sege park där totalt 2800 nya bostäder ska
uppföras.

Figur 8 Malmö stads tidigare stadsdelsindelning.
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Med planerad ny bebyggelse ökar
befolkningsunderlaget framför allt i
linjens ändar. Det kan även antas att
befolkningssammansättningen
kommer att förändras.

Figur 9 Karta över nuvarande befolkningstäthet och kommande exploatering längs stråket med antal planerade bostäder inom
storstadspaketet fram till år 2031.
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4.1.2

Äldre

I nuläget är det stor variation i befolkningens
ålderssammansättning längs linjen. Utmed hela den södra
sträckningen från söder om Limhamn fram till Fridhem är
befolkningen äldre än genomsnittet i Malmö. Äldst är
befolkningen i Västra innerstaden.
För att säkerställa äldres tillgång till staden och kollektivtrafiken,
samt uppfylla målet om en trygg, jämställd och tillgänglig stad
för alla där infrastrukturen överbygger barriärer mellan
stadsdelar och människor är följande aspekter viktiga:
•
Platser för vila
•
Goda siktlinjer och orienterbarhet i stadsmiljön
•
Belysning av platser i anslutning till stråket
•
Jämna, fasta och halkfria gångytor

Figur 10 Karta över andel av befolkningen längs med stråket som är 65 år eller äldre.
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4.1.3

Barn

Andelen barn är ojämnt fördelade längs linjen med högst
täthet i sträckans två ändar där det finns stora
bostadsområden.
För att uppnå målet om en sammanhållen och jämlik stad
som är trafiksäker, trygg, jämställd och tillgänglig för alla
och där infrastrukturen överbygger barriärer mellan
stadsdelar och människor är följande aspekter viktiga ur ett
barnperspektiv:
•
•
•

•

Stimulans genom variation i utformning
Fritt från luftföroreningar och buller
Trafikmiljön behöver planeras för att barn på egen
hand ska kunna röra sig mellan målpunkter som
skola, kompisar och fritidsaktiviteter.
Miljön ska vara orienterbar

Insatser för att öka trafiksäkerheten och minska negativ
miljöpåverkan behöver framför allt prioriteras i områden
med mycket barn, som har en hög andel flerbostadshus eller
är socioekonomiskt utsatta.

Figur 11 Karta över andel av befolkningen längs med stråket som är 15 år eller yngre.
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4.1.4

Tillgänglighet

I denna studie används begreppet tillgänglighet för att beskriva två perspektiv
på olika gruppers möjlighet att ta del av staden. Tillgänglighet betyder dels
möjligheterna för olika grupper att nyttja exempelvis platser eller transporter,
dels hur grupper eller individer själva uppfattar sin möjlighet att ta del av dessa.
För att öka tillgängligheten i stråket är det viktigt att överbrygga barriärer längs
linjesträckningen och säkerställa tillgängligheten för människor med olika
funktionsvariation. Idag finns sträckor längs linjen som har smala och i vissa fall
obefintliga trottoarer. Några trottoarer är grusbelagda vilket gör det svårt för
rullstolsburna och personer med nedsatt syn- och/eller rörelseförmåga att
använda gångstråket. Få och icke signalreglerade övergångställen gör det svårt
för människor med nedsatt syn och hörsel att korsa stråket.
För att säkerställa allas tillgång till staden och kollektivtrafiken oavsett
funktionsvariation samt uppfylla målet om en trafiksäker, trygg, jämställd och
tillgänglig stad är följande aspekter i stadsmiljön viktiga:
•
Jämna, fasta och halkfria gångytor
•
Väl upplyst och överskådligt längs med stråket
•
Logiska ledstråk mellan viktiga målpunkter som kontrastmarkeras
visuellt och taktilt
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4.1.5

Jämlikhet

Befolkningens socioekonomiska förutsättningar skiljer sig åt
längs med stråket. Högst andel arbetande finns söderut i
Limhamn samt i Centrum medan Segevång har lägst
förvärvsgrad. Längs i princip hela stråket är dock
förvärvsgraden högre än genomsnittet i Malmö. Inkomsten
skiljer sig mer längs linjen med högre inkomster i sydväst och
lägre inkomster i nordost. Bilinnehavet är dubbelt så högt i
Limhamn och Västra innerstaden än i Centrum och Kirseberg.
Invånarna längs linjens nordöstra sträckning är med andra
ord mer beroende av kollektivtrafiken som transportsätt och
kommer gynnas av en ökad framkomlighet. Längs linjens
sydvästra sträckning finns en stor potential att minska
andelen bilresor med en mer attraktiv kollektivtrafik.
För att uppnå målet om en trafiksäker, trygg och tillgänglig
för alla där infrastrukturen överbygger barriärer mellan
stadsdelar och människor är det viktigt att:
•
•
•

Prioritera insatser utifrån befolkningens olika
förutsättningar.
Främja rörelse längs stråket genom lokalisering av
service/hållplatser/boende etc.
Lokalisera hållplatser i anslutning till befolkade
platser.

Figur 12 Karta över medelinkomsten hos befolkningen längs med stråket.
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Figur 13 Karta över förvärvsgraden hos befolkningen längs med stråket
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4.1.6

Säkerhet och trygghet

I denna studie används begreppen säkerhet och trygghet för att beskriva olika
perspektiv på utsatthet för olyckor eller brott. Säkerhet refererar till den
statistiska risken för olika grupper att utsättas för olyckor eller brott. Trygghet
refererar till hur grupper eller individer upplever risken att utsättas.
Utsattheten för brott, såväl som typen av brott skiljer sig åt längs stråket.
Utsattheten för personbrott är något högre i Kirseberg och Centrum och något
lägre i Västra innerstaden och Limhamn jämfört med snittet i Malmö.
Utsattheten för egendomsbrott är däremot högre i Centrum och Västra
innerstaden jämfört med genomsnittet i Malmö, men lägre i Kirseberg och
Limhamn-Bunkeflo.
Den upplevda tryggheten är högre längs med stråket jämfört med snittet i
Malmö. Mest trygga är invånarna i Limhamn-Bunkeflo och minst trygga är
invånarna i Centrum. Oron att utsättas för brott är relativt jämn längs med
stråket och något lägre än snittet i Malmö. I sträckans två ändar, Kirseberg och
Limhamn, är det vanligare att på grund av otrygghet avstå från att åka buss
eller tåg än längs med linjen.
För att uppnå målet om en trafiksäker, trygg och tillgänglig stad för alla där
infrastrukturen överbygger barriärer mellan stadsdelar och människor är det
viktigt att:
•
•
•
•
•

Främja rörelse längs stråket genom lokalisering av
service/hållplatser/boende etc.
Lokalisera hållplatser i anslutning till befolkade platser
Belysa platser i anslutning till stråket
Identifiera vilka partier som kan vara otrygga nattetid och var
alternativa nattstråk behöver planeras
Att stråket blir en så liten barriär som möjligt för oskyddade trafikanter
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4.1.7

Jämställdhet

Kvinnor och män använder kollektivtrafik och aktiva färdmedel
i olika grad och har delvis olika målpunkter i staden. Det är
därför av intresse att se hur andelen kvinnor respektive män är
fördelade i olika områden längs stråket.
Figur 14 visar att det är en ojämn fördelning av män och
kvinnor längs delar av stråket. I Västra innerstaden och längs
stråkets södra delar är kvinnor överrepresenterade. Den högre
andelen kvinnor i Västra innerstaden beror troligen på att
befolkningen är äldre och att kvinnor har längre
medellivslängd.

Figur 14 Karta över andel män och kvinnor i befolkningen längs med stråket.
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Figur 15 visar att även arbetstillfällen är
delvis ojämnt fördelade mellan män och
kvinnor. I Segevång och Kirseberg har män
en större andel arbetstillfällen medan
kvinnors arbetstillfällen är svagt
överrepresenterade längs resten av
sträckan.
Vid olyckor mellan oskyddade trafikanter
och bilar är åtta av tio bilförare män medan
sex av tio påkörda är kvinnor.4 Kvinnor
värdesätter även trafiksäkerhet högre än
män5. Att prioritera trafiksäkerhetsaspekter
vid planering och utformning av
cykelbanorna gynnar kvinnors säkerhet i
trafiken och rörelsefrihet i staden.
För att uppfylla målet om en trygg,
jämställd och tillgänglig stad är det viktigt
att:
•

•

•

•

4

Främja rörelse längs stråket genom
lokalisering av
service/hållplatser/boende.
Främja kvinnors mobilitet genom
att prioritera bussens
framkomlighet framför bilens.
Lokalisera hållplatser i anslutning
till befolkade platser och där
uppsyn från exempelvis bostäder
finns.
Ge platser i anslutning till stråket
god belysning

Figur 15 Karta över andel arbetstillfällen som innehas av män respektive kvinnor längs med stråket.

Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 9 Jämställdhet, Trafikverket 2013
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•

Identifiera vilka partier som kan vara otrygga nattetid och var
alternativa nattstråk behöver planeras.
Det är extra viktigt att utgå från dessa principer i områden som är
socioekonomiskt utsatta samt i områden där andelen kvinnor och äldre är hög.
Under rubriken målpunkter i avsnittet fysisk miljö och stadsliv finns ytterligare
resonemang om hur jämställdhet längs sträckan kan främjas.

4.1.8

Sammanfattning Människan i staden

Nedan sammanfattas analysen av de olika aspekterna i avsnittet Människan i
staden utifrån varje delsträcka tillsammans med de aspekter av stadsmiljön som
kräver extra uppmärksamhet i den fortsatta utvecklingen av stråket.
Sammanfattningen av analyserna i de tre avsnitten Människan i staden, Fysisk
miljö och stadsliv samt Trafik och rörelser är utgångspunkter för det koncept
som presenteras i kapitel 5.
4.1.8.1

Delsträcka 1: Kirseberg

Utmärkande för delsträckan:
•
•
•
•
•

Hög befolkningstäthet som kommer att öka ytterligare med det
omfattande bostadsbyggandet
Högre andel barn än snittet längs linjen
Mer otrygghet än snittet längs linjen
Lägre inkomst än snittet längs linjen
Mäns arbetstillfällen något fler än snittet längs linjen

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
•
•
•

Järnvägen mellan Värnhem och Kirseberg utgör idag en barriär mellan
stadsdelarna.
I början av Södra Bulltoftavägen finns trottoar endast på ena sidan.
Det finns ej hastighetssäkrade övergångställen vid Torngatan och
Österhagsgatan vid Malmö Friskola.
Barn tillhörande Kirsebergsskolan korsar och rör sig längs med
Kronetorpsgatan. Det finns några ej hastighetssäkrade övergångställen

och upplevelse av att bilar kör fort. Liknande problematik finns för
skolorna/förskolorna vid eller i närheten av Sege Park.
4.1.8.2

Delsträcka 2: Centrum

Utmärkande för delsträckan:
•
•
•
•

Hög befolkningstäthet
Hög andel förvärvsarbetande
Mest utsatthet för brott på sträckan
Mest otryggt på sträckan

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
•
•
4.1.8.3

Mellan Malmö C och Värnhem finns ingen trottoar på Hornsgatan.
Otryggt runt Norra Vallgatan-Östergatan. Här behövs ett alternativt
stråk som upplevs som tryggt även nattetid.
Kullersten i Centrum begränsar tillgängligheten.
Delsträcka 3: Regementsgatan

Utmärkande
•
Hög
•
Hög
•
Hög

för delsträckan:
befolkningstäthet
andel kvinnor och äldre norr om Regementsgatan
andel förvärvsarbetande och hög inkomst

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
•

•

Säkerhet för oskyddade trafikanter i korsningen vid
Regementsgatan/Mariedalsvägen.
Regementsgatan mellan Mariedalsvägen och Fridhemstorget är viktig för
barn som tar sig till Ribersborgsskolan. De åtgärder som finns idag
fungerar bra ur både barn-, trafiksäkerhets och trygghetsperspektiv.
I anslutning till Mellanhedsskolan finns två ej hastighetssäkrade
övergångställen mellan Mellanhedsgatan och Köpenhamnsvägen som
barn boende väster om Erikslustvägen har behov av att använda.
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•

4.1.8.4

På Regementsgatan finns ett osäkrat övergångställe som används av
barn som går på Fridhemsskolan. Det finns en generell känsla av
otrygghet hos barn och föräldrar att bilar kör fort på Erikslustvägen.
Limhamn

Utmärkande för delsträckan:
•
Låg befolkningstäthet – kommer öka i södra delen med planerad
byggnation
•
Hög andel barn
•
Hög andel äldre
•
Hög andel förvärvsarbetande och hög inkomst
•
Längs södra sträckan något högre andel kvinnor än i genomsnitt längs
linjen
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Längs linjens södra sträckning på Linnégatan finns idag mycket smala
grustrottoarer som gör det svårt för rullstolsburna och människor med
nedsatt rörelseförmåga att använda trottoaren. Här har även
förekommit halkolyckor som beror på att löst grus hamnat på asfaltsytor
och tillgänglighetsanpassningar.
•
Få övergångsställen längs med Linnégatan gör det svårt att röra sig över
stråket i öst- och västlig riktning, speciellt för äldre, barn och människor
med nedsatt rörelseförmåga.
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4.2

Fysisk miljö och stadsliv

En övergripande prioritering i Malmö
stads översiktsplan är att Malmö ska
byggas tätare och växa inåt. Staden ska
ha blandade funktioner och ett rikt
stadsliv där gång-, cykel- och
kollektivtrafiken utgör grunden i
trafiksystemet. Förutsättningarna i
stadsmiljön skiljer sig mycket längs linjen
som knyter samman två områden med
stark identitet och passerar genom en
stor del av den centrala staden.
Nedan belyses några förutsättningar i
stadsmiljön och hur utformningen av
stråket kan bidra till att uppnå målen om
en företagsam och samskapande stad, en
attraktiv, grön och myllrande stad, en
stad som är redo för framtiden samt att
kollektivtrafiken är ett verktyg för
framtidens gröna, integrerade och
attraktiva stad som understödjer
förtätning och utbyggnad av bostäder.

4.2.1

Målpunkter

Flest målpunkter längs stråket finns i
Limhamns Centrum, längs
Regementsgatan, i Centrum och på
Värnhem. I samband med utvecklingen
av södra Kirseberg kommer fler
målpunkter att lokaliseras runt Östervärn
station.
Figur 16 Karta över koncentration av målpunkter längs med stråket.
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Den offentliga servicen i
form av bibliotek,
vårdcentraler,
temalekplatser och skolor är
mer jämnt fördelad över
stråket. Minst målpunkter
finns längs linjens sydvästra
sträckning utmed
Linnégatan.
Viktiga målpunkter för äldre,
se karta på nästa sida, är
relativt jämnt fördelade
längs stråket med
koncentration runt samma
platser som pekas ut i karta
över koncentration av
målpunkter längs med
stråket.

Figur 17 Karta över lokalisering av offentlig service längs med stråket.
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Figur 18 (föregående sida) Karta över målpunkter som är viktiga för äldre längs med
stråket.

Samma gäller de målpunkter som är viktiga för barn. Som redovisat under
avsnittet 4.1. Människan i staden har genus en betydelse för vilka målpunkter
som är viktiga i malmöbornas vardag. Fler kvinnor än män läser på universitetet,
står för mathandling samt hämtar och lämnar barn på förskola. För att uppnå
målet om en attraktiv, myllrande och företagsam stad är det viktigt att:

•
•

Lokalisera hållplatser i anslutning till viktiga målpunkter
Ta hänsyn till både män och kvinnors samt barn och äldres
målpunkter vid lokalisering av hållplatser

Figur 19 (nästa sida) Karta över målpunkter som är viktiga för barn längs med
stråket.
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4.2.2

Planering

Figur 20 visar att det finns flera pågående
planprocesser längs linjesträckningen som
kan ha påverkan på stråkets utformning.
Längs linjens norra sträckning finns
utvecklingsområdena Sege park och södra
Kirseberg.
2015 antogs ett planprogram för
utbyggnad av Sege park som innebär att
området kommer att förtätas framför allt i
den södra delen. Området planeras med
blandad bebyggelse i en öppen
kvartersstruktur. Parken ska utvecklas till
en stadsdelspark med plats för både lek
och rekreation. Genom satsningar på
förnybar energi, minskat bilanvändande
och möjlighet för odling ska området bli
ett hållbart spjutspetsområde. Inom
området planeras för ca 1000 nya
bostäder en ny förskola samt handel,
kontor, odling, vård och ett nytt
parkeringshus med 622 p-platser.6
Vid årsskiftet 2018/2019 öppnade
Östervärn station för persontågstrafik och
är en motor för närområdets utveckling.
Stationen blir en viktig sammanhållande
länk mellan centrala Malmö och de
nordöstra stadsdelarna och bidrar till att
minska upplevelsen av järnvägen som
barriär. I området planeras för 4500–

6

Figur 20 Karta över pågående planeringsprocesser längs med stråket. Söder om Sege park finns ett förslag till fördjupad översiktsplan
för Södra Kirseberg och Östervärn framtaget.

Planprogram för utbyggnad av Sege park, detaljplan för Sege park
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5000 nya bostäder, 3000–4000 nya arbetsplatser, två nya grundskolor, sex nya
förskolor och ca 5,5 ha parkyta.7
I det tidigare påbörjade planprogrammet för Kalkbrottet, som nu har pausats har
möjligheten att successivt omvandla Annetorps industriområde till ett område
med en blandning av bostäder och verksamheter undersökts.
Två detaljplanearbeten pågår sydöst om stråket för Elinelund och
Blåsebergavägen. I Elinelund planeras för blandad stadsbebyggelse och
bostäder.
Hållplats för linje 1 finns planerad där även ändhållplatsladdning kan vara
aktuellt.
För att uppnå målet om en attraktiv, grön och myllrande stad behöver
utformningen av stråket samordnas med annan pågående planering.

