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Sammanfattning
Detta är en idéstudie för del av stråket mellan Nyhamnen och Lindängen som ska inrymma
MalmöExpressen linje 2, cykelbanor och ett flertal andra funktioner mellan fasaderna.
Samtliga åtgärder planeras vara färdigställda år 2027.
Syftet med idéstudien är att utifrån ett brett perspektiv säkerställa att fler värden, utöver
de trafikala, uppnås vid införande av konceptet MalmöExpressen på linje 2. 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 2 ingår i Storstadsavtalet, 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 2 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 530 miljoner kronor (2016 års prisnivå) och längs
stråket ska 4 417 bostäder etableras. För linje 2 gäller även att cykelbana ska anläggas
längs delar av stråket, med en budget på 56 miljoner kronor. Storstadsavtalet 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 samt 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 Storstadsavtalets värdeprogram beaktas i utformningen av respektive
delsträcka.
Idéstudiens koncept i form av definierade fokusområden och utformningsidé på stråkets tre
delsträckor utgör 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 Storstadsavtalets mål.
Idéstudien fokuserar på hur MEX-stråket kan förhålla sig till befintliga gaturum. Nyhamnen
är en ny stadsdel under utveckling och kommer att trafikeras av linje 2 men ingår inte i
idéstudien. Flera utredningar redan gjorts, är pågående eller är planerade inom
exploateringsprocessen varför behov av en idéstudie för Nyhamnen inte föreligger. Stråkets
fortsatta utredning avseende utformning i Nyhamnen bör följa stråkets koncept i övrigt.

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 3/123

Innehåll
1

2

Inledning.......................................................................................................... 5
1.1

Konceptet MalmöExpressen ....................................................................... 5

1.2

Vision för MEX-stråken.............................................................................. 6

1.3

Syfte ...................................................................................................... 6

1.4

Avgränsningar ......................................................................................... 6

Ramverk .......................................................................................................... 7
2.1

3

4

Storstadsavtalet ...................................................................................... 7
2.1.1

Sverigeförhandlingen .................................................................. 7

2.1.2

Plan för genomförande ................................................................ 9

2.1.3

Värdeprogram............................................................................ 9

2.1.4

Genomförandeavtal .................................................................. 10

2.2

Tidplan ................................................................................................. 12

2.3

Styrdokument ....................................................................................... 12

2.4

Aktuella relevanta beslutsprocesser .......................................................... 13

Ambition för stråket ......................................................................................... 14
3.1

MEX-standarder ..................................................................................... 14

3.2

Indelning av stråket ............................................................................... 17

3.3

Linjedragning ........................................................................................ 19

3.4

Typstråk ............................................................................................... 19

3.5

Trafikering och elförsörjning .................................................................... 21

Analys av förutsättningar .................................................................................. 22
4.1

4.2

4.3

Människan i staden ................................................................................ 22
4.1.1

Befolkningstäthet och exploatering ............................................. 23

4.1.2

Äldre ...................................................................................... 25

4.1.3

Barn ....................................................................................... 26

4.1.4

Tillgänglighet ........................................................................... 27

4.1.5.

Jämlikhet ................................................................................ 27

4.1.6.

Säkerhet och trygghet .............................................................. 29

4.1.7.

Jämställdhet ............................................................................ 29

4.1.8.

Sammanfattning Människan i staden ........................................... 32

Fysisk miljö och stadsliv .......................................................................... 34
4.2.1

Målpunkter .............................................................................. 34

4.2.2

Planering ................................................................................ 37

4.2.3

Klimatanpassning ..................................................................... 39

4.2.4

Identitet och attraktivitet........................................................... 41

4.2.5

Dialog..................................................................................... 56

4.2.6

Sammanfattning Fysisk miljö och stadsliv .................................... 58

Trafik och rörelser .................................................................................. 61
4.3.1

Trafikflöden ............................................................................. 61

4.3.2

Olycksstatistik för påkörda fotgängare och cyklister ....................... 66

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 4/123

5

4.3.3

Trafikering av busslinje ............................................................. 68

4.3.4

Befintlig utformning .................................................................. 79