4.2.3

Markinnehav

Stadens markinnehav längs sträckan påverkar möjligheterna att göra
förändringar i gatumiljön. Markinnehavet skiljer sig åt längs sträckan. I
Segevång och Kirseberg äger staden mark i Sege park, söder om Beijers park
och norr och söder om Södra Bulltoftavägen i anslutning till Östervärn station.
Utöver detta äger staden mark som idag upplåts med tomträttsavtal längs
Kronetorpsgatan samt söder om Södra Bulltoftavägen i anslutning till Östervärn
station.
Stadens markägande i centrum är främst i form av parker och torg. Vid början
av linjens sträckning längs Regementsgatan har staden markinnehav söderut i
anslutning till Sankt Petri skola, Simhallsbadet och Malmö Borgarskola. Längs
Erikslustvägen äger staden mark både öster och väster om sträckningen i höjd
med Mellanhedens idrottsplats varav en stor del upplåts med tomträtt. I
Limhamns centrum har staden främst markinnehav söder om sträckningen,
varav en mindre andel upplåts med tomträtt. I anslutning till linjens eventuella

7

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

förlängning äger staden mark i Kalkbrottet, varav en stor del är under
planläggning.
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4.2.4

Klimatpåverkan

Kartan visar att linjen passerar genom flera
områden som har kombinerade avloppsystem
eller kräver extra uppmärksamhet gällande
skyfall.
Längs hela södra sträckningen mellan
Limhamn och Västra innerstaden samt längs
Södra Bulltoftavägen från Östervärn station
och på delar av Östra Fäladsgatan finns
kombinerade avloppssystem. Det innebär att
spillvatten och dagvatten leds i samma
ledning vilket kan skapa kapacitetsproblem
vid kraftiga regn.8 I översiktsplanen anges
följande:
”Mot bakgrund av detta är det av
mycket stor vikt att dagvattenflödet
till de kombinerade ledningarna inte
ökar i samband med ny exploatering.
I nya planer bör det framgå hur detta
ska kunna garanteras.”9

Figur 21 Karta över de uppmärksamhetsområden för skyfall som pekas ut i ÖP längs med stråket.
8

Översiktsplan för Malmö, Planeringsriktlinjer Hav, kust och vatten ”Områden med kombinerade
avloppssystem”

9

Översiktsplan för Malmö, Planeringsriktlinjer Hav, kust och vatten ”Uppmärksamhetsområde
skyfall”
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Linjens södra sträckning, längs Linnégatan och Erikslustvägen, går genom den
gamla dikessträckningen ”Hylliediket” och här finns en svår problematik vid
skyfall. En anledning till utsattheten är den begränsade tillgången på parkmark i
området. I översiktsplanen anges följande:
”En skyfallsgata i Erikslustvägen via Tessins väg till Sergels är en
tänkbar lösning som ska utredas. Förutom åtgärder som kommunen har
rådighet över krävs åtgärder på kvartersmark. Genom förändringar vid
nybyggnation som beaktar skyfallsproblematiken ska dagens
skyfallssituation förbättras.”10
För att uppfylla målet om en stad som är redo för framtiden där stadsmiljön är
utformad för att stå emot framtida potentiella risker samt för att åstadkomma en
så låg underhållskostnad som möjligt på lång sikt, måste berörda delar av
stråket utformas med hänsyn till skyfallsproblematiken. Det finns även
erfarenhet av skyfallsproblematik vid Kronprinsen som inte framkommer i
kartläggningen ovan vilken behöver utredas ytterligare.

10

Översiktsplan för Malmö, Planeringsriktlinjer Hav, kust och vatten ”Uppmärksamhetsområde
skyfall”
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4.2.5

Identitet och attraktivitet

Vegetation, speciellt träd, har ett
mycket stort värde i staden. De spelar
inte bara en viktig roll i att ge staden
en grön och lummig karaktär, de gör
också att staden blir en bättre plats
att bo på genom att de bidrar till att
staden blir mer robust och hållbar.
Kartan nedan visar grönområden och
utpekade kopplingar mellan dessa.
Nutida forskning visar på ett samband
mellan människors hälsa och
förekomsten av grönytor och träd.
Grönskan bidrar också med
ekosystemtjänster, exempelvis genom
att den utjämnar temperaturer och
minskar vindhastigheten. Den är
också viktig som kulturbärare och
bidrar till många estetiska värden.
Många trädplanteringar är gamla och
knyter samman generationer och
tidsepoker, på samma sätt som
stadens äldre byggnader gör.
Grönskan skapar med andra ord
identitet åt staden och dess invånare.

Figur 22 Karta över grönområden och gröna kopplingar som går längs med eller korsar stråket.
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4.2.5.1

Delsträcka 1: Kirseberg

Området kring ändhållplatsen Segevångsbadet kan uppfattas som storskaligt
men med en hel del naturliknande grönska i form av skyddsvegetation utmed
Inre Ringvägen som har stora kvaliteter, inte minst för att dämpa buller och
insyn. Vid Kronetorpsgatan börjar Segevångs bebyggelse. Gatan saknar helt
vegetation men upplevs som grön då stora gamla träd gränsar gatan i söder
utmed en lång sträcka.

Figur 24 Östra Fäladsgatan.

Figur 23 Kronetorpsgatan.

Östra Fäladsgatan har stora kvaliteter vad gäller vegetation. Väster om gatan
ligger Rostorps egnahemsområde med gamla, uppvuxna trädgårdar. På östra
sidan kantas gatan av en mäktig hästkastanjeallé som har stort värde för
upplevelsen av gatan. Längre fram ligger Beijers park väster om gatan. Parken
är Kirsebergs viktigaste stadsdelspark och har ett mycket starkt värde för de
som bor i stadsdelen.

När man passerat det gamla järnvägsspåret ändrar gaturummet helt karaktär
och gröna värdena blir betydligt mindre. På Vattenverksvägen är gaturummet
brett med relativt nyplanterade träd söder om gatan. När gatan passerat det
gamla järnvägsspåret igen ändrar gatan åter karaktär då den passerar utmed
Beijerspark som ligger norr om gatan. Den uppvuxna parken som är från slutet
av 1800-talet och de gamla, uppvuxna trädvolymerna ger gatan en lummig
karaktär.
När gatan byter namn till Södra Bulltoftavägen har en portal med körsbärsträd
planterats i en bred mittrefug. Detta för att minska hastigheten mellan förskolan
söder om vägen och en av stadsdelens grundskolor, Bulltoftaskolan, norr om
vägen.
Fortsättningen på Södra Bulltoftavägen är bred och saknar helt värden vad gäller
vegetation och grönska. Norr om gatan finns bebyggelse från 1950-talet och
söder om gatan är gaturummet mer upplöst då det gränsar mot
verksamhetsmark. Det var här som den gamla järnvägsindustrin var placerad.
Längre västerut på gatan passeras två välkända arbetarkvarter, Österhus och
Östergård. Här finns också en mindre park insprängd med stora uppvuxna
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hästkastanjer som ger gatan en fin inramning. Parken har ett historiskt värde för
stadsdelen, det var här som Kirsebergs IF startade sin verksamhet på en
grusplan på 1930-talet. I gatans fortsättning ligger Garnisonsplanteringen strax
norr om gatan. Parken är en viktig historisk plats för Kirseberg som i folkmun
kallas ”Tjuvaparken” då den en gång var en begravningsplats för fångar från
fängelset. Det var också här kvinnor, som ansågs vara häxor, brändes på bål
under 1500- och 1600-talen.

•

4.2.5.2

Södra Bulltoftavägen upplevs som bred och ogästvänlig i långa sträckor.
Här behöver gatan kompletteras med stora träd.
Delsträcka 2: Centrum

När gatan passerat under järnvägsviadukten är det ett avbrott i bebyggelsen.
Söder om gatan ligger ett stort grönområde. Partiet upplevs som otryggt. Här
fanns tidigare ett koloniområde som togs bort då planer fanns på
bostadsbebyggelse. Planen finns kvar men har ännu inte realiserats. Norr om
gatan, utmed Östervärn station, finns en liten rest av det stora koloniområdet
kvar med fina uppvuxna trädgårdar. Innan rondellen vid Hornsgatan ligger ett
verksamhetsområde med låg bebyggelse och en större parkeringsplats ut mot
gatan. Rondellens mittparti vid Hornsgatan/Nobelvägen är generöst tilltagen
med planteringar med stora, värdefulla träd.

Figur 25 Södra Bulltoftavägen vid Östergård.

Södra Bulltoftavägen avslutas, precis som i början, med körsbärsträd planterade
i en bred mittrefug. Detta gjordes för att dämpa hastigheten i samband med att
stadsdelen, som första stadsdel, fick hastighetsbegränsning till 30 km/h.
Sammanfattande bedömning:
•

Östra Fäladsgatan har stora gröna värden med mäktiga hästkastanjer
norr om gatan och Beijersparks egnahemsområde och Beijers park på
den södra sidan om gatan. Gatan måste hanteras med varsamhet.

Figur 26 Rondell vid Hornsgatan/Nobelvägen.

Nobelvägen var innan Inre Ringvägen byggdes, en av Malmös viktigaste
huvudleder. Den har en tydlig stadskaraktär med högre bebyggelse på båda
sidor om vägen. Här finns en bred mittremsa med prydnadsapel planterade i
grupper som är av stor vikt för att minska skalan i rummet. Mittremsan smalnar
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av innan korsningen med Sallerupsvägen och här står träden istället i en enkel
rad.

Östra Förstadsgatan är en tät stadsgata med relativt smala trottoarer och ingen
vegetation. Gatan vidgas när den når Drottninggatan, en plats som har potential
att utvecklas som platsbildning men som idag endast upplevs som en stor
trafikkorsning. Utmed Drottninggatan finns stora, välvuxna lindar planterade. På
den östra sidan står de planterade i en gräsremsa mellan huvudgatan och en
entrégata innanför. Då gaturummet här upplevs som väldigt brett med höga
moderna hus på båda sidor, är träden viktiga för att få ner skalan. Detta är
dessutom en viktig entré till staden som bör ges extra omsorg.

Frihamnsviadukten är ett vägsystem som kom till på för att lösa den
komplicerade korsningen med järnvägen. När viadukten närmar sig Norra
Vallgatan har nya plataner planterats i en bred mittrefug. Träden har stor
betydelse för att bryta ner den stora skalan. Vid entrén mot Norra Vallgatan har
en rondell anlagts med en betongcirkel som utsmyckning. Vid sidan om rondellen
har nya träd planterats. Dessa träd skiljer gatan från den gång- och cykelväg
som löper utmed kanalens norra sida fram till Malmö C. Utmed Norra Vallgatan
har nyligen ett större restaureringsprojekt genomförts då en ny gångväg anlagts
nere vid vattnet och nya träd planterats i en gräslist i gatunivå. Gaturummet
vidgas vid det gamla Vagnsmuseet vid Drottningtorget. Här ligger en
parkeringsplats som helt saknar vegetation. Efter gatukorsningen finns en
trädgrupp av lindar som på ett avgörande sätt gör gaturummet mer trivsamt och
lummigt. Några äldre lindträd avgränsar gatan från en p-plats längre västerut.
Vid korsningen med S:t Gertrudgatan står ett viktigt solitärträd som skapar
identitet till den lilla platsbildningen. Utmed sträckan därifrån och fram till
Mälarbron är gaturummet trångt och saknar helt gröna värden.

Figur 27 Drottninggatan.

Figur 28 Frihamnsviadukten.

Sallerupsvägen är en bred infartsgata med en enkel rad av pelarhagtorn i en
bred gräslist på den norra sidan av gatan. Framme vid Värnhemstorget vidgas
gaturummet. Här finns relativt nyplanterade platanträd som är viktiga för att
minska den stora skalan på det som i huvudsak uppfattas som en
trafikknutpunkt.
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Utmed Norra Vallgatan på dess norra sida ligger tre bastioner; Uppsala,
Vänersborg och Älvsborg som alla är rester av den gamla försvarsanläggningen
från 1600-talet och som löpte utmed stadsmuren. Bastionerna fungerar idag
som parker och har ett stort rekreativt värde. Vid den första i öster, Bastion
Uppsala, har en omfattande upprustning genomförts de senaste åren. En liten
parkyta har fått ett betydligt högre värde med planteringar av såväl träd, buskar
som perenner. Vänersborg och Älvsborg har också stora gröna värden med
uppvuxna träd och blomsterplanteringar av olika slag. Efter korsningen med
Gråbrödersgatan har nya träd planterats utmed sträckan fram till Slottsgatan.

Figur 30 Slottsgatan.

Stora Nygatan har samma karaktär som Slottsgatan med stenstaden på den ena
sidan och ett mäktigt parkrum på andra. Här är det den gamla
begravningsplatsen som bildar den gröna fonden ut mot gatan. Gaturummet är
betydligt smalare med en trottoar mot kyrkogården som endast är ca en meter
bred.
Figur 29 Norra Vallgatan vid Bastionen.

Slottsgatan är en mycket karaktärsfast gata med stenstaden som distinkt gräns
väster om gatan och Kungsparken öster om gatan. Kungsparken utmed
Slottsgatan genomgick en omfattande upprustning när gränsen mellan gatan och
parken tydligt definierades. Här anlades en bred plantering med lökväxter,
marktäckare och perenner och avslutades med ett smidesräcke ut mot gångoch cykelvägen utmed gatan. I remsan finns många mycket värdefulla träd som
exempelvis gudaträdet i norr som inte får påverkas.

Ute på Gustavs Adolfs torg inramas Torggatan av kyrkogården på den västra
sidan och själva torget på den östra. Torgets karaktär mot bussknutpunkten är
torgliknande. Vid busshållplatsen står relativt nyplanterade plataner planterade i
refuger.
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•
•
•
•

•

4.2.5.3

Figur 31 Bussterminal vid Gustav Adolfs torg.

Regementsgatan i sträckan mellan Morescoubron och Fersens väg finns inga träd
planterade, men då gamla begravningsplatsen ligger norr om kanalen som löper
utmed gatan är intrycket ändå att gatan är grön. Närmast Fersens väg ligger en
liten park med en p-plats som är omringad av plataner.
Sammanfattande bedömning:
•
•
•

Södra Bulltoftavägens avslutande del känns idag som ett otryggt parti
och behöver kompletteras med träd.
Rondellen Hornsgatan/Nobelvägen/Södra Bulltoftavägen är ett viktigt
grönt element och entré till staden.
Nobelvägens och Sallerupsvägens trädplanteringar är viktiga men skulle
kunna bytas ut mot träd som får större trädvolymer.

Vid korsningen Östra Förstadsgatan och Drottninggatan finns stora ytor
som bör kunna hanteras bättre. Här bör en ny platsbildning skapas.
Drottninggatans träd är viktiga att bevara.
De nyplanterade träden utmed Norra Vallgatan bör bevaras.
Bastionerna utmed Norra Vallgatan är viktiga ur ett kulturhistoriskt
perspektiv och har både mycket höga gröna och rekreativa värden.
Detsamma gäller för Kungsparken utmed Slottsgatan och Gamla
begravningsplatsen utmed Stora Nygatan/Torggatan.
Platanerna vid den stora busshållplatsen vid Gustav Adolfs torg är
viktiga att bevara så att inte upplevelsen av parktorg går förlorad.
Delsträcka 3: Regementsgatan

Regementsgatan från Fersens väg fram till Mariedalsvägen är en bred gata. Trots
att gatan är så bred är upplevelsen av den ändå att den är attraktiv med höga
gröna värden. På den södra sidan ligger många offentliga byggnader som
Petriskolan, simhallen och Borgarskolan med vackra uppvuxna trädrader
planterade på såväl tomtmark som på gatumark. Utmed den norra sidan välver
sig Slottsparkens mäktiga grönska ut över gaturummet. Innan Mariedalsvägen
förändras karaktären då gaturummet blir mer upplöst. Här dominerar
Kronprinsen på södra sidan om gatan och Mariedals idrottsplats norr om gatan.
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Figur 32 Regementsgatan mellan Fersens väg och Mariedalsvägen.

När Regementsgatan löper genom Slottstaden får den återigen en tydlig identitet
då den passerar den karaktärsfasta kvartersstaden som är ett resultat av den
stadsplan som Erik Bülow Hübe tog fram 1936. Gatan kantas av lindträd som
står i en grusremsa på båda sidor om gatan.

Figur 33 Regementsgatan mellan Mariedalsvägen och Fridhemstorget.

Sammanfattande bedömning:
•

•

4.2.5.4

Regementsgatan är mycket bred. Det är viktigt att träden på den södra
sidan bevaras, att Slottsparken lämnas intakt och att lindträden i
Slottstaden skyddas.
Vid korsningen med Mariedalsvägen finns behov av en översyn då det
här finns utrymme att öka de gröna värdena med fler träd och
möjligheter för ett bättre gestaltat stadsrum.
Delsträcka 4: Limhamn

Gatan passerar därefter Tessins väg och Fridhemstorget, byter riktning och
övergår till Erikslustvägen. När spårvägen byggdes mellan Malmö och Limhamn
gick den i sträckan Erikslustvägen - Linnégatan. Spårvägen bidrog till att
Limhamn och Malmö växte ihop helt i mitten av 1960-talet. Erikslustvägen och
Linnégatans tydligaste identitet är de rosor som finns planterade i en mittremsa
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utmed i stort sett hela sträckan från Slottstaden till Limhamn. Rosor har funnits
här sedan spårvagnen gick här och är viktiga att bevara.
Efter Fridhemstorget byter också gatan karaktär där den istället för att gå
igenom slutna kvarter i huvudsak går igenom äldre villabebyggelse med stora
villor i olika varianter av jugendstil och nationalromantik och med gamla
uppvuxna trädgårdar. Ett avbrott av denna karaktär är vid Erikslust, här breddas
gaturummet och en bredare mittremsa med körsbärsträd kompletterar rosorna.
Bebyggelsen på den västra sidan består av ett lägre tvåvåningshus, de s.k.
Kopparhuset, med olika former av service. Öster om gatan ligger en mindre park
som mest består av gräsytor.
När gatan möter Köpenhamnsvägen finns en rondell som är relativt nyplanterad
med såväl stora träd som rosor och perenner. Grönskan i rondellen har stor
betydelse för att bryta ner det storskaliga rummet.
Fortsättningen på Erikslustvägen går återigen genom lummiga trädgårdar. På
den östra sidan passeras de så kallade Stjärnhusen med en parallell bostadsgata
som löper parallellt. Mellan gatorna står stora, uppvuxna lindar planterade i en
grusremsa. Lindarna följer utmed gatan, förbi Fairplay-stadion ända fram tills
gatan åter byter riktning och namn och blir Linnégatan.
Linnégatan på sträckan fram till Västanväg löper återigen genom villabebyggelse
med gamla, uppvuxna trädgårdar vilket ger gatan en väldigt lummig och grön
karaktär. På högra sidan passerar gatan Rosenvångsplanen, en liten park där
gaturummet vidgas.

Figur 34 Linnégatan med rosrad.

Vid korsningen med Västanväg fortsätter vägens rostema med en rondell med
klätterrosor på en klätterställning och med buskrosor runt om. Efter rondellen
finns åter rosor planterade i mittremsan och söder om gatan står tre relativt
unga träd i en bred gräsremsa. Här byter också gatan karaktär och istället för
villor kantas gaturummet av flerbostadshus. Söder om gatan ligger Limhamns
Folkets hus med en större platsbildning framför huset och två stora pelarpopplar
på var sida om huset.
Vid korsningen med Getgatan finns en ny rondell, denna gång utsmyckad med
en granitmur och buskrosor. Efter Getgatan kantas gatan av ett större
bostadskomplex norr om gatan och av villor med stora uppvuxna träd söderut.
Detta gör att gatan här ger ett grönt intryck även om den saknar vegetation i
själva gaturummet.
Efter korsningen med Idrottsgatan ligger Limhamns livligaste torgrum, RF Bergs
plats. Här finns stora, uppvuxna lindar som har stor betydelse för gatans
karaktär. I slutet av Apoteksgatan ut mot Linnégatan står en pampig björk som
också är värdefull. Efter korsningen med Idrottsgatan, är Linnégatan en
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affärsgata med tydlig småstadskaraktär. Här finns ingen vegetation, men
samtidigt inget stort behov av att komplettera gatuavsnittet med träd då gatan
har många andra kvaliteter.

Figur 35 Linnégatan i Limhamns centrum.

Vid korsningen med Kalkbrottsgatan vidgas gaturummet. Att gaturummet här är
så brett beror på att det parallellt med gatan löpte en järnväg, den så kallade
Sillabanan, från kalkbrottet in mot Malmö C. På båda sidor om Kalkbrottsgatan
går dessutom två parallella bostadsgator som gör gatan ännu bredare. Mellan
huvudleden och bostadsgatorna står pampiga lönnar planterade som är viktiga
för att göra skalan mindre.

Figur 36 Kalkbrottsgatan.

Dras gatan om löper den i fortsättningen utmed Krossverksgatan där busslinjen
kommer att gå igenom ett småskaligt verksamhetsområde med ett brett
gaturum men med en hel del uppvuxen vegetation som står placerat på
tomtmark.
Sammanfattande bedömning:
•

Erikslustvägens och Linnégatans rostema är av stor vikt att bevara.
Rosorna som finns planterade idag är inte av stort värde utan kan med
lätthet ersättas med nya rosor.
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•

•
•

•

Körsbärsträden som står placerade i mittremsan vid Erikslust är viktiga
för att bryta ner skalan i rummet. Det är viktigt att kontrollera trädens
livskvalitet då körsbärsträd i denna typ av miljöer ofta blir svagväxande.
Lindarna vid Stjärnhusen och tennisstadion har stora kvaliteter och bör
bevaras.
De stora uppvuxna träden vid RF Bergs plats är viktiga för hela
upplevelsen av gaturummet när gatan passerar genom Limhamns
centrum.
Lönnarna utmed Krossverksgatan är viktiga för att bryta ner skalan i det
breda gaturummet. Viktigt också att man fortsatt på något sätt ser
resterna av den gamla Sillabanan.

För att uppnå målet om en attraktiv, grön och myllrande stad som är redo för
framtiden är följande aspekter viktiga för sträckan som helhet:
•

•
•

Värna och utveckla befintliga gröna värden och identitetsskapande
element längs sträckan exempelvis Beijers park, Bastionerna och
rosorna i Limhamn med mera.
Använda grönska för att skapa bättre gestaltade rum på de sträckor där
det idag finns brister.
Förebygg översvämning genom att anlägga ”rain gardens” på de delar
av sträckan som idag har skyfallsproblematik, exempelvis Erikslust och
längs Linnégatan.
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4.2.6

Dialog

Hur människor uppfattar och nyttjar en plats beror i stor utsträckning på
berättelsen om den11. För att skapa trygga och inbjudande miljöer som
uppmuntrar till aktiv användning är det viktigt att ta fasta på människors
befintliga relationer till platsen. Eftersom grunden för hur vi rör oss och tar del
av vår omgivning läggs under barndomen är det extra angeläget att lyssna in
barns reflektioner om sin närmiljö.

•
•
•
•

Under de senaste åren har Malmö stad fört många dialoger med Malmöbor längs
stråket som kan vara intressanta att ta del av i det fortsatta arbetet. Via Malmö
stads hemsida kan invånare själva via Malmöinitiativet lämna synpunkter på
stadens utformning och kommunens arbete. Nedan sammanfattas några
synpunkter för respektive delsträcka.

•

4.2.6.1

•

Delsträcka 1: Kirseberg

I Segevång och Kirseberg har det pågått flera planarbeten de senaste åren. Ett
planprogram för Sege Park var på samråd under 2015 och under 2018 fanns det
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan för Södra Kirseberg
och Östervärn. Genom projektet Malmö Innovationsarena har Malmö stad
tillsammans med fastighetsägare och lokala aktörer fört dialog och utvecklat nya
arbetssätt i området. Bland annat har stadsdelens samtliga förskolor under
läsåret 2018/2019 deltagit i dialoger om stadsutvecklingsprojekt i närområdet.
Sedan 2018 arbetar Malmö stad med satsningen Communities that care (CTC)
som syftar till att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. CTC
startade som ett pilotprojekt i fem utvalda områden där området
Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång och Segemölla varit ett. Ytterligare
dialoger har hållits bland annat i samband med nya detaljplaner,
byggherredialog, deltagande i aktiviteter i stadsdelen, fokusgrupper m.m.
Några av de synpunkter som återkommer i dialogerna är:
•

11

Gör Segevångs golfbana till ett nära rekreationsområde!
(Malmöinitiativet 2018)

Högdahl & Petersen, 2019

•

•

Det finns några ej hastighetssäkrade övergångställen och upplevelse av
att bilar kör fort längs Kronetorpsgatan. (skoltrafikgruppen)
Beijers park, lekplatser, grönska och närheten till stan upplevs av
många som positivt med området. (CTC)
Det finns bra promenadvägar i Sege park men önskemål om fler
bänkar/sittgrupper samt mer och bättre belysning. (Dialog Sege)
Invånare uppskattar den gröna, lugna omgivningen med mycket träd
och lite bilar i Sege park och det finns en viss oro för att lugnet och
grönskan försvinner i samband med en exploatering av området. (Dialog
Sege)
Önskemål om uppfräschning av Kirsebergstorget. (CTC och
Malmöinitiativet 2018)
Integrera Lundavägens koloniområde i den nya bebyggelsen på
Kirseberg Östervärn. (Malmöinitiativet 2019)
Bevara gatumiljön kring kvarteren Östergård, Hagstorp och Österhus.
Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn (Malmöinitiativet 2019)
Genom att barn aktivt fått utforska de tidigare järnvägsstäderna i
Kirseberg har de fått en relation till platsen, den har blivit deras. Barnen
har genom processen gått från att vara rädda för platsen till att bli
rädda om den. (Samskapande Kirseberg)

I kommande utveckling av stråket är det viktigt att väga in dessa, och eventuella
andra, synpunkter samt att särskilt återkoppla med information till de
involverade förskolorna.
4.2.6.2

Delsträcka 2: Centrum

I området kring Värnhem och Centrum har det inte pågått samma typ av
planarbeten de senaste åren och det finns därför färre dokumenterade
synpunkter från invånare.
Via Malmöinitiativet finns ett förslag från 2017 om att göra Malmös innerstad
bilfri samt främja kapaciteten för cykel och kollektivtrafik. Förslaget har avslagits
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av Malmö stads trafiknämnd. Det finns även ett äldre förslag från 2009 om att
anlägga en cykelbana på Östra Förstadsgatan.

•

4.2.6.3

•

Delsträcka 3: Regementsgatan

I området kring Hästhagen och Slottstaden har det inte pågått några större
planarbeten de senaste åren och det finns därför färre dokumenterade
synpunkter från invånare. Via Malmöinitiativet har följande synpunkter lämnats
in:
•

•

•
•

Fritidsgård vid Slottstaden skola. Boende upplever problem i området
med unga som hänger på kvällar och nätter och föreslår att det i
samband med ombyggnaden av Slottstadens skola skapas en
mötesplats för unga (2018).
Synkronisera trafikljusen Drottninggatan/Regementsgatan. Mycket
tomgångskörning vid trafikljusen skapar luftföroreningar, oväsen, köer
och påfrestningar på bilen. Det bör skapas möjligheter för mer
miljömässig körning (2016).
Bredda Regementsgatan längs kanalen. Regementsgatan bör breddas
längs delar av kanalen för att möjliggöra ordentlig cykelväg (2009).
Bygg cykelväg längs hela Regementsgatan (2008).

I samband med att planering startar för de 500 bostäder som ska uppföras söder
om Regementsgatan i anslutning till Simhallsbadet och Hästhagen finns
möjlighet att samla in tankar och idéer från boende och verksamma i området.
4.2.6.4

Delsträcka 4: Limhamn

I Limhamn och söder om linjens sträckning i Bunkeflostrand har det pågått flera
planprocesser de senaste åren varav flera kommer att fortsätta framöver. Utöver
samråd har det genomförts flera dialoger med invånare. 2017 arrangerade
staden dialogaktiviteter med boende, fastighetsägare, företagare och föreningar i
Limhamn om den nya stadsdel som planeras i nuvarande Annetorps
industriområde. Det finns även många synpunkter från miljöinitiativet, framför
allt gällande trafik och mobilitet.
Några av de synpunkter som återkommer i dialogerna är:

•
•
•

Missnöje med dagens trafiksituation på Annetorpsvägen. Det finns en
oro för att utbyggnaden av området kommer att göra det svårare att ta
sig till och från Limhamn med bil. (planprogram Annetorp)
Det är positivt att kollektivtrafiken förstärks med MalmöExpressen
(planprogram Annetorp)
Det är bra att gatunätet förändras så att det bättre hänger samman med
kringliggande områden i Limhamn (planprogram Annetorp)
Dålig framkomlighet på Limhamnsvägen i rusningstrafik.
(Malmöinitiativet 2018).
Lägre nybyggda hus och lägre boendekostnader på Limhamn (2018)

Söder om linjens sträckning pågår utveckling av ett stort planområde i
Bunkeflostrand. Här har flera dialoger förts de senaste åren och fler är planerade
framöver. Trots att det är andra linjer än MEX 4 som kommer att trafikera
Bunkeflo finns en stor potential i att samordna dialogen runt den kommande
utvecklingen av stråket med dialogforum i angränsande stadsutvecklingsprojekt.
Mer information om invånarnas synpunkter längs delsträckan finns bland annat
via Miljöinitiativet och Malmö stads hemsida.
För att uppnå målen om en företagsam och samskapande samt en
sammanhållen och jämlik stad är det viktigt att beakta synpunkter och tankar
som redan samlats in i dialoger längs stråket och kommunicera och föra dialog
med invånare och intressenter längs linjesträckningen. De tankar och synpunkter
som samlas in behöver vägas mot andra aspekter och tydlig återkoppling bör
ske till de aktörer som engagerats i dialogen.
4.2.6.5

Intressenter

Det finns många intressenter längs stråket som det kommer vara viktigt att föra
dialog med, både i planeringsskedet och under ombyggnaden av stråket. Genom
Kirseberg ska linjen få en ny sträckning söder om nuvarande centrum vilket
kommer påverka handlare och boende. Dessa aktörer blir extra viktiga att
involvera i processen. Även i Limhamns centrum finns handlare och andra
aktörer som kommer att påverkas av ombyggnationen.
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I sträckans båda ändar kommer det att ske en omfattande utbyggnad av
bostäder och kontor. Här är det viktigt att föra dialog med byggaktörer och
samordna ombyggnaden med pågående planeringsprocesser och exploatering.
Exempel på några ytterligare intressenter och planeringsprocesser som bör
involveras i utvecklingen av stråket är:
•
•
•
•
•
•
•

CTC i Kirseberg: CTC områdesprofil Kirsebergsstaden, Rostorp,
Segevång, Segemölla och Sege industriområde
Byggaktörer och pågående planering i Sege park
FÖP Södra Kirseberg Samskapande stadsutveckling i Södra Kirseberg
De pågående planprocesserna söder om Limhamn Planprogram för
område norr om Kalkbrottet och Elinelund.
Stadsbiblioteket
Gymnasieskolorna längs Regementsgatan
Fågelbacksskolan

För att uppnå målet om en företagsam och samskapande stad är det viktigt att i
förstudierna göra en djupare analys av intressenter längs stråket och involvera
dessa i den fortsatta utvecklingen.

4.2.7

•

•
•

•
•

I Sege park planeras för 600–750 nya bostäder, ett LSS-boende, en ny
förskola samt handel, konstnärsateljéer, vård och ett nytt parkeringshus
med 520 p-platser. (planprogram)
Det pågår flera parallella planeringsprocesser och har förts mycket
dialog med invånare längs sträckan. Det är viktigt att samordna det
fortsatta arbetet och återkoppla till invånare och aktörer.
Några avsnitt med delvis mycket begränsat utrymme i befintlig sektion.
Viktiga målpunkter längs stråket är:
o
Segevångsbadet
o
Malmö Burlöv golfklubb
o
Segevångsskolan
o
Backaskolan
o
Beijers park
o
Kirsebergs sporthall
o
Bulltoftaskolan
o
Östervärn station
Många viktiga målpunkter för barn, bland annat förskolor,
temalekplatser, idrottshallar.
Staden äger mark längs stora delar av sträckningen varav en del upplåts
med tomträtt.

Sammanfattning Fysisk miljö och stadsliv

Nedan sammanfattas de olika aspekterna i avsnittet Fysisk miljö och stadsliv
utifrån varje delsträcka tillsammans med de aspekter av stadsmiljön som kräver
extra uppmärksamhet i den fortsatta utvecklingen av stråket. Sammanfattningen
av analyserna i de tre avsnitten Människan i staden, Fysisk miljö och stadsliv
samt Trafik och rörelser är utgångspunkten för det koncept som presenteras i
avsnitt 5.
4.2.7.1

•

Delsträcka 1: Kirseberg

Utmärkande för delsträckan:
•
I området runt Östervärn station planeras för 4500–5000 nya bostäder,
3000–4000 nya arbetsplatser, 2 nya grundskolor, 6 nya förskolor och ca
5,5 ha parkyta (FÖP)

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Kombinerade avloppsystem längs hela södra sträckningen ÖsternvärnSödra Bulltoftavägen samt delar av Östra Fäladsgatan
•
Dialog: det önskas uppfräschning av Kirsebergstorget (CTC) och finns
önskemål om fler bänkar/sittgrupper samt mer och bättre belysning i
Sege park. Det finns oro för att lugnet och grönskan försvinner i
samband med en exploatering av området. (Dialog Sege)
•
Det finns några ej hastighetssäkrade övergångställen och upplevelse av
att bilar kör fort längs Kronetorpsgatan.
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4.2.7.2

Delsträcka 2: Centrum

Utmärkande för delsträckan:
•
Delvis mycket begränsat utrymme i sektionen vid Värnhem samt längs
Slottsgatan och vid Gustav Adolfs torg
•
Viktiga målpunkter längs stråket är:
o
Värnhemstorget
o
Centralstationen
o
Gustav Adolfs torg
•
Stadens markägande i Centrum är främst i form av parker och torg.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Se över kopplingar för cykel
4.2.7.3

Delsträcka 3: Regementsgatan

Utmärkande för delsträckan:
•
Viktiga målpunkter längs stråket är:
o
Stadsbiblioteket
o
Simhallsbadet
o
Sankt Petri gymnasium
o
Malmö borgarskola
o
Kronprinsen
o
Regementsgatan
o
Fridhemstorget
o
Fridhemsskolan
o
Ribersborgsskolan
•
Flera viktiga målpunkter för barn
•
Staden äger mark vid början av linjens sträckning längs
Regementsgatan.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Skyfallsproblematik vid Kronprinsen

4.2.7.4

Delsträcka 4: Limhamn

Utmärkande för delsträckan:
•
Mest välbärgade delsträckan längs stråket och i Malmö
•
Hög trygghet
•
Förändrade förutsättningar framöver i och med Planprogram för
Kalkbrottet
•
Detaljplaner för Elinelund och Blåsebergavägen är under framtagande.
•
Stora utrymmesbegränsningar i gaturummet genom Limhamn centrum
•
Viktiga målpunkter längs stråket är:
o
Slottstadens skola
o
Mellanhedens idrottsplats
o
Mellanhedsskolan
o
Fair play stadion
o
Linnéskolan
o
Geijerskolan
o
Limhamns centrum
o
Karl Johansskolan
•
Många viktiga målpunkter för barn
•
Staden äger mark vid början av linjens sträckning längs Erikslustvägen,
i Limhamns Centrum och i anslutning till linjens eventuella förlängning i
Kalkbrottet.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Skyfallsproblematik längs Linnégatan/ Erikslustvägen
•
Kombinerade avloppsystem längs hela södra sträckningen LimhamnFridhemstorget
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4.3

Trafik och rörelser

Malmös översiktsplan och trafik- och
mobilitetsplan beskriver vikten av att
transportsystemet i Malmö bidrar till
en miljömässig, social och
ekonomisk hållbar stadsutveckling.
Trafiksystemet ska ha människan i
fokus och gång, cykel och
kollektivtrafik ska vara det självklara
valet för de som bor, arbetar eller
vistas i Malmö.
Nedan belyses hur de trafikala
förutsättningarna relaterar till målen
om ”En hållbar och strukturbildande
kollektivtrafik”, ”En attraktiv och
tillgänglig kollektivtrafik”, ”Ökad
resandekapacitet (buss)”, ”Säkert
och tryggt”, ”En attraktiv, grön och
myllrande stad” och ”Ökad
framkomlighet och säkerhet för
cyklister”. Även relevanta ambitioner
(se beskrivning i kapitel 3) sätts i
relation till aktuella förutsättningar
och trafikala förhållanden.

4.3.1

Trafikflöden

I följande avsnitt redovisas kartlagda
aktuella trafikflöden för motorfordon
och cykel samt en bedömning av
framtida förändringar av
motorfordonsflöden.
Figur 37 Uppmätta dygnsmedelvärden av motorfordonsflöden (2011–2019).
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4.3.1.1

Aktuella trafikflöden

Längs stråket finns delvis mycket
höga flöden av motorfordonstrafik,
framförallt på Regementsgatan,
Drottninggatan och Nobelvägen. I
Figur 37 på föregående sida visas en
sammanställning av flöden som
uppmätts längs sträckningen.
I Figur 38 visas en sammanställning
av uppmätta flöden av cyklister och
mopeder. Störst flöden finns i de
korsande nord-sydliga cykelstråken i
centrum och i cykelstråken kring
Värnhem och Ellstorp.
Trafikflödena är en viktig komponent
i analysen av förutsättningar för en
strukturbildande, attraktiv och
tillgänglig kollektivtrafik samt ökad
framkomlighet för cyklister.
Befintliga motorfordonsflöden är inte
nödvändigtvis en motsättning mot
detta, men i relation till exempelvis
tillgängligt utrymme och
konflikterande
framkomlighetsanspråk kan
begränsning av flödena komma att
krävas i varierande omfattning längs
stråket. Om målet om en ”Attraktiv,
grön och myllrande stad” ska
uppnås är ett minskat
motorfordonsflöde generellt
nödvändigt, framförallt i de avsnitt
Figur 38 Uppmätta dygnsmedelvärden av cykelflöden (2010–2019).
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som kategoriserats som typstråk C
(Östervärn, västra Regementsgatan
och Limhamn).
Avsnitt med stora flöden av cyklister
(befintliga och framtida) motiverar
breda utrymmen i sektionen och en
särskild noggrannhet vid utformning
av korsningspunkter.
4.3.1.2

Trafikflöden i ett
framtidsscenario

I samband med Storstadspaketets
olika projekt kommer trafiksystemet
i Malmö påverkas på både lokal och
övergripande nivå. Som ett led i
arbetet med att analysera och
förutse kommande påverkan på
trafiken har modelleringar
genomförts med hjälp av Malmö
stads interna trafikprognosmodell
Malmömodellen. Analyserna har
syftat till att ringa in områden som
kräver djupare studier med
avseende på framtida risk för
trängsel och hög belastning utifrån
den givna trafikutformningen.
Resultatet av analyserna ska tolkas
med bakgrund i att de baserats på
modellkörningar som innehåller
antaganden och förenklingar.
I Figur 39 visas de punkter längs
MEX 4 som enligt modellen kommer
få ökat respektive minskat

Figur 39 Avsnitt med hastighetsnedsättning/minskad medelhastighet jämfört med nuläge, avsnitt med minskat antal körfält för övrig
motorfordonstrafik samt punkter med minskat respektive ökat flöde. Urval från resultat av trafikprognos för 2040 med
förutsättningen att färdmedelsfördelning i TROMP nås.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 60/116

motorfordonsflöde i maxtimme
eftermiddag år 2040. Bilden visar även
de avsnitt där medelhastigheten på
grund av trängsel kommer minska.
Utgångspunkt för modellen är att
färdmedelsfördelning enligt Trafik- och
mobilitetsplanen uppnås (minskad
bilandel med 4 procentenheter jämfört
med Region Skånes
resvaneundersökning 2018), samt att
antal körfält för övrig motorfordonstrafik
minskas till ett i vardera riktningen där
det idag finns två. Modellen tar även
hänsyn till förväntad befolkningsökning i
respektive stadsdel.
I de avsnitt där trängseln förväntas öka
och där det i modellen inte antas
anläggas busskörfält, ställs extra höga
krav på framkomlighetsåtgärder för att
inte bussen ska få för stor fördröjning.
Om målen om en strukturbildande,
attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik
ska uppnås måste dessa avsnitt
prioriteras för framkomlighetsåtgärder.