4.3.5

Kantstensparkering................................................................... 90

4.3.6

Luftkvalitet .............................................................................. 92

4.3.7

Buller och vibrationer ................................................................ 93

4.3.8

Sammanfattning Trafik och rörelser ............................................ 94

Koncept för stråk ............................................................................................. 97
5.1

5.2

5.3

5.4

Delsträcka 1: Centrum ............................................................................ 97
5.1.1

Fokusområden ......................................................................... 97

5.1.2

Utformningsidé ........................................................................ 99

Delsträcka 2: Södra Förstaden ............................................................... 105
5.2.1

Fokusområden ....................................................................... 105

5.2.2

Utformningsidé ...................................................................... 106

Delsträcka 3: Munkhättegatan ............................................................... 111
5.3.1

Fokusområden ....................................................................... 111

5.3.2

Utformningsidé ...................................................................... 112

Avslutning .......................................................................................... 118

6

Redovisning av remisser ................................................................................. 120

7

Litteratur och referenslista .............................................................................. 121
7.1

Kartor ................................................................................................ 121

7.2

Geometriska data................................................................................. 121

7.3

Forskning............................................................................................ 121

7.4

Rapporter ........................................................................................... 121

7.5

Planer ................................................................................................ 121

7.6

Dialog ................................................................................................ 122

7.7

Andra underlag .................................................................................... 122

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 5/123

1

Inledning

Detta är en idéstudie av stråket mellan Nyhamnen och Lindängen som ska inrymma
MalmöExpressen 2, cykelbanor och ett flertal andra funktioner och kvaliteter mellan
fasaderna. Samtliga åtgärder planeras vara färdigställda år 2027.
Idéstudiens kartläggning av stråkets förutsättningar identifierar vilka aspekter som bör tas
extra hänsyn till i det fortsatta arbetet. Idéstudien genomförs enligt Modell för idéstudie
som säkerställer att hänsyn tas till utpekade värden i gaturummet. 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 som kommande MalmöExpressen linje 2 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 MEXstråken.
1.
2.
3.
4.

1.1

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

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 göra
busstrafiken mer attraktiv och pålitlig samt 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 procent1. En
resenärsstudie från 20172 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 en 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 gaselhybridbussar.

1
2

Statistik från Skånetrafiken
Utvärdering, resultat - Uppfattningar om MEXen. Helena Svensson LTH, Mohsen Towliat, Malmö stad, 2017
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1.2

Vision för MEX-stråken

Följande vision sammanfattar den övergripande ambitionen med kommande utpekade MEXstråk (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 och jämlik stad och
stråken är en tydlig del i framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad.
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.

1.3

Syfte

Idéstudiens syfte är att utreda sträckans nuvarande förutsättningar och ge förslag på
utveckling som säkrar måluppfyllelse gentemot de ingångna avtalen i Storstadsavtalet. Till
skillnad från efterkommande förstudier undersöker idéstudien hur stråket fungerar som
helhet, dels genom hur det knyter samman olika delar av staden, dels genom att den tittar
på hela stadsrummet. 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 2 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 (eller till kommunalt ägd mark i de delar
där stråket inte kantas av byggnader) i det utpekade stråket. Det fortsatta förstudiearbetet
behöver djupare utreda vad som är möjligt att genomföra inom befintliga fastighetsgränser
och huruvida det är motiverat att ta mer mark i anspråk samt om det kommer att krävas
nya detaljplaner för att omvandla stråket till ett MEX-stråk.
Idéstudien fokuserar på hur MEX-stråket kan förhålla sig till befintliga gaturum. Nyhamnen
är en ny stadsdel under utveckling och kommer att trafikeras av linje 2 men ingår inte i
idéstudien. Flera utredningar redan gjorts, är pågående eller är planerade inom
exploateringsprocessen varför behov av en idéstudie för Nyhamnen inte föreligger. Stråkets
fortsatta utredning avseende utformning i Nyhamnen bör dock följa stråkets koncept i
övrigt.
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2

Ramverk

I detta kapitel beskrivs det ramverk som idéstudien och omvandlingen av linje 2 till ett
MEX-stråk har att förhålla sig till. Ramverket utgörs av Storstadsavtalets mål och
förväntningar som uttryckts i olika kommunala styrdokument.