4.3.2

Olycksstatistik för
påkörda fotgängare och
cyklister

I Figur 40 visas punkter längs stråket
som är bland de utpekade platser i
Malmö där flest fotgängare eller cyklister
blivit påkörda av motorfordon mellan
2007 och 2016, enligt underlag från
Malmö stad. Längs stråket finns 11 av de

Figur 40 Punkter som är bland de platser i Malmö där åtta eller fler påkörningsolyckor med oskyddade trafikanter inträffat under
perioden 2007–2016, enligt underlag från Malmö stad. Punkternas storlek anger inbördes förhållande för antalet påkörningsolyckor.
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totalt 63 utpekade punkterna, särskilt
olycksdrabbad är korsningen
Nobelvägen/Sallerupsvägen. Detta är en
skolväg för elever från Kirseberg och
Segevång.
De utpekade punkterna kräver extra
uppmärksamhet vid utformning. Detta är
angeläget för att uppnå mål gällande en säker
trafikmiljö för oskyddade trafikanter som rör
sig längs eller tvärs över stråket, eller som tar
sig till och från hållplatser. Generellt längs
stråket ska en hög trafiksäkerhet uppnås.
Särskild noggrannhet krävs vid utformning av
trafikmiljöer där barn i stor utsträckning rör
sig.
Målet om en strukturbildande och attraktiv
kollektivtrafik kan i många fall stå i konflikt
med vanliga trafiksäkerhetsåtgärder som
exempelvis farthinder. Dessa konflikterande
intressen ska beaktas och utredas för
respektive punkt längs stråket.

4.3.3

Trafikering av busslinje

I följande avsnitt berörs aspekter kopplat till
trafikering av buss längs stråket, exempelvis
befintliga medelhastigheter, körtidsavvikelser,
antal påstigande och kopplingar till övrig
kollektivtrafik. För de delar av sträckan som
kommer att få förändrad linjedragning jämfört
med idag, saknas uppgifter om dagens
trafikering. Dessa är markerade med svart
färg i de följande kartorna.

Figur 41 Medelhastigheter mellan hållplatser vid befintlig trafikering. Mätningarna är genomförda vid maxtrafik under morgon
och eftermiddag under vardagar i perioden jan-maj 2019.
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4.3.3.1

Medelhastigheter

På sträckan varierar medelhastigheten för befintlig trafikering av linje 4. I Figur
41 visas medelhastighet mellan hållplatserna i de två olika riktningarna.
Störst avvikelser från reglerad hastighet finns i riktning mot Limhamn, men
gemensamt för båda riktningarna är att låg medelhastighet uppnås genom
Limhamn, Slottstaden och genom centrum. Längs några delar av Linnégatan
uppnås de högsta medelhastigheterna.
För att uppnå målen om en strukturbildande och attraktiv kollektivtrafik som
möjliggör minskade restider, ökad regelbundenhet och en ökad kapacitet är
framkomligheten avgörande. Medelhastigheten är en indikator på hur god
framkomligheten är på ett avsnitt och generellt tyder en låg medelhastighet på
fördröjningar orsakad av trängsel eller korsande flöden. Avsnitt som visar störst
avvikelser från detta bör prioriteras för framkomlighetsåtgärder.
Bussens hastighet måste dock sättas i relation till målen om en trafiksäker miljö
och en attraktiv och myllrande stad, vilket kan motivera att bussen håller lägre
hastigheter än de reglerade på grund av att krockvåldet är särskilt stort vid
påkörning av ett tungt fordon. Detta kan exempelvis gälla avsnitt eller
korsningspunkter där särskilt utsatta grupper rör sig (exempelvis äldre, barn och
funktionsnedsatta). På sträckor kategoriserade som typstråk C har bussens
medelhastighet en lägre prioritet än fotgängares och cyklisters framkomlighet.
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4.3.3.2

Körtider i förhållande till tidtabell

I Figur 42 visas en sammanställning av
skillnader mellan körtid enligt tidtabell
och de faktiska körtiderna i
genomsnitt.
Körtidsavvikelserna är relativt lika i
båda riktningar och det är framförallt i
centrum som avvikelserna är stora.
Kartorna visar även på vissa
körtidsavvikelser genom Limhamn
centrum, längs delar av
Regementsgatan och på Östra
Fäladsgatan.
Avvikelser i körtid är en ytterligare
indikator på framkomlighet. Stora
avvikelser beror generellt på trängsel i
trafiken, vilket får konsekvenser på
bussens regelbundenhet. För att uppnå
målen om en strukturbildande och
attraktiv kollektivtrafik som möjliggör
minskade restider, ökad
regelbundenhet och en ökad kapacitet
är åtgärder kopplade till framkomlighet
avgörande. Särskilt prioriterat är
framkomlighetsåtgärder i de utpekade
avsnitten ovan.

Figur 42 Genomsnittliga avvikelser mellan tidtabell och faktisk körtid. Mätningarna är genomförda vid maxtrafik under morgon och
eftermiddag under vardagar i perioden jan-maj 2019.
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4.3.3.3

Påstigandestatistik

Antal resande med linje 4 per dag mellan
Limhamn C och Segevångsbadet är ungefär
3400 påstigande/dygn. I bilden nedan visas en
sammanställning av det genomsnittliga antalet
påstigande per hållplats och riktning. De största
hållplatserna sett till antalet påstigande är
Värnhem, Malmö C, Gustav Adolfs torg,
Kronprinsen och Limhamn centrum.
Kommande förkortning av befintliga linje 4
(linjen ska inte längre trafikera Bunkeflostrand
och Bernstorp) kan minska det framtida
resandet. Detta väntas dock kompenseras något
med en prognosticerad generell ökning av antal
resor i Malmös stadstrafik, samtidigt som
omvandling av linje 4 till MEX-konceptet med en
förbättrad framkomlighet också kan generera ett
ökat resande.
Påstigandestatistiken är en viktig komponent i
analys av exempelvis lokalisering av hållplatser.
Till vilken grad statistiken relaterar till
uppfyllelse av formulerade mål måste dock
sättas i relation till övriga befintliga
förutsättningar samt prognoser för framtida
resande.

Figur 43 Genomsnittligt antal påstigande per dygn i respektive riktning. Mätning genomförd 2019.
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4.3.3.4

Hållplatsavstånd

Avstånd mellan befintliga hållplatser längs ny sträckning varierar mellan 215 och
1630 meter, med ett medelavstånd på 511 meter. Detta medelavstånd påverkas
mycket av att två sträckor har så mycket som 1275 respektive 1630 meters
avstånd mellan hållplatserna. Om dessa sträckor bortses från i beräkningen är
hållplatsavståndet i genomsnitt 408 meter. I kartorna nedan visas
sammanställning av hållplatsavstånden. Avstånden baseras på mätning mellan
hållplatslägen i riktning mot Segevång, vilket antas vara representativt för
hållplatsavstånden i båda riktningar. Sträckningen mellan Vattenverksvägen och
Värnhem är ny och saknar därför befintliga hållplatser, redovisas med svart linje
i kartorna.

Figur 44 Avstånd mellan befintliga hållplatser på delsträcka 1–3.
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Hållplatsavstånden påverkar total medelhastighet och körtid. Ett längre
genomsnittligt hållplatsavstånd är att föredra med bakgrund i målet om kortare
körtider. Förkortade restider kan även bidra till uppfyllelse av målet om en ökad
resandekapacitet, eftersom det kan möjliggöra att resurser kan läggas på högre
turtäthet. En av ambitionerna i kapitel 3 berör hållplatsavstånd och den
befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 2 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning.

Aspekt
Hållplatsavstånd

Ambition
Avstånd mellan hållplatser bör i
genomsnitt vara ca 500 m.

Befintlig utformning
I genomsnitt 511 m (408 m om man
bortser från de långa sträckorna i
delsträcka 2).

Det genomsnittliga hållplatsavståndet uppfyller ambitionen. Dock finns vissa
avsnitt med mycket korta avstånd som bör ses över.
Utöver hållplatsavståndens påverkan på bussens körtid måste de även sättas i
relation till målet om en tillgänglig kollektivtrafik där gångavstånden mellan
målpunkt och hållplats inte bör vara för långa. Det kan därför finnas anledning
att i särskilda fall frångå ambitionen om ett genomsnittligt hållplatsavstånd på
500 m baserat på koncentration av målpunkter och möjlighet till platsbildning.
Vid omlokalisering av hållplatser ska målet om en strukturbildande kollektivtrafik
särskilt beaktas. Detta handlar till stor del om en förväntan från resenären att
bussen kommer trafikera en specifik plats under en lång tid framöver. En
eventuell omlokalisering ska ha tydliga motiv och vara noga analyserad för att
förhindra behov av ytterligare omlokalisering i en nära framtid.
4.3.3.5

Framtida linjenät och bytespunkter

Parallellt med denna idéstudie finns en pågående process med att ta fram en
plan för nytt linjenät för Malmö stad med målår 2030.

Figur 45 Avstånd mellan befintliga hållplatser på delsträcka 4.

De största förändringarna av linjenätet i förhållande till befintligt linjenät som
påverkar MEX 4 är nya kopplingar till andra stadbusslinjer i Limhamn som läggs
till i samband med att tidigare linje 4 kortas av (trafikerade tidigare
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Bunkeflostrand). I centrum korsar stråket andra MEX-linjer vilket ställer högre
utrymmeskrav på bytespunkter men som även kan innebära begränsade
möjligheter till prioritering där olika MEX passerar korsningar i olika riktningar.
Regionbusstrafiken får förändrade dragningar generellt, där färre bussar
trafikerar de innersta delarna av centrum. Eventuellt finns det behov av att
samordna någon av hållplatserna på Regementsgatan (mellan Fersens väg och
Mariedalsvägen) med regionbusstrafik. I Kirseberg får linjenätsförändringarna
konsekvensen att ingen busslinje trafikerar Kirseberg Centrum, men att linje 34
förlängs och trafikerar Kirsebergs utkanter tillsammans med linje 31.
I tabell 5 nedan finns en sammanställning av de hållplatser längs MEX 4 som
även kommer att trafikeras av andra buss- eller tåglinjer. De markerade
hållplatserna (i fetstil) bedöms som de viktigaste bytespunkterna att ta hänsyn
till med avseende på exempelvis lokalisering, omgivande platsbildning eller
utrustning.

Gustav Adolfs torg

Byte till linje 1, 7, 12, 32 och MEX 2, MEX 8 mot
exempelvis Malmö C eller Södervärn

Malmö C

Byte till linje 12, 31, 39 och MEX 2, MEX 5, MEX 8
mot exempelvis Västra Hamnen eller Södervärn.
Byte till flera regionbusslinjer
Byte till tåg mot exempelvis Köpenhamn eller
Lund och Stockholm
Byte till linje 3, 6, 9, 12, 31, 34 mot exempelvis
Västra Hamnen eller Videdal.
Byte till flera regionbusslinjer

Värnhem

Östervärn station
(ny hållplats)
Östra Fäladen

Flera av linjerna
trafikerar även
Malmö C

Viktig bytespunkt till
flera regionbusslinjer
med mycket högt
resande.

Byte till tåglinje 11 mot exempelvis Malmö C eller
Hyllie
Byte till Linje 31 mot Jägersro eller Nyhamnen.
Byte till linje 34 mot Bernstorp eller
Triangeln/Limhamn.
Byte till regionbuss 130.

Tabell 3 Sammanställning av hållplatser med möjliga byten till andra busslinjer.

Hållplats

Bytesmöjlighet i linjenät 2030

Kommentar

Hyllie Kyrkoväg

Byte till linje 9 för resor mot Ön eller
Elinelund/Hyllie.
Byte till linje 12 mot Limhamns sjöstad eller
Bunkeflostrand
Byte till linje 34 mot Kroksbäck/Centrum eller
Annetorp

Ny viktig bytespunkt

Limhamn C

Västanväg
Erikslust
Fridhemstorget
Kronprinsen

Stadsbiblioteket

Byte till linje 34 mot Kroksbäck/Centrum eller
Annetorp
Byte till linje 3 mot Västra Hamnen eller
Triangeln
Byte till linje 3 mot Västra Hamnen eller
Triangeln
Byte till MEX 10 mot Malmö C eller
Lorensborg/Kroksbäck/Hyllie
Eventuellt byte till Regionbusslinjer
Byte till linje 1 mot Södervärn/Jägersro eller
Elinelund
Eventuellt byte till Regionbusslinjer

Byte kan även ske vid
Linnéskolan och
Västanväg

Byte kan även ske vid
Erikslust

Byte kan även ske vid
Gustav Adolfs torg

För att uppnå målen om en strukturbildande och attraktiv kollektivtrafik är de
markerade bytespunkterna särskilt viktiga. Byten mellan busslinjer eller annan
kollektivtrafik ska vara bekväma, trafiksäkra och trygga. Byte till cykel eller
mobilitetstjänster (exempelvis hyrcykelsystem) ska vara attraktivt på alla
hållplatser.
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4.3.4

Befintlig utformning

I följande avsnitt analyseras stråkets befintliga utformning per delsträcka.
Aspekter som analyseras för varje delsträcka är följande:
•
•
•
•
4.3.4.1

Passager
Farthinder
Busskörfält
Korsningstyper
Delsträcka 1: Kirseberg

I Figur 46 visas övergångsställen, cykelöverfarter, farthinder och prioriterade
korsande stråk längs delsträcka 1, enligt underlag från 2019.

Figur 46 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 1. Övergångsställen
placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande övergångsställe,
cykelöverfarter och farthinder. Den befintliga utformningen relaterar till detta på
följande sätt:
Tabell 4 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

Ambition

Befintlig
utformning

Fotgängares
framkomlighet i
förhållande till MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för fotgängare i
förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk.
Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av cyklisters
behov av att korsa i förhållande
till bussens
framkomlighetsanspråk.
Farthinder undviks om möjligt i
busskörfält. Farthinder i bussens
färdväg ska utformas så att de är
mindre kännbara för bussens
förare och resenärer.

Vid ca 10 punkter finns
icke signalreglerade
övergångsställen där
bussen lämnar företräde
åt fotgängare.
Längs sträckan finns inga
cykelöverfarter där
bussen ska lämna
företräde åt cyklister.

Cyklisters framkomlighet i
förhållande till MEX-stråk

Hastighetssäkring

Farthinder vid sex
punkter.

I Figur 47 visas vilka korsningstyper som passeras i avsnittet. Inga busskörfält
finns. Väjningspliktskorsningar där bussen kör rakt fram och inte behöver väja
visas ej.

Figur 47 Korsningstyper längs delsträcka 1.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i
korsningar. Den befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 5 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
busskörfält och trafikstyrning.

Aspekt

Ambition

Befintlig
utformning

Busskörfält

Busskörfält så långt det är möjligt,
annars tillgodoses framkomlighet
på andra sätt.
Optimerad signalprioritering i alla
signalreglerade korsningar så långt
det är möjligt. Vid övriga
korsningstyper bör utformningen
främja bussens och cykelns
framkomlighet.

Inga busskörfält finns.

Trafikstyrning

Fyra korsningar med
väjningsplikt i en eller två
riktningar.

Analysen av delsträcka 1 visar att det finns behov av att se över antalet och
utformningen av icke signalreglerade övergångsställen för att förbättra bussens
framkomlighet och samtidigt öka trafiksäkerheten, att ta bort farthinder i
busskörfält och bussanpassa farthinder när bil och buss delar körfält, att anlägga
busskörfält samt att se över korsningssituationerna.
4.3.4.2

Delsträcka 2: Centrum

I Figur 48 visas övergångsställen, cykelöverfarter, farthinder och prioriterade
korsande stråk längs delsträcka 2. Övergångsställen placerade på båda sidor om
mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe. Här ligger tre skolor
inom sträckningen där särskilt hänsyn behöver tas till skolvägarna.

Figur 48 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 2.
Övergångsställen placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en punkt
med övergångsställe.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande övergångsställe,
cykelöverfarter och farthinder. Den befintliga utformningen relaterar till detta på
följande sätt:
Tabell 6 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

Ambition

Befintlig utformning

Fotgängares
framkomlighet i
förhållande till MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för fotgängare i
förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk.
Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av cyklisters
behov av att korsa i förhållande
till bussens
framkomlighetsanspråk.
Farthinder undviks om möjligt i
busskörfält. Farthinder i bussens
färdväg ska utformas så att de är
mindre kännbara för bussens
förare och resenärer.

Vid ca 10 punkter finns icke
signalreglerade
övergångsställen där bussen
lämnar företräde åt
fotgängare.
Längs sträckan finns två
cykelöverfarter där bussen
ska lämna företräde åt
cyklister.

Cyklisters framkomlighet i
förhållande till MEX-stråk

Hastighetssäkring

Farthinder finns vid tre
punkter.

I Figur 49 visas vilka korsningstyper som passeras i avsnittet och var det finns
busskörfält. Väjningspliktskorsningar där bussen kör rakt fram och inte behöver
väja visas ej.

Figur 49 Korsningstyper längs delsträcka 2.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i
korsningar. Den befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 7 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
busskörfält och trafikstyrning.

Aspekt

Ambition

Befintlig utformning

Busskörfält

Busskörfält så långt det är
möjligt, annars tillgodoses
framkomlighet på andra sätt.
Optimerad signalprioritering i
alla signalreglerade korsningar
så längt det är möjligt. Vid
övriga korsningstyper bör
utformningen främja bussens
och cykelns framkomlighet.

Ca 10% av sträckan utgörs av
busskörfält

Trafikstyrning

Två cirkulationsplatser och en
korsning med väjningsplikt. I
övrigt signalreglerade
korsningar. En korsning (Stora
Nygatan/Slottsgatan) med
mycket liten svängradie i ena
riktningen.

Analysen av delsträcka 2 visar att det finns behov av att se över antalet och
utformningen av icke signalreglerade övergångsställen för att förbättra bussens
framkomlighet och samtidigt öka trafiksäkerheten, att ta bort farthinder i
busskörfält och bussanpassa farthinder när bil och buss delar körfält, att anlägga
busskörfält samt att se över passage av cirkulationsplatser.
4.3.4.3

Delsträcka 3: Regementsgatan

I Figur 50 visas övergångsställen, cykelöverfarter, farthinder och prioriterade
korsande stråk längs delsträcka 3. Övergångsställen placerade på båda sidor om
mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe.

Figur 50 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 3.
Övergångsställen placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en punkt
med övergångsställe.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande övergångsställe,
cykelöverfarter och farthinder. Den befintliga utformningen relaterar till detta på
följande sätt:
Tabell 8 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

Ambition

Befintlig utformning

Fotgängares
framkomlighet i
förhållande till MEXstråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för fotgängare
i förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk.
Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av cyklisters
behov av att korsa i förhållande
till bussens
framkomlighetsanspråk.
Farthinder undviks om möjligt i
busskörfält. Farthinder i bussens
färdväg ska utformas så att de är
mindre kännbara för bussens
förare och resenärer.