2.1

Storstadsavtalet

Storstadsavtalet 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
Storstadsavtalet.

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 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 åtta stadsbusslinjer och 14 cykelbanor (se bilder nedan). Av de åtta
busslinjerna är fem MEX-linjer. En av dem är den befintliga linje 5, resterande är
uppgraderingar av stomlinjerna 2, 4, 8 och 10.

Figur 1 Utpekade busslinjer i Storstadsavtalets objektsavtal.
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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 ökad
framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister samt för att skapa en mer attraktiv
stadsmiljö.

Figur 2 Utpekade cykelbanor (gröna) i Storstadsavtalets objektsavtal.
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För linje 2 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 530 miljoner
kronor (2016 års prisnivå) och längs stråket ska 4 417 bostäder etableras. I avtalet för linje
2 finns även specifika cykelobjekt med cykelbanor i Nyhamnen och längs Munkhättegatan
med en sammanlagd budget på 56 miljoner kronor. Resterande linjesträckning ingår i
avtalets större cykelobjekt som är cykelbana mellan Västra hamnen och Lindängen (som i
avtalet är en del av linje 8). Målet med det utbyggda cykelnätet är att öka framkomlighet
och trafiksäkerhet för cyklister samt att förbättra möjligheterna att ta sig till och från
kollektivtrafiksystemet. Såväl kollektivtrafik- som cykelobjekt för linje 2 ska vara
färdigställda 2027, med undantag av Nyhamnen som ska vara färdigställt senast 2031.

2.1.2

Plan för genomförande

Under 2018 antogs Plan för genomförande i Kommunstyrelsen, framtaget i syfte att styra
Malmö stads genomförande av Storstadsavtalet. 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

Utöver dessa effektmål finns ambitioner om att ta ett samlat grepp för stadsutveckling,
vilket innebär att satsningarna inom Storstadsavtalet ska göras 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 Storstadsavtalet genomförande:
•

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
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
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minimerar sitt ekologiska fotavtryck och all verksamhet genomsyras av FN:s
globala hållbarhetsmål.

2.1.4

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-standarder 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

Typstråk 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.
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Figur 3 Exempel på utformning i stråk kategoriserat som typstråk A.

2.1.4.2

Typstråk 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.

Figur 4 Exempel på utformning i stråk kategoriserat som typstråk B.

2.1.4.3

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

Figur 5 Exempel på utformning i stråk kategoriserat som typstråk C.

2.2

Tidplan

Såväl kollektivtrafik- som cykelobjekt för linje 2 ska vara färdigställda 2027, med undantag
av Nyhamnen som ska vara färdigställt senast 2031.

2.3

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 i
kommande utredningar.
Exempel på styrdokument som legat till grund för arbetet med idéstudien:
•
Cykelprogram
•
Dagvattenstrategi
•
Fotgängarprogram
•
Koll 2020
•
Kunskapsunderlag jämställdhetsanalyser
•
Malmös stadsmiljöprogram
•
Miljökvalitetsnormer för vatten
•
Målkonfliktsanalys trygghet
•
Plan för genomförande Storstadsavtalet
•
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 hållplatshandbok
•
Skånetrafikens verksamhetsplan
•
Stadsmiljöprogram för Västra Hamnen
•
Tillgänglighetsprogram
•
Trafikförsörjningsprogram
•
Trafik- och mobilitetsplan (TROMP)
•
Trafiksäkerhetsstrategi
•
Trädplan
•
Översiktsplan för Malmö 2018
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2.4

Aktuella relevanta beslutsprocesser

Följande är en sammanställning av de pågående och/eller aktuella beslutsprocesser som
påverkar stråket.
•