I avsnittet finns
övergångsställen vid fem
punkter.

Cyklisters
framkomlighet i
förhållande till MEXstråk
Hastighetssäkring

Längs sträckan finns inga
cykelöverfarter.

Farthinder finns vid fem
punkter.

I Figur 51 visas vilka korsningstyper som passeras i avsnittet och var det finns
busskörfält. Väjningspliktskorsningar där bussen kör rakt fram och inte behöver
väja visas ej.

Figur 51 Korsningstyper längs delsträcka 3.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i
korsningar. Den befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 9 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
busskörfält och trafikstyrning.

Aspekt

Ambition

Befintlig utformning

Busskörfält

Busskörfält så långt det är
möjligt, annars tillgodoses
framkomlighet på andra sätt.
Optimerad signalprioritering i
alla signalreglerade korsningar
så längt det är möjligt. Vid övriga
korsningstyper bör
utformningen främja bussens
och cykelns framkomlighet.

Inga busskörfält finns.

Trafikstyrning

Endast signalreglerade
korsningar längs sträckan.

Analysen av delsträcka 3 visar att det finns behov av att se över antalet icke
signalreglerade övergångsställen väster om Mariedalsvägen, att ta bort eller
bussanpassa farthinder samt att anlägga busskörfält. Särskild hänsyn behöver
tas till skolvägarna för Ribersborgsskolan och Fridhemsskolan.
4.3.4.4

Delsträcka 4: Limhamn

I Figur 52 visas övergångsställen, cykelöverfarter, farthinder och prioriterade
korsande stråk längs delsträcka 3. Övergångsställen placerade på båda sidor om
mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe. Särskild hänsyn
behöver tas till skolvägarna för Ribersborgsskolan, Geijerskolan och
Fridhemsskolan.

Figur 52 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 4.
Övergångsställen placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en
punkt med övergångsställe.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande övergångsställe,
cykelöverfarter och farthinder. Den befintliga utformningen relaterar till detta på
följande sätt:
Tabell 10 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

Ambition

Befintlig utformning

Fotgängares
framkomlighet i
förhållande till MEXstråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för
fotgängare i förhållande till
bussens
framkomlighetsanspråk.
Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av cyklisters
behov av att korsa i
förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk.
Farthinder undviks om möjligt
i busskörfält. Farthinder i
bussens färdväg ska utformas
så att de är mindre kännbara
för bussens förare och
resenärer.

Vid ca 20 punkter finns icke
signalreglerade övergångsställen där
bussen lämnar företräde åt
fotgängare.

Cyklisters
framkomlighet i
förhållande till MEXstråk
Hastighetssäkring

Längs sträckan finns en cykelöverfart
där bussen ska lämna företräde åt
cyklister.

Farthinder finns vid tre punkter.

I Figur 53 visas vilka korsningstyper som passeras i avsnittet och var det finns
busskörfält. Väjningspliktskorsningar där bussen kör rakt fram och inte behöver
väja visas ej.

Figur 53 Korsningstyper längs delsträcka 4.
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Bland ambitionerna i kapitel 3 finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i
korsningar. Den befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:

grund av svängrörelser till/från parkering, dels på grund av att ytanspråket
konflikterar med yta som kan behövas till busskörfält. Kantstensparkering kan

Tabell 11 Jämförelse mellan ambition och befintlig utformning med avseende på
busskörfält och trafikstyrning.

Aspekt

Ambition

Befintlig utformning

Busskörfält

Busskörfält så långt det är
möjligt, annars tillgodoses
framkomlighet på andra sätt.
Optimerad signalprioritering i
alla signalreglerade
korsningar så långt det är
möjligt. Vid övriga
korsningstyper bör
utformningen främja bussens
och cykelns framkomlighet.

Inga busskörfält finns.

Trafikstyrning

Tre cirkulationsplatser, i övrigt
signalreglerade korsningar.

Analysen av delsträcka 4 visar att det finns behov av att se över och eventuellt
minska antalet icke signalreglerade övergångsställen, att ta bort eller
bussanpassa farthinder, att anlägga busskörfält samt se över genomfart av
cirkulationsplatser. Längs Linnégatan bör framkomlighet för fotgängare ses över
då avstånden mellan korsningspunkter generellt är långa. Särskild hänsyn
behöver tas till skolvägarna till Mellanhedsskolan.
Ovanstående avsnitt har berört förutsättningar i befintlig utformning längs
stråket. Samtliga aspekter utgör viktiga utgångspunkter för hur väl det går att
tillgodose bussens framkomlighet och på så sätt uppnå en strukturbildande
kollektivtrafik med minskade restider. I flera fall kan detta dock vara
konflikterande med målen om exempelvis hög trafiksäkerhet och ökad
framkomlighet för cyklister. Detta gäller i synnerhet korsningspunkter och dess
hastighetssäkring.

Figur 54 Kantstensparkering längs delsträcka 1

även förstärka barriärverkan i ett gaturum och utgöra en trafiksäkerhetsrisk.

4.3.5

Kantstensparkering

I Figur 54–57 visas var det längs stråket finns befintlig kantstensparkering.
Kantstensparkering kan vara ett hinder för framkomligheten för buss, dels på
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Figur 55 Kanstensparkering längs delsträcka 2.
Figur 56 Kantstensparkering längs delsträcka 3.
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För att uppnå målen om en strukturbildande kollektivtrafik med ökad
framkomlighet samt mål om en attraktiv stad kan ytor för angöring i flera fall
behöva ses över.

Figur 57 Kantstensparkering längs delsträcka 4.
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4.3.6

Luftkvalitet

I Figur 58 visas aktuella värden för
kvävedioxider i anslutning till stråket. Mängden
kvävedioxider påverkas till stor del av mängden
trafik, andelen tung trafik samt av omgivande
bebyggelses höjd och täthet.
Längs stråket är luftkvaliteten sämst vid
Värnhem och delvis i Centrum. För att uppnå
mål om renare luft och en grön och attraktiv
stad krävs åtgärder som minskar
trafikmängderna i dessa avsnitt.

Figur 58 Luftföroreningshalter (mikrogram kvävedioxid/m3) i Malmö år 2014.
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4.3.7

Buller och vibrationer

I Figur 59 visas aktuella bullernivåer
från vägtrafik i anslutning till stråket.
Bullervärdena är generellt höga i hela
stråket, men är som högst vid
Värnhem. För att uppnå mål om en
attraktiv stad krävs åtgärder som
minskar trafikmängderna i dessa
avsnitt. Omställning till eldrift av
bussar kommer att ha positiv
påverkan på bullernivåerna, men det
kommer inte vara tillräckligt för att
åtgärda problematiken.
I nuläget finns problem med
vibrationer längs Slottsgatan och
Norra Vallgatan, vilket behöver
beaktas i det vidare arbetet.

Figur 59 Beräknade bullervärden från vägtrafik 2 meter ovan mark år 2016.
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4.3.8

Sammanfattning Trafik och rörelser

Nedan har analysen av de olika aspekterna i avsnittet Trafik och rörelser
sammanfattas utifrån varje delsträcka tillsammans med de aspekter av
stadsmiljön som kräver extra uppmärksamhet i den fortsatta utvecklingen av
stråket. Sammanfattningen av analyserna i de tre avsnitten Människan i staden,
Fysisk miljö och stadsliv samt Trafik och rörelser är utgångspunkten för det
koncept som presenteras i avsnitt 5.
4.3.8.1

Delsträcka 1: Kirseberg

Utmärkande för delsträckan:
•
Lång sträcka där omvandling planeras - osäkerhet gällande vad som
kommer realiseras och när.
•
Ökning av trafik i medelstor utsträckning.
•
Tätt mellan hållplatser i östra delen av avsnittet.
•
Låg medelhastighet mellan Östra Fäladen och Kronetorpsgatan, där finns
även störst körtidsavvikelse i förhållande till tidtabell.
•
Många övergångsställen där bussen ska lämna företräde, flera
korsningar där bussen i någon av riktningarna ska lämna företräde till
andra trafikflöden.
Extra uppmärksamhet behöver läggas på att:
•
Analysera var det finns behov av passager och vilken regleringsform
som ska gälla.
•
Se över antalet hållplatser och orsaker till fördröjning mellan Östra
Fäladen och Kronetorpsgatan.
•
Bussanpassa farthinder.
•
Öka bussens framkomlighet där medelhastigheten är låg och/eller
körtidsavvikelsen stor.
4.3.8.2

Delsträcka 2: Centrum

Utmärkande för delsträckan:
•
Generellt mycket höga flöden av motorfordonstrafik och stora korsande
flöden av cyklister.
•
Ökade trafikflöden i några punkter och ökad trängsel i vissa avsnitt.

•
•
•
•
•
•
•

Flera olycksdrabbade korsningar.
Generellt relativt låg medelhastighet.
Störst grad av avvikelse från tidtabell längs större delen av sträckan.
Innehåller de tre största hållplatserna sett till antalet påstigande.
Långa hållplatsavstånd.
En mycket snäv svängradie (Stora Nygatan/Slottsgatan).
Delvis mycket höga halter av kvävedioxider.

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på att:
•
Analysera eventuell ny sträckning genom centrum.
•
Utöka andel busskörfält generellt.
•
Bussanpassa farthinder.
•
Se över möjligheten för genomfartstrafik på vissa platser.
•
Se över trafiksäkerhet vid korsningspunkter.
4.3.8.3

Delsträcka 3: Regementsgatan

Utmärkande för delsträckan:
•
Stora flöden av motorfordonstrafik i östra delen av sträckan. Flödena
förväntas minska något men trängseln öka om busskörfält anläggs.
•
3 olycksdrabbade signalreglerade korsningar.
•
Generellt låg medelhastighet i riktning mot Segevång.
•
Stor körtidsavvikelse i förhållande till tidtabell mellan Skvadronsgatan
och Kronprinsen.
•
Generellt korta hållplatsavstånd.
•
Många bussanpassade (Malmögupp) farthinder och icke signalreglerade
övergångsställen på östra delen av sträckan.
•
Stor mängd kantstensparkeringar på västra delen av sträckan.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på att:
•
Se över trafiksäkerhet i de signalreglerade korsningarna.
•
Analysera möjliga framkomlighetsåtgärder generellt längs sträckan.
•
Se över antal och placering av hållplatser.
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•

4.3.8.4

Se över om kantstensparkering ska finnas kvar i samma omfattning och
hur den parkering som ska finnas kan minska sin påverkan på bussens
framkomlighet.
Delsträcka 4: Limhamn

Utmärkande för delsträckan:
•
Korta hållplatsavstånd genom Limhamn centrum.
•
Delvis mycket långa avstånd mellan passager längs Linnégatan.
•
Flertalet övergångsställen där bussen ska lämna företräde, särskilt
genom Limhamn centrum.
•
Några avsnitt med generella körtidsavvikelser i förhållande till tidtabell.
•
3 mindre cirkulationsplatser som begränsar framkomlighet och komfort
(på grund av svängrörelser).
•
Stor mängd kantstensparkeringar genom Limhamn centrum.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på att:
•
Analysera möjliga framkomlighetsåtgärder genom Limhamn centrum.
•
Bussanpassa farthinder.
•
Se över var det behövs passager för oskyddade trafikanter och vilken
regleringsform som ska gälla.
•
Se över genomfart av cirkulationsplatser.
•
Analysera optimala lokaliseringar av hållplatser.
•
Se över om kantstensparkering ska finnas kvar i samma omfattning och
hur den parkering som ska finnas kan minska sin påverkan på bussens
framkomlighet.
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5

Koncept för stråk

I detta kapitel beskrivs ett koncept för stråket som utgår från ramverket,
ambition för stråket och analysen av de kartlagda förutsättningarna. Konceptet
presenteras utifrån de fyra delsträckorna och utgör underlag till förstudiearbetet.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av betydelsefulla aspekter för stråket
som helhet tillsammans med en sammanställning av målkonflikter, knäckfrågor
och viktiga utgångspunkter i det fortsatta arbetet.
Konceptet för varje delsträcka presenteras i två delar – fokusområden och
utformningsidé. Fokusområdena är en sammanfattning av analyserna i de tre
avsnitten Människan i staden, Fysisk miljö och stadsliv samt Trafik och rörelser i
kapitel 4. Utformningsidén är ett förslag på fysisk utformning av delsträckan
utifrån dessa fokusområden.
Fokusområden och utformningsidé sammanfattas i varsin karta. I karta 1 visas
befolkningsgrupper, aspekter av stadsmiljön samt förutsättningar för
kollektivtrafikens framkomlighet vilka kräver extra uppmärksamhet i den
fortsatta utvecklingen av delsträckan baserat på den kartläggning av
förutsättningar som redovisats i kapitel 4. I karta 2 illustreras flera av de
funktioner som ingår i utformningsidén för delsträckan. Kartan visar på en
översiktlig nivå vad som kan rymmas i respektive avsnitt baserat på avvägningar
enligt ambitionerna i kapitel 3. Den visar inte exempelvis gångbanor, vilket är ett
krav längs hela sträckan, befintliga trädrader eller kopplingar till befintliga
cykelstråk.
Efter karta 2 redovisas i tabellform en mer heltäckande beskrivning av
utformningsidén relaterat till ambitionerna i kapitel 3. Utformningsidén visar på
en översiktlig nivå de aspekter som kräver fördjupade analyser i förstudieskedet.
I kolumnen Behov av ytterligare analys listas de analysbehov som idéstudien
identifierat som kräver fördjupad utredning i förstudien (utöver givna behov av
konkretisering listade i Förstudiemall).
Konceptet, både fokusområden och utformningsidé, ska tillsammans säkra att
effektmålen uppnås och att Storstadspaketets värdeprogram beaktas i
utformningen av respektive delsträcka under det fortsatta arbetet med

förstudier. I förstudiearbete ska utformningen utredas på en mer detaljerad nivå,
detta gäller såväl placering av busskörfält, utformning av hållplatser och
korsningsförhållanden som trygghetsåtgärder, trafiksäkerhet och vegetation.

5.1

Delsträcka 1: Kirseberg

I detta avsnitt presenteras en analys av förutsättningar samt utformningsidé för
delsträcka 1. De fokusområden som belyses kräver extra uppmärksamhet i den
fortsatta utvecklingen av delsträckan. Utformningsidén är framtagen med
utgångspunkt i delsträckans fokusområden.

5.1.1

Fokusområden

Delsträcka 1 har relativt hög befolkningstäthet och förvärvsgrad men lägst
medelinkomst längs linjens sträckning. Barn utgör en stor andel av befolkningen
och tryggheten är lägre här än i Limhamn och Slottstaden. Dessa förutsättningar
motiverar att särskild uppmärksamhet i planeringsskedet ägnas åt att utforma
trygga och trafiksäkra miljöer, att överbrygga barriärer och att i större
utsträckning anpassa trafikmiljöer till barns förutsättningar. Detta gäller längs
hela delsträckan.
Kronetorpsgatan utgör idag en barriär mellan Segevång och Sege park. Här bor
mycket barn och det finns flera förskolor och skolor i området. I Sege park pågår
förtätning med nya bostäder, kontor, ny förskola, ny stadsdelspark, lekplatser
m.m. och i södra Kirseberg kommer det ske en omfattande bebyggelse av
bostäder och kontor med ny koncentration av service och funktioner runt
Östervärn station. Detta ställer höga krav på att utformningen av stråket
samordnas med annan pågående planering.
Innan områdena är fullt utbyggda kan de upplevas som otrygga. Detta kräver
trygghetsskapande åtgärder längs stråket och vid hållplatser. Även runt Beijers
park behöver trygghetsaspekten särskilt beaktas. Järnvägen mellan Kirseberg
och Värnhem utgör idag en barriär både fysiskt och mentalt mellan Kirseberg
och Centrum. Här behöver tillgången till perrongen på Östervärn station ses över
då rampen är riktad mot norr medan linjens hållplats placeras söderut.
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Det finns behov av att öka de gröna värdena längs delar av Södra
Bulltoftavägen/Vattenverksvägen. Särskild uppmärksamhet behöver även läggas
på förebyggande skyfallsåtgärder där det längs sträckan finns kombinerade
avloppssystem. Längs delsträckan finns varierande tillgång till utrymme i
gaturummet där det i några kortare avsnitt kommer krävas särskilda
kompromisser mellan olika funktioners utrymmesanspråk.
Längs den del av sträckan som idag trafikeras av linje 4 finns ett antal
förutsättningar som försvårar för bussens framkomlighet, exempelvis är
avstånden mellan hållplatser korta, medelhastigheten mellan hållplatserna är låg
på delar av sträckan och det finns en stor mängd punkter där bussen ska lämna
företräde åt fotgängare, cyklister och andra fordonsströmmar. Trafiken förväntas
öka generellt längs stråket och i samband med exploatering kan
framkomlighetanspråket från oskyddade trafikanter öka, samtidigt som det kan
bli allt viktigare att stråket inte utgör en barriär mellan delområden. Detta är en
tydlig målkonflikt i förhållande till bussens framkomlighet, vilket måste utredas
vidare.
I Figur 60 finns ett flertal identifierade fokusområden som särskilt behöver
beaktas.
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Figur 60 Fokusområden för delsträcka 1.
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5.1.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 1 i relation till ramverk och ambitioner har lett fram till en
idé för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i
förhållande till det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket krävt flera avvägningar
och prioriteringar.
Utformningsidén påvisar att det finns utrymme för busskörfält på delar av
sträckan, i övrigt behövs andra framkomlighetsåtgärder, exempelvis begränsning
av ytor för angöring. I de fall där busskörfält föreslås avses ett busskörfält i
vardera riktningen.
Hållplatsernas placering anpassas så att avstånden blir längre, vilket förbättrar
bussens restid. Förslaget skiljer sig från de hållplatslägen som redovisas i
förslaget till fördjupad översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Detta
beror främst på att utformningsidéns hållplatsplacering baserats på ambitionen
om ett hållplatsavstånd på ca 500 m. Hänsyn har även tagits till bland annat
viktiga målpunkter och trygghetsaspekter.
Cykelbana får plats på båda sidor längs i stort sett hela delsträckan och en
flexzon med nya trädrader bedöms rymmas i mitten av delsträckan. Vid
Östervärn station krävs särskilda lösningar under spåret där utrymmet är särskilt
begränsat.
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Figur 61 Utformningsidé för delsträcka 1.
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I tabell 14 nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén
relaterat till ambitionerna i kapitel 3. Utformningsidén visar på en översiktlig nivå
de aspekter som kräver fördjupade analyser i förstudieskedet. I kolumnen Behov
av ytterligare analys listas de analysbehov som idéstudien identifierat som

kräver fördjupad utredning i förstudien (utöver givna behov av konkretisering
listade i Förstudiemall).

Tabell 12 Utformningsidé och behov av fördjupning för delsträcka 1. Baserat på
ambitioner i kapitel 3.