Stadsutveckling Nyhamnen
I december 2019 antogs den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen av
kommunfullmäktige i Malmö. Omvandlingen av Nyhamnen skapar möjlighet att
utvidga Malmös stadskärna norrut, mot vattnet. Enligt FÖPen ska Nyhamnens
centrala läge i regionen tillvaratas och en nära, tät, grön och funktionsblandad
stadsdel ska skapas. I den nya strukturen kompletteras nuvarande riktningar med
nord-sydliga stråk som fortsätter över bangården och förbinder platsen med
stadens östra delar. Nära Nyhamnsbassängen skapas en tyngdpunkt i området med
kollektivtrafiknod och möjligheter till en tätare bebyggelse. Området kommer fullt
utbyggt ge plats till bl.a. 7 000 - 9 000 nya bostäder, 12 000 - 16 000 nya
arbetsplatser, 3 grundskolor och 7–8 förskolor. Som tidigare nämnts, ingår
Nyhamnen inte i idéstudien.

•

Trafikering mellan Djäknegatan och Gustav Adolfs torg
Längs linjen finns ett avsnitt mellan Djäknegatan och Gustav Adolfs torg där det
finns en osäkerhet i om bussen ska trafikera Lilla Nygatan (utpekat i avtalet) eller
Stora Nygatan. I denna idéstudie finns båda alternativen analyserade.

•

Davidshallsgatan
Den 24 mars 2020 antog tekniska nämnden objektgodkännandet för
Davidshallsgatans ombyggnad. Här beskrivs bland annat hur gatan ska anpassas
till de nya MalmöExpresserna. Det blir bland annat längre hållplatslägen där två 24
meter långa MalmöExpresser kan stanna efter varandra, 15–20 nya träd och en
bussanpassad ramp i korsningen med Storgatan. En enkelriktad cykelbana på östra
sidan (norrgående riktning), separerad från övrig trafik och en enkelriktad
cykelbana på västra sidan förbi hållplats (södergående riktning) kommer också att
anläggas. Inga parkeringsplatser eller platser för angöring kommer att tas bort.
Ombyggnaden ska vara klar innan december 2021. Davidshallsgatan projekteras
och byggs inom avtalet för MEX-linje 8, men kommer även att trafikeras av MEXlinje 2.
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3

Ambition för stråket

Den övergripande ambitionen för stråket är att uppfylla de MEX-standarder som är
applicerbara på idéstudiens detaljeringsnivå. MEX-standarders beskrivning av typstråk samt
prioriteringsmodeller och övergripande principer fungerar som utgångspunkt för analys av
förutsättningar samt för det föreslagna konceptet. Bland de övergripande principerna har
ett antal bedömts som relevanta till idéstudien och dessa utgör en struktur för framtagande
av konceptet i kapitel 5.

3.1

MEX-standarder

MEX-standarder syftar till att förenkla Storstadsavtalets genomförande, främja kontinuitet i
MEX-stråken samt skapa samsyn mellan Malmö stad och Region Skåne. MEX-standarder
konkretiserar de principer som överenskommits i ett övergripande genomförandeavtal
mellan Malmö stad och Region Skåne. MEX-standarder innehåller beskrivning och metod för
att definiera olika typstråk i staden, vägledning för prioritering i olika typstråk samt
övergripande principer för planering av MEX-stråken. MEX-standarderna omfattar hela
gaturummen i de stråk där framtida Malmöexpressen planeras, men kan även ge stöd i
planeringen av andra gator. I tabell 1 nedan visas de MEX-standarder som bedöms vara
relevanta i idéstudieskedet.
Tabell 1 Redogörelse för MEX-standarder gällande stråkets utformning utifrån olika aspekter.

Aspekt

MEX-standarder

Bussens framkomlighet

TYPSTRÅK A:
Busskörfält ska normalt finnas i båda riktningar i gaturummet. Där
busskörfält inte är möjligt ska bussens framkomlighet främjas på annat sätt
enligt dessa övergripande principer.
TYPSTRÅK B:
Busskörfält ska normalt finnas i minst en riktning i gaturummet. Där
busskörfält inte är möjligt ska bussens framkomlighet främjas på annat sätt
enligt dessa övergripande principer. Framkomligheten för bussen kan
förbättras genom signalprioritering och i vissa fall genom reducering eller
omledning av annan motorfordonstrafik.