Aspekt

Utformningsidé

Busskörfält

Längs delsträckan bedöms andelen
busskörfält kunna bli upp till ca 30%.
Segemöllegatan: Inga busskörfält på
grund av kort sträcka och lågt behov.
-

-

-

Kronetorpsgatan: Inga busskörfält på
grund av att barriären skulle förstärkas
med ett så stort gaturum i ett
bostadsområde. Möjlighet finns att
lösa framkomlighet på annat sätt
genom borttagen eller begränsad
kantstensparkering och separata
svängkörfält.
Östra Fäladsgatan: Ej busskörfält på
grund av utrymmesbegränsningar.
Bevarandevärda träd innebär mycket
liten potential till utökning av
gaturummets bredd. Vid
hållplatssektion kan
framkomlighetsåtgärder behövas.
Vattenverksvägen, Södra
Bulltoftavägen: Busskörfält generellt,
men på vissa avsnitt kan alternativa
framkomlighetsåtgärder krävas på
grund av smala avsnitt. Särskilt goda
förutsättningar finns i östra delen av
avsnittet, svårare är det närmre
Östervärn station.

Behov av ytterligare
analys

Östervärn stationsområde: Se över
utformningen i planarbetet.

I tidigare idéstudie (Ramböll & Malmö stad
2018) finns skissade förslag på utformning.
Trafikstyrning

Hur eventuell förflyttning av
övrig trafik påverkar trygghet
och trafiksäkerhet i sidogator.

Tvära kurvor

Hållplatser

Väjningsförhållandena i korsningarna bör
förändras.
Segemöllegatan/Kronetorpsgatan:
Ändra väjningsförhållanden.
-

Kronetorpsgatan/Östra Fäladsgatan:
Ändra väjningsförhållanden.

-

Östra Fäladsgatan/Vattenverksvägen:
Gör om korsning till signalreglerad
korsning med bussprioritet. Ev.
superhöger för buss västerut.

Tvära kurvor ska, i den mån det går,
undvikas. Åtgärder behöver framförallt
göras i korsningarna Kronetorpsgatan/Östra
Fäladsgatan och Östra Fäladsgatan/Södra
Bulltoftavägen.
Förflyttning, borttagning och tillägg av
hållplatser föreslås för att uppfylla ambition
om hållplatsavstånd, samt för att
hållplatserna ska vara placerade i nära
anslutning till viktiga målpunkter.
Hållplats Segevångsbadet blir
ändhållplats
-

Hållplats Segevång behålls för att inte
upptagningsområdet ska försämras
och för att det närliggande
äldreboendet inte ska förlora koppling
till bussen.

Analysera effekter av
omvandling av
väjningspliktskorsning till
signalreglerad korsning, samt
förändrade
väjningsförhållanden i övriga
korsningar.

-

Utreda exakt placering
med utgångspunkt i
tillgängligt utrymme.

-

Se över gång- och
cykelkopplingar till/från
hållplats.

-

Se över vilka
trygghetsåtgärder som är
lämpliga vid nya
hållplatser längs Södra
Bulltoftavägen under
byggskede samt längs
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Ändhållplats

-

Hållplats Kronetorpsgatan behålls på
nuvarande placering.

-

Hållplats Rostorp tas bort på grund av
att det är för tätt mellan befintliga
hållplatser.

-

Hållplats Östra Fäladsgatan flyttas ca
100 m söderut för att öka
upptagningsområdet vid Sege park där
antal boende kommer att öka.

-

Hållplats Vattenverksvägen tas bort
och kompenseras med ny placering av
hållplats på Östra Fäladsgatan.

-

Ny hållplats vid Bulltoftaskolan.
Placeringen ger hög tillgänglighet till
skolområdet. Placeras väster om
skolan på grund av brist på utrymme
precis framför skolan och på grund av
att placering österut intill Beijers park
bedöms som otryggt.

-

Ny hållplats vid Östergård.

-

Ny hållplats vid Östervärn station,
sydväst om järnvägsundergången.
Placering där på grund av trygghetoch tillgänglighetsaspekter samt
närhet till uppgång till
stationsplattform.

Ovanstående placering av hållplatser
bedöms ge bättre förutsättningar för
bussens körtid jämfört med befintlig
utformning. Placeringen bedöms ge god
tillgänglighet för större delen av området,
medan gångavstånden till hållplats ökar
något för boende i Rostorp och Bulltofta.
Dessa områden försörjs dock med andra
busslinjer.
Utrymmet som krävs för vändning av 24metersbussar finns vid Segevångsbadet.

Östra Fäladsgatan och
Kronetorpsgatan.
-

Se över möjligheter att
antingen linje 31 eller 34
får ändrad linjedragning
så att förlusten av linje 4 i
Kirseberg centrum
kompenseras.

Gångbana och
framkomlighet för
fotgängare

Cykelbana och
framkomlighet för
cyklister

Kan placeras på befintliga parkeringsytor
eller närliggande grönytor.
Gångbana längs båda sidor.
Bussen är prioriterad i korsningspunkter
(hela delsträckan förutom vid Östervärn
station). Icke signalreglerade
övergångsställen ska ses över utifrån
framkomlighet för gående respektive buss.
Tydlig målkonflikt mellan fotgängares och
bussens framkomlighet i kopplingen Beijers
park/Sege park samt längs Kronetorpsgatan
där en skola finns i närheten.
Längs Södra Bulltoftavägen bör icke
signalreglerade övergångsställen ses över.
Passage med signalprioritet för bussen kan
vara lämplig på någon eller några platser,
men inte vid skolorna.
Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Mellan Kronetorpsgatan och
Östervärn bedöms det finnas utrymme
till cykelbanor på båda sidor
-

Vid Östervärn station bedöms inte
utrymmet vara tillräckligt för att
rymma cykelbana på båda sidor.

-

Mellan Östervärn och korsningen
Östra Förstadsgatan/Drottninggatan
bedöms det finnas utrymme till
cykelbanor på båda sidor.

Alternativa genare cykelstråk mellan
Segevång och Östervärn/Värnhem bör ses
över.
Koppling till Ellstorp är viktig och bör ses
över.

Utreda markanspråk

Generellt är bussens framkomlighet
prioriterad längs delsträckan (förutom vid
Östervärn station), vilket påverkar
korsningspunkter.
Cykelpassager/cykelöverfarter ska

Utreda alternativa genare
cykelstråk från Sege park till
Östervärn och centrum.
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Framkomlighet för
övrig
motorfordonstrafik
Hastighetssäkring

Cykelparkering

Hyrcyklar

Parkering och
angöring för
motorfordonstrafik

Trafiksäkerhet

Trygghet

framförallt finnas vid hållplatser och
signalreglerade korsningar, utöver detta ska
behovet av passager ses över.
Östervärn stationsområde: Begränsad
hastighet och framkomlighet för övrig
motorfordonstrafik.
Farthinder bussanpassas där det inte finns
busskörfält. Där det finns busskörfält bör
det generellt inte finnas farthinder.
Östervärn station: Bussens hastighet bör
regleras med geofencing.
Ska finnas vid alla hållplatser. Räcker med
begränsad omfattning i Segevång på grund
av kortare avstånd till hållplats. Större
cykelparkeringar i anslutning till Kirseberg
och Östervärn station.
Om utbyggnad av hyrcykelsystemet är
möjlig finns behov i Sege park, Nya
Kirseberg och vid Östervärn station.
På grund av utrymmesanspråk kan
kantstensparkering behöva tas bort om det
ska finnas busskörfält, vilket gäller längs
delar av Södra Bulltoftavägen. I några fall
behöver ytor för angöring ses över även där
det inte finns utrymme för busskörfält, på
grund av att behovet att säkra
framkomligheten.
En hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla
föreslagna åtgärder.
Har legat till grund för avvägningar ovan.

Utred påverkan på begränsad
framkomlighet för olika
trafikslag vid Östervärn
stationsområde.
Utreda hur farthinder kan
bussanpassas där bussen delar
körfält med övrig
motorfordonstrafik.

Tillgänglighet

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Östervärn stationsområde ses över så att
kopplingar mellan busshållplats, plattform
och gång- och cykelkopplingar är
tillgängliga. I de fall hållplatsavståndet ökar
bör behov av platser för vila mellan
hållplatser tas i beaktande.

Jämlikhet
Barnperspektiv

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Har legat till grund för avvägningar ovan.

Vegetation och
gestaltning

Gröna värden ska förstärkas generellt, extra
stor vikt längs Vattenverksvägen och delar
av Södra Bulltoftavägen. Värna befintlig
plantering av körsbärsträd vid
Bulltoftaskolan och Östervärn station.
Gröna kopplingar vid Beijers Park ska
bevaras och utnyttjande av överbliven yta
vid korsningen Vattenverksvägen/Östra
Fäladsgatan ska ses över. Den gröna
kopplingen mellan Beijers park och Sege
Park är viktig att bevara.
Inga särskilda problemområden
identifierade, men generellt är anläggning
av busskörfält och begränsning av övrig
trafikmiljö positivt.
Inga särskilda problemområden
identifierade, men generellt är anläggning
av busskörfält och begränsning av övrig
motorfordonstrafik positivt.

Utreda möjligheten att utöka
hyrcykelstationer.
Utreda möjligheten att
begränsa kantstensparkering
och se över tillgänglighet till
entréer.

Mycket stor vikt ska läggas vid
trafiksäkerhet i
detaljutformning.
Möjliga trygghetsåtgärder i
detaljutformning ska utredas,
exempelvis gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
där alternativa nattstråk
behöver planeras. Extra vikt
behöver läggas vid på
sträckningen förbi
utvecklingsområden i södra

Buller

Luftkvalitet

Kirseberg då exploateringen
fortfarande ligger långt fram i
tiden och området riskerar att
upplevas som otryggt innan
det är bebyggt.
Tillgänglighet till entréer för
funktionsnedsatta ska utredas
och tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.
Möjliga åtgärder i
detaljutformning ska utredas.
Generellt ska trafikmiljöerna
anpassas till barns
förutsättningar där de rör sig i
större utsträckning.
Vilken typ av vegetation
som är mest lämplig vid
respektive avsnitt.
-

Hur de gröna
kopplingarna kan
förstärkas vid respektive
punkt.
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Dagvatten och
skyfall

Åtgärder där det finns kombinerade
avloppssystem.

Fördjupad analys och dialog
med berörda intressenter.
Utreda åtgärder för rening av
dagvatten.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 92/116

5.2

Delsträcka 2: Centrum

I detta avsnitt presenteras en analys av förutsättningar samt utformningsidé för
delsträcka 2. De fokusområden som belyses kräver extra uppmärksamhet i den
fortsatta utvecklingen av delsträckan. Utformningsidén är framtagen med
utgångspunkt i delsträckans fokusområden.
I det vidare arbetet ska kopplingen och angöringen till Anna Lindhs plats utredas
enligt beslut i Tekniska nämndens trafikutskott om att linje 4 bör dras om och gå
via Neptunigatan, istället för Norra Vallgatan för att angöra hållplats Anna Lindhs
plats. Detta har inte hunnit hanteras i idéstudien.

5.2.1

Fokusområden

Delsträcka 2 har den högsta befolkningstätheten längs linjen och en hög andel
förvärvsarbetande. På den här delen av stråket är det störst risk att utsättas för
brott och det är även här befolkningen längs sträckan är mest otrygg. Dessa
förutsättningar motiverar extra fokus på trygghetsaspekten i utformningen av
denna delsträcka. Extra uppmärksamhet behöver läggas på trygghetsskapande
åtgärder mellan Östervärn och Värnhem samt längs Slottsgatan där gångbanan
går genom parken. Exempelvis skulle Slottsgatans östra trottoar kunna rustas
upp och breddas. Ett alternativt nattcykelstråk behövs mellan Värnhem och
Malmö C, förslagsvis via Östra Förstadsgatan då passagen ner från
Frihamnsviadukten idag kan upplevas som otrygg kvällstid. En fördjupad analys
av kopplingen till anslutande cykelstråk bör genomföras i förstudien.
I anslutning till hållplatsen vid Östervärn behöver tillgången till tågstationen ses
över då rampen är riktad mot norr medan linjens hållplats är placerad söder om
plattformen. Även på Hornsgatan krävs tillgänglighetsåtgärder då delar av
sträckan idag saknar trottoar. Linjen har tre viktiga målpunkter i Värnhem,
Malmö C och Gustav Adolfs torg vilka är de tre största hållplatserna på sträckan
sett till antalet påstigande. Det är idag långt avstånd mellan hållplatserna.
Värnhem och Gustav Adolfs torg har flera olycksdrabbade korsningar och
Slottsgatan utgör idag en farlig sträcka för oskyddade trafikanter. Trafiksäkerhet
vid dessa korsningspunkterna behöver utredas vidare. Nobelvägen utgör idag en

barriär mellan Ellstorp och Midhem. Generellt är det mycket höga flöden av
motorfordonstrafik och stora korsande flöden av cyklister längs med sträckan. I
några punkter kommer trafikflödet öka och det kommer även bli ökad trängsel i
vissa avsnitt. Förstudien behöver utreda närmare var det kan vara aktuellt att
begränsa genomfartstrafik.
Bussen har generellt relativt låg medelhastighet och störst grad av avvikelse från
tidtabell på denna sträcka vilket talar för att generellt utöka andelen busskörfält.
Det är delvis mycket begränsat utrymme i sektionen vid Värnhem samt längs
Slottsgatan och vid Gustav Adolfs torg. Svängradien är mycket snäv vid Stora
Nygatan/Slottsgatan och behöver utredas närmare i förstudie. Längs sträckan är
det delvis mycket höga halter av kvävedioxider vilket talar för att minska
biltrafiken i innerstaden.
I Figur 62 finns ett flertal identifierade fokusområden som särskilt behöver
beaktas.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 93/116

Figur 62 Fokusområden för delsträcka 2.
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5.2.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 2 i relation till ramverk och ambitioner har lett fram till en
idé för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i
förhållande till det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket krävt flera avvägningar
och prioriteringar.
Utformningsidén visar att det bedöms finnas utrymme för busskörfält på stora
delar av sträckan. I de fall där busskörfält föreslås avses ett busskörfält i vardera
riktningen. Mest problematiskt är det längs Slottsgatan med mycket begränsat
utrymme och stora utrymmesanspråk från flera trafikslag, varför andra
framkomlighetsåtgärder för bussen föreslås utredas vidare.
Cykelbana bedöms rymmas längs flera delar av sträckan, men i några fall kan
det vara bättre att satsa på parallella och mer gena cykelstråk. Hållplatserna
behålls, men utredning behövs kring var bussen ska angöra vid Malmö C samt
om det behövs ytterligare hållplatser mellan Värnhem och Gustav Adolfs torg.
Nya trädrader bedöms rymmas längs några avsnitt och på ett antal platser
behöver ytor för angöring ses över.
En koppling kan komma att skapas till Anna Lindhs plats, men eventuella
åtgärder i anslutning till förändrad linjesträckning är ej utredda.
I idéstudien har inga ytterligare hållplatser mellan Värnhem och Gustav Adolfs
torg, utöver Malmö C och eventuellt Anna Lindhs plats, bedömts vara
nödvändiga då sträckan är att betrakta som en genomfartssträcka med få
målpunkter i direkt anslutning till stråket. Ambitionen har varit att hålla nere
antalet hållplatser centralt för att öka tillgängligheten och korta restiden för de
som reser från sträckans ändpunkter till centrala Malmö. Detta kan komma att
omprövas i kommande förstudie.
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Figur 63 Utformningsidé för delsträcka 2.
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I tabellen nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén
relaterat till ambitionerna i kapitel 3. Utformningsidén visar på en översiktlig nivå
de aspekter som kräver fördjupade analyser i förstudieskedet. I kolumnen Behov
av ytterligare analys listas de analysbehov som idéstudien identifierat som
kräver fördjupad utredning i förstudien (utöver givna behov av konkretisering
listade i Förstudiemall).

Trafikstyrning

Tabell 13 Utformningsidé och behov av fördjupning för delsträcka 2. Baserat på
ambitioner i kapitel 3.

Aspekt

Utformningsidé

Busskörfält

Längs delsträckan bedöms andelen
busskörfält kunna bli upp till ca 90%.
Mellan Östervärn och korsningen
Norra Vallgatan/Slottsgatan bedöms
busskörfält rymmas, med reservation
för få, kortare avsnitt med särskilt
smalt utrymme, exempelvis vid
Bastion Uppsala.
-

-

-

Längs Slottsgatan finns ej utrymme för
busskörfält om inte biltrafiken leds om
helt. Alternativa
framkomlighetsåtgärder måste
utredas, exempelvis reversibelt
busskörfält.
Längs Stora Nygatan vid kyrkogården
samt förbi Gustav Adolfs torg fram till
korsningen
Torggatan/Regementsgatan anläggs
busskörfält.
Längs Regementsgatan fram till
Fersens väg finns utrymme för
busskörfält, men körfältsbredder kan
behöva begränsas.

I tidigare idéstudie (Ramböll & Malmö stad
2018) finns skissade förslag på utformning.

Behov av ytterligare
analys
-

-

Hur eventuell förflyttning
av övrig trafik påverkar
trygghet och
trafiksäkerhet i sidogator.
Gäller särskilt Östergatan
och Östra Förstadsgatan.
I vilken utsträckning det
går att begränsa
biltrafiken längs
Slottsgatan. Mycket
viktigt med förbättrad
framkomlighet för buss.
Alternativa sträckningar
genom centrum som ger
bättre förutsättningar för
bussens framkomlighet.
Se över möjlighet att
samutnyttja stråk med
övriga MEX-linjer,
exempelvis Djäknegatan.

Tvära kurvor

Hållplatser

Generellt ska alla signalreglerade
korsningar ha bussprioritering (i korsningar
med övriga MEX-linjer blir dock denna
prioritering begränsad).
Cirkulationsplatsen
Hornsgatan/Nobelvägen bör
förändras. Antingen ska busskörfält
dras genom cirkulation, alternativt
görs cirkulationen om till en
signalreglerad korsning. Måste
studeras vidare med avseende på
flöden och framkomlighet.
-

Cirkulationsplatsen
Hornsgatan/Exercisgatan görs om, ev
ändras till signalreglerad korsning.

-

Korsningen Stora Nygatan/Gustav
Adolfs torg förändras ej, bör fortsatt
ge prioritet till gående och cyklister.

Tvära kurvor ska i den mån det går
undvikas. Åtgärder/analyser behöver
framförallt göras i korsningen
Slottsgatan/Stora Nygatan.
Befintliga hållplatser behålls, med några
ändringar:
Befintlig hållplats Östervärn längs ny
linjesträckning tas bort (är idag
placerad vid korsningen
Nobelvägen/Sallerupsvägen)
-

Hållplats Malmö C ska enligt utpekad
linjedragning placeras längs Norra
Vallgatan på grund av kortare körtid
för bussen och färre konflikter i
korsningspunkter. Dock bör
alternativet att hållplatsen ligger kvar
vid Centralplan studeras, eftersom ett
mycket stort antal resenärer som
byter till/från annan kollektivtrafik vid

Analysera effekter av
omvandling av
väjningspliktskorsning till
signalreglerad korsning, samt
förändrade
väjningsförhållanden i övriga
korsningar.

Analysera svängradie i
korsningen Slottsgatan/Stora
Nygatan.
-

Se över gång- och
cykelkopplingar till/från
hållplats.

-

Utreda alternativ
linjedragning via
Centralplan.

-

Utreda anpassning av
Gustav Adolfs torg och
Värnhem för optimal
framkomlighet för MEX.

-

Utreda angöring till Anna
Lindhs plats

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 97/116

Malmö C annars får ett mycket längre
gångavstånd.
-

Gångbana och
framkomlighet för
fotgängare

Hållplats Stadsbiblioteket flyttas
västerut (behandlas i delsträcka 3).

På sträckorna mellan Värnhem och Malmö
C respektive mellan Malmö C och Gustav
Adolfs torg bedöms det inte finnas behov
av ytterligare hållplatser. Detta baseras på
bristen av stora målpunkter i
linjedragningens närhet, i kombination med
utrymmesbrist och att restiderna till
befintliga stora målpunkter skulle försämras
med tillägg av hållplatser. I vidare arbete
kan det dock tillkomma fler aspekter som
gör att det finns anledning att ompröva
detta.
Det finns idéer om att MEX 4 även ska
trafikera Anna Lindhs plats. För att
möjliggöra detta behövs vidare analyser
göras av möjliga körvägar och om det krävs
ombyggnader för att få plats med
ytterligare en angörande MEX-linje vid
denna hållplats.
Gångbana generellt längs båda sidor, men
längs Slottsgatan är utrymmet begränsat
och det befintliga västliga gångstråket leds
in i parken. Behov av att rusta upp och
bredda befintlig gångbana i gaturummet
och ändra utformningen för att förebygga
konflikter mellan cyklister och fotgängare.
Bussen prioriteras generellt i korsningarna.
Icke signalreglerade övergångsställen finns
framförallt längs Östra Förstadsgatan,
Norra Vallgatan. Dessa ska ses över utifrån
framkomlighet för gående respektive buss.

-

Utreda om ytterligare
hållplatser behövs mellan
Värnhem och Malmö C.

-

I det vidare arbete ska
kopplingen och
angöringen till Anna
Lindhs plats utredas
enligt beslut i Tekniska
nämndens trafikutskott
om att linje 4 bör dras om
och gå via Neptunigatan,
istället för Norra
Vallgatan, för att angöra
Anna Lindhs plats.

Cykelbana och
framkomlighet för
cyklister

Framkomlighet för
övrig
motorfordonstrafik

Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Mellan Östervärn och korsningen
Östra Förstadsgatan/Drottninggatan
bedöms det finnas utrymme till
cykelbanor på båda sidor.
-

Längs Norra Vallgatans finns utrymme
för cykelbana på ena sidan. Dock ska
bedömning göras om cykelbana längs
det parallella stråket längs Östergatan
gynnar fler och att satsningar på
cykelbana istället ska göras där.

-

Längs Slottsgatan finns befintlig
cykelbana.

-

Längs Stora Nygatan bedöms ej finnas
utrymme till cykelbana på grund av
brist på utrymme i kombination med
stort behov av busskörfält.

-

Längs Gustav Adolfs torg och
Torggatan finns behov av cykelbana
för att stärka stråket som fortsätter
längs
Davidshallsgatan/Engelbrektsgatan.

-

Längs östra delen av Regementsgatan
finns ej utrymme till cykelbana.
Parallellt närliggande stråk finns.

Generellt är bussens framkomlighet
prioriterad längs delsträckan, vilket
påverkar korsningspunkter.
Cykelpassager/cykelöverfarter ska
framförallt finnas vid hållplatser och
signalreglerade korsningar, utöver detta ska
behovet av passager ses över.
Begränsning av övrig motorfordonstrafik
bör ses över enligt följande:
Östra Förstadsgatan: Ej utrymme för
både busskörfält och körfält för övrig
motorfordonstrafik. Detta är dock

Se över möjlighet att anlägga
enkelriktade cykelbanor längs
Gustav Adolfs torg/Torggatan
på grund av mycket begränsat
utrymme i kombination av
stort behov av både cykelbana
och busskörfält.

Utred påverkan på begränsad
framkomlighet för
trafiksystemet i större
perspektiv.
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beroende av huruvida tillgängligheten
till fastigheter går att lösa i sidogator.

Hastighetssäkring

Cykelparkering

Hyrcyklar
Parkering och
angöring för
motorfordonstrafik

Trafiksäkerhet

Trygghet

-

Slottsgatan: Framkomlighetsåtgärder
för buss måste ordnas. Ev. enkelriktat
för övrig motorfordonstrafik.

-

Stora Nygatan-Torggatan: Ingen
genomfart för biltrafik. Tillgänglighet
måste lösas.

Inga farthinder bör finnas i busskörfält.
Bussens hastighet bör regleras med
geofencing. Platser med många korsande
oskyddade trafikanter finns vid Värnhem,
Malmö C och Gustav Adolfs torg, men
hållplatsen i sig är hastighetsdämpande
eftersom bussen ska stanna.
Ska finnas vid alla hållplatser. Särskilt viktigt
med tillräckligt antal vid de stora
bytespunkterna.
Liten potential till utökning
På grund av utrymmesanspråk behöver ytor
för angöring ses över där det ska finnas
busskörfält, vilket gäller Östra
Förstadsgatan, Norra Vallgatan, Stora
Nygatan
En hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla
föreslagna åtgärder. Särskild vikt ska läggas
vid olycksdrabbade korsningar, vilket i
störst grad gäller Värnhem och korsningen
Östra Fäladsgatan/Kungsgatan.
Har legat till grund för avvägningar ovan.
Längs det parallella gång- och cykelstråket
norr om kanalen kopplat till Malmö C, finns
behov av trygghetsskapande åtgärder.

Tillgänglighet

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Jämlikhet
Barnperspektiv

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Har legat till grund för avvägningar ovan.
Särskild beaktan vid korsningspunkter och
hållplats i närheten av Stadsbiblioteket.

Vegetation och
gestaltning

Gröna värden ska förstärkas generellt,
utrymme att förstärka med
sammanhängande trädrader finns längs
delar av Östra Förstadsgatan och Norra
Vallgatan.

Utreda möjligheten att ta bort
kantstensparkering och se över
tillgänglighet till entréer.
Buller
Mycket stor vikt ska läggas vid
trafiksäkerhet i
detaljutformning.

Möjliga trygghetsåtgärder i
detaljutformning ska utredas,
exempelvis gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
där alternativa nattstråk
behöver planeras.

Luftkvalitet

Särskilt höga bullernivåer vid
Nobelvägen/Östra Förstadsgatan/ Norra
Vallgatan (östra delen). Har legat till grund
för idén om anläggning av busskörfält längs
sträckan, eftersom det har positiv påverkan.
Dock förespråkas ytterligare åtgärder.
På grund av problem med vibrationer i
fastigheter vid Slottsgatan till följd av hög
trafikbelastning, har gatan nyligen smalnats
av vid ett ställe.
Särskilt höga halter av luftföroreningar vid
Nobelvägen/Östra Förstadsgatan/ Norra
Vallgatan (östra delen). Har legat till grund
för idén om anläggning av busskörfält längs
sträckan, eftersom det har positiv påverkan.
Dock förespråkas ytterligare åtgärder.

Tillgänglighet till entréer för
funktionsnedsatta ska utredas
och tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.
Möjliga åtgärder i
detaljutformning ska utredas.
Generellt ska trafikmiljöerna
anpassas till barns
förutsättningar där de rör sig i
större utsträckning.
Vilken typ av vegetation
som är mest lämplig vid
respektive avsnitt.
-

Hur de gröna
kopplingarna kan
förstärkas vid respektive
punkt.

Utreda vilka ytterligare
åtgärder för minskat buller
som kan genomföras i
samband med omvandling av
gaturummet.

Utreda vilka ytterligare
åtgärder för ökad luftkvalitet
som kan genomföras i
samband med omvandling av
gaturummet.
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Dagvatten och
skyfall

5.3

Ingen särskild problematik, generella
åtgärder behövs.

Fördjupad analys och dialog
med berörda intressenter.
Utreda åtgärder för rening av
dagvatten.

Delsträcka 3: Regementsgatan

I detta avsnitt presenteras en analys av förutsättningar samt utformningsidé för
delsträcka 3. De fokusområden som belyses kräver extra uppmärksamhet i den
fortsatta utvecklingen av delsträckan. Utformningsidén är framtagen med
utgångspunkt i delsträckans fokusområden.

5.3.1

Fokusområden

Delsträcka 3 har hög befolkningstäthet och en stor andel av invånarna är
förvärvsarbetande med höga inkomster. Här bor fler kvinnor och äldre än längs
övriga linjer vilket motiverar extra fokus på trygghetsskapande åtgärder.
Sträckan har flera viktiga målpunkter i form av Stadsbiblioteket, Simhallsbadet
och Kronprinsen samt flera skolor (Sankt Petri gymnasium, Malmö borgarskola
och Fridhemsskolan). Många av målpunkterna är viktiga för barn.
Regementsgatan byter karaktär längs sträckningen. Det första avsnittet mellan
Stadsbiblioteket och Kronprinsen har stor skala och utgör idag en barriär mellan
Slottsparken och Hästhagen. Här behöver trygghetsaspekten beaktas särskilt
eftersom avsaknaden av bostäder gör att få personer rör sig längs stråket
kvällstid. Hållplatsen vid Stadsbiblioteket behöver ges en tydlig koppling till
biblioteket. Utöver befintlig gång- och cykeltunnel behöver det gå att korsa
gatan i markplan. Parken har idag flera buskage ut mot Regementsgatan.
Buskage och belysning av passagerna i anslutning till parken bör ses över i
förstudien.
På första delen av sträckningen är det idag stora flöden av motorfordonstrafik.
Dessa förväntas minska något framåt men trängseln kommer öka om busskörfält
anläggs. Sträckan har tre olycksdrabbade signalreglerade korsningar vilka
behöver utredas vidare i förstudien för att öka trafiksäkerheten. Extra vikt bör

läggas vid korsningen Regementsgatan-Mariedalsvägen. Det finns också
skyfallsproblematik vid Kronprinsen som kräver ytterligare analys i
förstudieskedet.
Den västra delen av Regementsgatan har en annan karaktär med mindre skala
och centrumkänsla. Sträckan har många målpunkter i form av handel och
service och är hållplatstät. Här har bussen låg medelhastighet. Det finns en stor
mängd kantstensparkeringar som behöver ses över och det behöver utredas
vidare hur påverkan av den parkering som eventuellt ska finnas kvar kan minska
så att bussens framkomlighet ökar. Här finns många farthinder och flera icke
signalreglerade övergångsställen som används av barn som går på
Fridhemsskolan. Bussen har generellt låg medelhastighet i riktning mot
Segevång och stor körtidsavvikelse i förhållande till tidtabell mellan
Skvadronsgatan och Kronprinsen. För att öka bussens framkomlighet behöver
farthinder anpassas för buss, hållplatsavstånd ses över och ytterligare
framkomlighetåtgärder analyseras vidare.
I figur 64 finns ett flertal identifierade fokusområden som särskilt behöver
beaktas.
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Figur 64 Fokusområden för delsträcka 3.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 101/116

5.3.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 3 i relation till ramverk och ambitioner har lett fram till en
idé för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i
förhållande till det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket krävt flera avvägningar
och prioriteringar.
Utformningsidén påvisar att det finns utrymme för busskörfält på östra delen av
sträckan. I västra delen är det befintliga utrymmet begränsat och rymmer inte
busskörfält utan att påverka övrig trafiks framkomlighet i för hög grad. I detta
avsnitt krävs särskilda utredningar för att tillgodose bussens
framkomlighetsanspråk. I de fall där busskörfält föreslås avses ett busskörfält i
vardera riktningen.
Cykelbana bedöms rymmas längs båda sidor i östra delsträckan men endast
längs ena sidan på västra. Antal hållplatser och dess placering förändras för att
minska bussens restid. Ny trädrad bedöms rymmas längs östra delsträckan och
längs hela delsträckan behöver ytor för angöring ses över.
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Figur 65 Utformningsidé för delsträcka 3.
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I tabellen nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén
relaterat till ambitionerna i kapitel 3. Utformningsidén visar på en översiktlig nivå
de aspekter som kräver fördjupade analyser i förstudieskedet. I kolumnen Behov
av ytterligare analys listas de analysbehov som idéstudien identifierat som
kräver fördjupad utredning i förstudien (utöver givna behov av konkretisering
listade i Förstudiemall).

Tabell 14 Utformningsidé och behov av fördjupning för delsträcka 3. Baserat på
ambitioner i kapitel 3.

Aspekt

Utformningsidé

Busskörfält

Längs delsträckan bedöms andelen
busskörfält kunna bli upp till ca 50%.
Mellan Fersens väg och
Mariedalsvägen finns utrymme för
busskörfält.
-

Trafikstyrning

Tvära kurvor

Mellan Mariedalsvägen och
Ribersborgsvägen/Erikslustvägen finns
begränsat utrymme för busskörfält.
Därför föreslås andra
framkomlighetsåtgärder, exempelvis
begränsning av kantstensparkering.
Framkomlighetsåtgärder är av mycket
stor vikt längs avsnittet.

I tidigare idéstudie (Ramböll & Malmö stad
2018) finns skissade förslag på utformning.
Generellt ska alla signalreglerade
korsningar ha bussprioritering (i korsning
med MEX 10 vid Mariedalsvägen blir dock
denna prioritering begränsad).
Inga tvära kurvor finns längs delsträckan.

Behov av ytterligare
analys

Hållplatser

Förflyttning och borttagning av hållplatser
föreslås för att uppfylla ambitioner om
hållplatsavstånd, samt för att hållplatserna
ska vara placerade där de behövs som
mest.
Hållplats Stadsbiblioteket flyttas
västerut och placeras i närheten av
Birger Buhres plats. Särskilda
trygghetsåtgärder behövs.
-

Hållplats Simhallsbadet tas bort och
kompenseras med ny placering av
hållplats Stadsbiblioteket.

-

Hållplats Kronprinsen behålls.
Komplext utformningsarbete för att
gynna både MEX 4, MEX 10, andra
busslinjer och byten mellan dessa,
samtidigt som hållplatsen är placerad
vid en stor korsning.

-

Hållplats Skvadronsgatan flyttas
västerut till Dragonstigen. Detta
gynnar bussens framkomlighet, men
innebär längre gångavstånd vilket
särskilt kan påverka den äldre
befolkningen som är särskilt stor i
området.

-

Hållplats Fridhemstorget tas bort (men
behålls för linje 3). Bytespunkt mellan
MEX 4 och linje 3 försvinner, men
bedöms inte påverka tillgängligheten i
särskilt hög grad eftersom byten
mellan dessa linjer kan ske vid
hållplats Erikslust längre västerut.

Utreda hur eventuell
förflyttning av övrig trafik
påverkar trygghet och
trafiksäkerhet i sidogator.

-

Se över gång- och
cykelkopplingar till/från
hållplats.

-

Utreda förändrad
hållplatsplacerings
påverkan på äldres
mobilitet.
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Gångbana och
framkomlighet för
fotgängare

Cykelbana och
framkomlighet för
cyklister

Gångbana längs båda sidor.
Östra delsträckan är kategoriserad som Anivå men med högt stadsmiljöanspråk,
vilket motiverar att bussen är prioriterad i
korsningspunkterna. Samtidigt finns behov
av ytterligare korsningspunkt i plan. Denna
bör samordnas med ny placering av
hållplats Stadsbiblioteket (övergångsställe
ska alltid finnas vid hållplats) och med
fördel anläggas så pass nära befintlig gångoch cykeltunnel att övergångsställe vid
hållplats utgör en alternativ passage.
Västra delsträckan är kategoriserad som Bnivå men med mycket högt
stadsmiljöanspråk, vilket motiverar att
bussen inte är prioriterad i
korsningspunkterna. En översyn behöver
trots detta göras av befintliga
övergångsställen och vägas mot bussens
behov av framkomlighet.
Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Längs östra delsträckan finns utrymme
för cykelbana på båda sidor. Trots att
det inte finns så många målpunkter på
norra sidan är en cykelbana fördelaktig
där för att knyta ihop cykelstråk
mellan Fersens väg och norrut längs
Mariedalsvägen, samt för att erbjuda
ett alternativt nattstråk till det
parallella stråket i parken.
-

Framkomlighet för
övrig
motorfordonstrafik

Hastighetssäkring

Cykelparkering
Hyrcyklar
Parkering och
angöring för
motorfordonstrafik

Trafiksäkerhet

Trygghet

Tillgänglighet

att begränsas något längs västra
delsträckan beroende på
framkomlighetsåtgärder.
Farthinder bussanpassas där det inte finns
busskörfält och i busskörfälten bör
farthinder undvikas.
Ska finnas vid alla hållplatser.
Liten potential till utökning
På grund av utrymmesanspråk behöver ytor
för angöring ses över där det ska finnas
busskörfält, vilket gäller östra delsträckan.
Längs västra delsträckan måste ytor för
angöring ses över för att säkra bussens
framkomlighet. Förändrade svängrörelser
in/ut från parkering ska ses över, alternativt
tas de bort i viss utsträckning.
En hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla
föreslagna åtgärder. Särskild vikt ska läggas
vid de signalreglerade korsningarna som
idag är olycksdrabbade.
Har legat till grund för avvägningar ovan.
Extra vikt behöver läggas vid
trygghetsåtgärder längs östra delsträckan
som är belägen intill parken och som inte är
omgiven av bostäder (kan dock tillkomma
bostäder framöver). Särskild omsorg krävs
vid hållplats Stadsbiblioteket.
Har legat till grund för avvägningar ovan.

Längs västra delsträckan finns ej
utrymme till cykelbana på norra sidan.

Cykelpassager/cykelöverfarter ska
framförallt finnas vid hållplatser och
signalreglerade korsningar, utöver detta ska
behovet av passager eller cykelöverfarter
ses över.
Övrig motorfordonstrafik kommer ha
samma genomfartsmöjligheter som i
befintlig utformning. Dock kan den komma

Jämlikhet
Barnperspektiv

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Har legat till grund för avvägningar ovan.
Särskild beaktan vid korsningspunkter i
närheten av skolor.

Utreda hur farthinder kan
bussanpassas där bussen delar
körfält med övrig
motorfordonstrafik.

Utreda möjligheten att ta bort
kantstensparkering och se över
tillgänglighet till entréer.

Mycket stor vikt ska läggas vid
trafiksäkerhet i
detaljutformning.
Möjliga trygghetsåtgärder i
detaljutformning ska utredas,
exempelvis gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
var alternativa nattstråk
behöver planeras.
Tillgänglighet till entréer för
funktionsnedsatta ska utredas
och tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.
Möjliga åtgärder i
detaljutformning ska utredas.
Generellt ska trafikmiljöerna
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Vegetation och
gestaltning

Buller

Luftkvalitet

Dagvatten och
skyfall

Gröna värden ska förstärkas generellt och
befintlig vegetation ska bevaras. Längs
östra delsträckan finns utrymme för ny
sammanhållen trädrad.

Extra höga bullernivåer vid
Mariedalsvägen/Regementsgatan. Bedöms
åtgärdas till viss del genom anläggning av
busskörfält. Ytterligare åtgärder
förespråkas.
Extra höga nivåer vid
Mariedalsvägen/Regementsgatan. Bedöms
åtgärdas till viss del genom anläggning av
busskörfält. Ytterligare åtgärder
förespråkas.
Problematik vid Kronprinsen vilket
motiverar skyfallsåtgärder.

anpassas till barns
förutsättningar där de rör sig i
större utsträckning.
Vilken typ av vegetation
som är mest lämplig vid
respektive avsnitt.
-

Hur de gröna
kopplingarna kan
förstärkas vid respektive
punkt.