Korsningar med
motorfordonstrafik

Komfort och svängradier

Gångbanor och framkomlighet
för fotgängare i korsning av
MEX-stråk

TYPSTRÅK C:
Busskörfält så långt det är möjligt. Där busskörfält inte är möjligt ska bussens
framkomlighet främjas på annat sätt enligt dessa övergripande principer.
Framkomligheten kan förbättras genom signalprioritering och genom
reducering eller omledning av annan motorfordonstrafik.
Generellt ska signalprioritering med optimering för bussen finnas i
signalreglerade korsningar. Vid övriga korsningstyper ska utformning och
reglering främja bussens framkomlighet. Motorfordonsströmmar med
korsningsbehov över MEX-stråket ska lämna företräde för bussen och där
det är möjligt ska trafiken vara medlöpande.
Beläggning, materialval, radier och placering av brunnar etc. ska medföra en
hög komfort för bussförare och resenärer samt lägre buller- och
vibrationsnivåer.
TYPSTRÅK A:
Alltid gångbanor på båda sidor av gatan.
I en fullständig korsning mellan MEX-stråk och annan gata med
motorfordonstrafik finns alltid möjlighet för fotgängare att korsa MEXstråket på övergångsställe.
Fotgängares framkomlighet på sträcka tillgodoses med gångpassage,
övergångsställe eller signalreglerad passage med bussprioritering. Vid
hållplatser finns generellt alltid övergångsställe.
Trafiksäkerheten för korsande trafikanter blir extra viktig där exempelvis
barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning rör sig i större
utsträckning.
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Vid gångstråk som tillhör det prioriterade nätet är korsningspunkten för
fotgängare extra viktig att beakta.
TYPSTRÅK B:
Alltid gångbanor på båda sidor av gatan.
I en fullständig korsning mellan MEX-stråk och annan gata med
motorfordonstrafik finns alltid möjlighet för fotgängare att korsa MEXstråket på övergångsställe.
Fotgängares framkomlighet på sträcka tillgodoses generellt med
gångpassage, övergångsställe eller signalreglerad passage med
bussprioritering. Om det korsande fotgängarstråket är en del av det
prioriterade nätet krävs ytterligare framkomlighetsåtgärder. Vid hållplatser
finns generellt alltid övergångsställe.
Trafiksäkerheten för korsande trafikanter blir extra viktig där exempelvis
barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning rör sig i större
utsträckning.
Vid gångstråk som tillhör det prioriterade nätet är korsningspunkten för
fotgängare extra viktig att beakta.

Cykelbanor och framkomlighet
för cyklister i korsning av MEXstråk

TYPSTRÅK C:
Alltid gångbanor på båda sidor av gatan.
Övergångsställen finns vid gatukorsningar samt på sträckor där prioriterade
gångstråk korsar. Om fotgängarflödet är stort kan ett signalreglerat
övergångsställe vara ett alternativ så att MEX-bussars framkomlighet inte
hindras i för stor utsträckning. I övrigt ska platsspecifika avväganden göras
kring behov av övergångsställen i förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk. Vid hållplatser finns generellt alltid övergångsställe.
Trafiksäkerheten för korsande trafikanter blir extra viktig där exempelvis
barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning rör sig i större
utsträckning.
Vid gångstråk som tillhör det prioriterade nätet är korsningspunkten för
fotgängare extra viktig att beakta.
TYPSTRÅK A:
Generellt alltid cykelbana i stråket.
Bussen är prioriterad vid korsningspunkter på sträcka. Cyklisters
framkomlighet över MEX-stråket tillgodoses på sträcka med
korsningspunkter för cyklister som vid högre flöden kan vara signalreglerade
med bussprioritering. Trafiksäkerheten för korsande trafikanter blir extra
viktig där exempelvis barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning
rör sig i större utsträckning och undantag accepteras.
TYPSTRÅK B:
Generellt alltid cykelbana i stråket.
Bussen är prioriterad vid korsningspunkter på sträcka om inte den korsande
cykelkopplingen är en del av det prioriterade huvudcykelnätet då ytterligare
framkomlighetsåtgärder krävs för cykeltrafiken. Cyklisters framkomlighet
över MEX-stråket tillgodoses i övrigt på sträcka med korsningspunkter för
cyklister som vid högre flöden kan vara signalreglerade med
bussprioritering. Trafiksäkerheten för korsande trafikanter blir extra viktig
där exempelvis barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning rör sig i
större utsträckning och undantag accepteras. Där prioriterade
huvudcykelstråk korsar MEX-stråket bör det antingen finnas en
hastighetssäkrad cykelöverfart eller en signalreglering.
TYPSTRÅK C:
Generellt alltid cykelbana i stråket, med undantag där platsbrist råder i
gatan och det tydligt går att motivera att ett fullvärdigt alternativ finns i
parallell gata.
Cyklisters framkomlighet i korsning med MEX-stråket tillgodoses generellt
med korsningspunkter för cyklister, som vid höga flöden kan vara
signalreglerade för att säkerställa bussens framkomlighet. Där prioriterade
huvudcykelstråk korsar MEX-stråket bör det antingen finnas en
hastighetssäkrad cykelöverfart eller en signalreglering.