Utreda vilka ytterligare
åtgärder för minskat buller
som kan genomföras i
samband med omvandling av
gaturummet.
Utreda vilka ytterligare
åtgärder för ökad luftkvalitet
som kan genomföras i
samband med omvandling av
gaturummet.
Fördjupad analys och dialog
med berörda intressenter.
Utreda åtgärder för rening av
dagvatten.
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5.4

Delsträcka 4: Limhamn

I detta avsnitt presenteras en analys av förutsättningar samt utformningsidé för
delsträcka 4. De fokusområden som belyses kräver extra uppmärksamhet i den
fortsatta utvecklingen av delsträckan. Utformningsidén är framtagen med
utgångspunkt i delsträckans fokusområden.

5.4.1

Fokusområden

Delsträcka 4 har idag låg befolkningstäthet. Antalet invånare kommer framöver
att öka i linjes södra ände i takt med den omfattande utbyggnaden runt
Kalkbrottet. Idag är en stor andel av invånarna längs stråket förvärvsarbetande
med höga inkomster. Här bor många barn och äldre samt något fler kvinnor än i
genomsnitt längs sträckningen. Tryggheten är hög. Den stora andelen barn
motiverar att extra hänsyn tas till gruppen i utformandet av denna del av
stråket.
Viktiga målpunkter längs stråket är Mellanhedens idrottsplats, Fair play stadion
och Limhamns centrum samt skolorna Slottstadens skola, Mellanhedsskolan,
Linnéskolan, Geijerskolan och Karl Johansskolan. De är målpunkter som framför
allt är viktiga för barn. I anslutning till Mellanhedsskolan finns det idag två ej
hastighetssäkrade övergångställen mellan Mellanhedsgatan och
Köpenhamnsvägen som barn som bor väster om Erikslustvägen har behov av att
använda. Det finns även en generell känsla av otrygghet hos barn och föräldrar
på grund av att bilar kör fort på Erikslustvägen. Dessa platser bör
hastighetssäkras.
Stråket går längs ett av Malmös äldre diken och har därför en omfattande
skyfallsproblematik från Erikslustvägen och söderut längs Linnégatan. Hela
sträckningen har kombinerade avloppssystem vilket kräver extra
uppmärksamhet när gatan byggs om. En ”rain garden” kan potentiellt förebygga
en del av skyfallsproblematiken. Det finns pengar avsatta i objektsavtalet att
anlägga en sådan trädgård vid Erikslust. Hur regnträdgården ska utformas för att
ge så stor effekt som möjligt behöver utredas vidare i förstudien.
Linnégatan utgör idag en barriär mellan östra och västra delen av Limhamn. Få
övergångsställen längs med Linnégatan gör det svårt att röra sig över stråket i

öst-västlig riktning, speciellt för äldre, barn och människor med nedsatt
rörelseförmåga. Tillgängligheten längs sträckan behöver ses över då gatan idag
har mycket smala grustrottoarer som gör det svårt för rullstolsburna och
människor med nedsatt rörelseförmåga att använda trottoaren. Sträckan
domineras av villabebyggelse med lummiga trädgårdar och har få övriga
målpunkter. Rosorna som är en rest från den spårvagn som tidigare trafikerat
stråket är utmärkande för området och bör bevaras.
Limhamns centrum har en stark stadskaraktär med flera målpunkter i form av
handel och service. Här är det idag hållplatstätt och tre mindre
cirkulationsplatser begränsar framkomlighet och komfort för bussen. Det finns
stora utrymmesbegränsningar i gaturummet och en mängd kantstensparkeringar
genom Limhamn centrum. Bussens framkomlighet begränsas även av flertalet
övergångsställen där bussen ska lämna företräde.
Sträckan i sin helhet har generella körtidsavvikelser i förhållande till tidtabell och
låg medelhastighet i Limhamns centrum. Farthinder behöver anpassas för
bussen och en översyn behöver göras av passager för oskyddade trafikanter och
regleringsform för dessa.
I Figur 66 finns ett flertal identifierade fokusområden som särskilt behöver
beaktas.
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Figur 66 Fokusområden för delsträcka 4.
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5.4.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 4 i relation till ramverk och ambitioner har lett fram till en
idé för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i
förhållande till det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket krävt flera avvägningar
och prioriteringar. Förlängningen av sträckningen mot Kalkbrottet berörs inte i
denna utformningsidé eftersom det råder stor osäkerhet kring vilken
linjesträckning som väljs framöver.
Utformningsidén påvisar att det finns utrymme för busskörfält på stora delar av
sträckan. Mest problematiskt är det längs västra delen av Limhamn centrum där
det inte finns utrymme för busskörfält och genomfartstrafik i båda riktningar. I
de fall där busskörfält föreslås avses ett busskörfält i vardera riktningen. I övriga
fall föreslås framkomlighetsåtgärder för buss.
Cykelbana bedöms rymmas på båda sidor genom Limhamn centrum, men endast
på östra sidan om resterande sträcka. Två av hållplatserna tas bort för att
åtgärda en mycket hållplatstät sträcka vid Limhamn centrum. Rosraderna
behålls, men inga nya trädrader bedöms rymmas längs sträckan. Ytor för
angöring behöver ses över i Limhamn centrum.
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Figur 67 Utformningsidé för delsträcka 4.
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I tabellen nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén
relaterat till ambitionerna i kapitel 3. Utformningsidén visar på en översiktlig nivå
de aspekter som kräver fördjupade analyser i förstudieskedet. I kolumnen Behov
av ytterligare analys listas de analysbehov som idéstudien identifierat som
kräver fördjupad utredning i förstudien (utöver givna behov av konkretisering
listade i Förstudiemall).

belysa förutsättningar för busskörfält
kopplat till utvecklingsområdet vid
Annetorp.
I tidigare idéstudie (Ramböll & Malmö stad
2018) finns skissade förslag på utformning.
Trafikstyrning

Tabell 15 Utformningsidé och behov av fördjupning för delsträcka 4. Baserat på
ambitioner i kapitel 3.

Behov av ytterligare
analys

Aspekt

Utformningsidé

Busskörfält

Längs delsträckan bedöms andelen
busskörfält kunna bli upp till ca 85%.
Längs Erikslustvägen finns stor
potential att få plats med busskörfält.

-

-

-

-

Längs Linnégatan mellan Erikslust och
Limhamn finns möjlighet till
busskörfält längs i stort sett hela
sträckan, men undantag för få kortare
avsnitt där det kan krävas andra
lösningar såsom exempelvis reversibla
busskörfält.
Mellan Västanväg och Getgatan finns
utrymme till busskörfält, men i vissa
fall krävs begränsade bredder för de
olika trafikslagens ytor.

-

Mellan Getgatan och Kalkbrottsgatan
finns ej utrymme för busskörfält om
körfält för övrig motorfordonstrafik
ska finnas i båda riktningar. Andra
framkomlighetsåtgärder krävs för att
tillgodose bussens
framkomlighetsanspråk, exempelvis
begränsad parkering eller reversibla
busskörfält.

-

Längs Kalbrottsgatan finns utrymme
för busskörfält. Vidare utredningar ska

Hur eventuell förflyttning
av övrig trafik påverkar
trygghet och
trafiksäkerhet i sidogator.
I vilken utsträckning det
går att begränsa
biltrafiken längs Limhamn
centrum för att ge
utrymme till
framkomlighetsåtgärder.

Tvära kurvor

Hållplatser

Generellt ska alla signalreglerade
korsningar ha bussprioritering. Sträckans
tre cirkulationer ska ses över med syfte att
förbättra svängradie och
väjningsförhållanden för bussen. Om
möjligt kan dessa göras om till
signalreglerade korsningar.
Tvära kurvor ska i den mån det går
undvikas. Åtgärder kan behövas i
korsningen Linnégatan/Kalkbrottsgatan.
Förflyttning och borttagning av hållplatser
föreslås för att uppfylla ambitioner om
hållplatsavstånd, samt för att hållplatserna
ska vara placerade där de behövs som
mest.
Hållplats Erikslust behålls på
nuvarande plats.
-

Hållplats Västervång behålls på
nuvarande plats.

-

Hållplats Bellevue behålls på
nuvarande plats.

-

Hållplats Rosenvång tas bort.

-

Hållplats Västanväg flyttas väster om
cirkulationsplats på grund av att
befintlig placering är belägen i en mer
otrygg miljö långt från entréer. Väster
om cirkulationsplatsen är utrymmet
mer begränsat vilket kommer kräva
särskild utredning av hur utrymmet
ska fördelas.

-

Hållplats Linnéskolan tas bort, men
kompenseras av hållplatserna

Analysera effekter av
omvandling av ombyggnad av
cirkulationer. Cirkulationernas
eventuella karaktärsbildande
egenskaper ska finnas med i
analys.
Analysera svängradie i
korsningen
Linnégatan/Kalkbrottsgatan.
Se över gång- och
cykelkopplingar till/från
hållplats.
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Västanvägs och Limhamn C:s nya
placeringar.
-

Ändhållplats

Cykelbana och
framkomlighet för
cyklister

Hållplats Limhamn C flyttas längre
österut (i närheten av Idrottsgatan) på
grund av större närhet till fler
målpunkter, samt för att kompensera
för borttagning av hållplats
Linnéskolan.

Hållplats Hyllie Kyrkoväg behålls för att
möjliggöra byten till andra stadsbusslinjer.
Utrymmet som krävs vändning av 24metersbussar finns på olika platser intill
Kalkbrottet:
– Vid Hammars park
–

Söder om Strandåsvägen

–

Vid Blåsebergavägen

Utreda linjens fortsättning
söderut kopplat till plats för
ändhållplats.
Utreda markanspråk och
koppling till pågående
planprocesser.

(Ramböll & Malmö stad 2018)

Gångbana och
framkomlighet för
fotgängare

Lokalisering av ändhållplats måste ske i
samverkan med pågående planprocesser i
området samt slutligt beslut om
linjedragning
Gångbana generellt längs båda med
tillgänglig beläggning.
Sträckan mellan Erikslust och Limhamn är
kategoriserad som B-nivå, vilket motiverar
att bussen är prioriterad i
korsningspunkterna. Samtidigt finns behov
av ytterligare korsningsmöjligheter för
gående.
Sträckan genom Limhamn centrum är
kategoriserad som C-nivå, vilket motiverar
att bussen inte är prioriterad i
korsningspunkterna. Detta innebär att
övergångsställen där fotgängare har
företräde är motiverat längs hela körbanan.
Generell översyn bör dock göras.

Framkomlighet för
övrig
motorfordonstrafik

Hastighetssäkring

Cykelparkering

Hyrcyklar

Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Mellan Erikslust och Limhamn bedöms
cykelbana endast få plats på östra
sidan av gaturummet. Med tanke på
de få målpunkter som finns längs
avsnitt bedöms detta rimligt ur
tillgänglighets- och
framkomlighetssynpunkt. Cykelbana
på båda sidor bedöms endast få plats
om det inte anläggs busskörfält på
sträckan.
-

Genom Limhamn bedöms cykelbana
på båda sidor vara prioriterat med
tanke på det tillgänglighetsanspråk
som ges av de många målpunkterna
på båda sidor om gatan.

-

Längs Kalbrottsgatan finns utrymme
för cykelbana på båda sidor.

Cykelpassager/cykelöverfarter ska
framförallt finnas vid hållplatser och
signalreglerade korsningar, utöver detta ska
behovet av passager eller cykelöverfarter
ses över.
Genomfart för övrig motorfordonstrafik
begränsas inte enligt utformningsidén.
Däremot bör alternativ för att begränsa
genomfart längs västra delen av Limhamn
centrum för att säkra bussens
framkomlighet utredas
Farthinder bussanpassas där det inte finns
busskörfält och i busskörfälten bör
farthinder undvikas.
Bör finnas vid alla hållplatser. Särskilt stort
behov vid hållplatserna Limhamn C och
Hyllie Kyrkoväg.
Liten potential till utökning

Utreda hur farthinder kan
bussanpassas där bussen delar
körfält med övrig
motorfordonstrafik.

Idéstudie linje 4 20200515.docx
Sida 112/116

Parkering och
angöring för
motorfordonstrafik

Trafiksäkerhet

Trygghet

På grund av utrymmesanspråk behöver ytor
för angöring ses över där det ska finnas
busskörfält, vilket gäller Linnégatan genom
Limhamn centrum. Även där busskörfält
inte ryms behöver angöring ses över för att
tillgodose bussens framkomlighetsanspråk.
Aspekter som barnperspektiv och en
attraktiv centrummiljö är ytterligare motiv
till att begränsa kantstensparkeringar.
En hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla
föreslagna åtgärder. Särskild vikt ska läggas
vid olycksdrabbade korsningar, vilket i
störst grad gäller i mitten av Limhamn
centrum.
Har legat till grund för avvägningar ovan.

Tillgänglighet

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Generellt ska gångbanor
tillgänglighetsanpassas.

Jämlikhet
Barnperspektiv

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Har legat till grund för avvägningar ovan.
Särskild beaktan vid korsningspunkter i
närheten av skolor.

Vegetation och
gestaltning

Rosstråket längs Linnégatan är en rest från
när gatan trafikerades av spårvagn. Det är
mycket viktigt för områdets identitet och
ska vara kvar, eventuellt kan rosstråket

Utreda möjligheten att
begränsa kantstensparkering
och se över tillgänglighet till
entréer.

Mycket stor vikt ska läggas vid
trafiksäkerhet i
detaljutformning.

Möjliga trygghetsåtgärder i
detaljutformning ska utredas,
exempelvis gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
var alternativa nattstråk
behöver planeras.
Tillgänglighet till entréer för
funktionsnedsatta ska utredas
och tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.
Möjliga åtgärder i
detaljutformning ska utredas.
Generellt ska trafikmiljöerna
anpassas till barns
förutsättningar där de rör sig i
större utsträckning.
Hur de gröna kopplingarna kan
förstärkas vid respektive
punkt.

Buller
Luftkvalitet
Dagvatten och
skyfall

flyttas något i sidled. Vid åtgärder på
cirkulationsplatser är det viktigt att
kompensera för vegetation som försvinner.
Uppvuxna lindar i Limhamns centrum har
höga värden och är viktiga för områdets
karaktär.
Ingen särskild problematik
Ingen särskild problematik
I princip hela sträckan har
skyfallsproblematik som kräver åtgärder,
exempelvis raingardens och öppen
överbyggnad.

Fördjupad analys och dialog
med berörda intressenter.
Utreda åtgärder för rening av
dagvatten.
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5.5

Avslutning

Storstadspaketet är Malmös största infrastrukturprojekt sedan Citytunneln och
kommer att förändra stadsbilden i stora delar av Malmö. Totalt ska det byggas
26 750 bostäder längs med kollektivtrafikstråken. Därmed är storstadspaketet
även ett av det mest omfattande stadsutvecklingsprojekten i Malmö de
kommande 10 åren. Projektets breda ansats återspeglas bl.a. i
värdeprogrammets formuleringar om En företagsam och samskapande stad, En
attraktiv, grön och myllrande stad, En sammanhållen och jämlik stad, En stad
som är redo för framtiden
Idéstudiens syfte är att utreda sträckans nuvarande förutsättningar och hur den
behöver utvecklas för att säkra måluppfyllelse gentemot de ingångna avtalen i
Storstadspaketet. Till skillnad från de efterkommande förstudierna undersöker
idéstudien hur stråket fungerar som helhet. Dels genom hur det knyter samman
olika delar av staden, dels genom att titta på hela stadsrummet från fasad till
fasad.

byggnader kan en stadsmässighet och kontinuitet skapas som staden kan
fortsätta att utvecklas kring. idéstudien tar utgångspunkt i Malmös befolkning
och visar hur stråket kan planeras med utrymme för både vistelse och transport
samt hur en sammanhållen stadsutveckling kan bidra till att gaturummen blir
tryggare, grönare och mer trafiksäkra. En stärkt identitet med en stor variation
av funktioner skapar goda möjlighet för verksamheter att utvecklas längs
stråket.
För att bussens ökade framkomlighet inte ska utgöra en barriär längs stråket
måste hänsyn tas och noggranna avvägningar göras gentemot gående och
cyklister i staden.
Denna idéstudie har kartlagt förutsättningar och identifierat ett antal viktiga
aspekter för att säkra måluppfyllelsen och bidra till ett fungerande stråk.
Idéstudiens koncept säkrar att effektmålen uppnås i stråket som helhet samt att
Storstadspaketets värdeprogram beaktas i utformningen av respektive
delsträcka.

Idéstudien visar hur stråket som helhet kan bidra till en hållbar och
strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö där kollektivtrafiken är ett
verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad. Genom att skapa
en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med högre bekvämlighet, bättre
restider och ökad regelbundenhet kommer fler välja att resa kollektivt.
Idéstudien beskriver även hur cykelinfrastrukturen kan förbättras i MEX-stråket
och på så sätt skapa goda förutsättningar för att öka det aktiva resandet.

Idéstudiens koncept i form av definierade fokusområden och utformningsidé på
stråkets fyra delsträckor utgör en grund för det vidare arbetet med förstudier.
Idéstudien belyser även behovet av fördjupade analyser i det fortsatta arbetet.

För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för alla måste stråket anpassas efter
olika målgrupper. Idéstudien belyser hur stråket kan bidra till att bryta barriärer
mellan stadens olika delar och invånare. Med ökad tillgänglighet skapas en mer
sammanhållen och jämlik stad där stråket är en tydlig del i framtidens gröna,
integrerade och attraktiva stad. En strukturbildande och attraktiv kollektivtrafik
och cykelinfrastruktur understödjer förtätning, stadsutveckling och ett hållbart
resande.

I förstudierna blir det viktigt att föra dialog med invånare och andra intressenter
längs stråket för att utnyttja stråkets potential att bidra till sysselsättning och
målet om en företagsam och samskapande stad. Genom att samordna arbetet
med parallella planeringsprocesser kan ytterligare synergier uppnås.

Investeringar i kollektivtrafiksystemet, nya cykelbanor och stadsmiljön bidrar till
att stimulera ett allsidigt bostadsbyggande som kompletterar befintlig struktur.
Genom en medveten gestaltning av stråket och omkringliggande rum och

I arbetet med fördjupade analyser av respektive delsträcka är det viktigt att ta
utgångspunkt i de förutsättningar som kartlagts i idéstudien och i
Storstadspakets mål.
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6

Redovisning remisser

Idéstudien har skickats ut på tjänstemannaremiss till berörda förvaltningar inom
Malmö stad samt vissa externa intressenter.
Tabell 16 Remissinstans och svar.

Remissinstans
Fastighets- och gatukontoret (internt)
Stadskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Skånetrafiken
Räddningstjänsten
VA SYD
EON

Inkommit
med svar
X
X
X
X
X

X
X

Interna synpunkter från fastighets- och gatukontoret har antingen arbetats in i
dokumentet eller förmedlats till projektledarna för förstudierna.
Synpunkter från andra förvaltningar och externa remissinstanser har antingen
arbetats in i dokumentet, förmedlats till projektledarna för förstudierna eller
besvarats separat till respektive svarande för vidare dialog i det fortsatta
arbetet.
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