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 16/123

Körfält och framkomlighet för
övrig motorfordonstrafik i
korsning av MEX-stråk

TYPSTRÅK A:
Utrymme för genomfartstrafik i gatan.
I korsningar prioriteras bussen framför övrig motorfordonstrafik genom
signalprioritering eller genom reglering/utformning som främjar
framkomlighet för bussen. I korsningspunkter med gång- och cykelstråk är
fotgängare och cyklister prioriterade över övriga motorfordon.
TYPSTRÅK B:
Oftast utrymme för genomfartstrafik i gatan, eventuell reducering och
omledning på delsträckor.
I korsningar prioriteras bussen framför övrig motorfordonstrafik genom
signalprioritering eller genom reglering/utformning som främjar
framkomlighet för bussens färdriktning. I korsningspunkter med gång- och
cykelstråk är fotgängare och cyklister prioriterade över övriga motorfordon.

Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält

Hastighetssäkring i körfält för
övrig motorfordonstrafik
Parkering och angöring för
personbil

Parkering och angöring för
leveranser och nyttotrafik

TYPSTRÅK C:
Begränsad framkomlighet, delvis enkelriktning, reducering eller omledning
av genomfartstrafik till annan gata.
I korsningar prioriteras bussen framför övrig motorfordonstrafik genom
signalprioritering eller genom reglering/utformning som främjar
framkomlighet för bussens färdriktning. I korsningspunkter med gång- och
cykelstråk är fotgängare och cyklister prioriterade över övriga motorfordon.
Fokus på nåbarhet för övriga motorfordon snarare än framkomlighet.
Farthinder undviks om möjligt i busskörfält. I de fall fysiska farthinder
behövs ska hastighetssänkningen vara mindre kännbar för bussens
passagerare och förare. Även signaler med flera åtgärder ska kunna fungera
hastighetsdämpande. Det kan exempelvis handla om aktiva
hastighetssystem* i bussar, i kombination med en fysisk avgränsning av
busskörfält från annan trafik.
I körfält för övrig motorfordonstrafik ska generellt obevakade
övergångsställen hastighetssäkras.
TYPSTRÅK A OCH B:
Angöring och parkering för boende och rörelsehindrades fordon placeras där
de inte konflikterar med bussens eller cykelns framkomlighet, exempelvis på
sidogator eller i flexzon vid mittförlagda busskörfält. Om det inte finns några
möjliga alternativ placeras angöring för rörelsehindrades fordon i gatan.
Dessa ska dock placeras med minsta möjliga begränsning av bussens
framkomlighet. Generellt finns inte utrymme för parkering i gatan.
TYPSTRÅK C:
Angöring och parkering för boende och rörelsehindrades fordon placeras där
de inte konflikterar med bussens eller cykelns framkomlighet, exempelvis på
sidogator eller i flexzon vid mittförlagda busskörfält. Om det inte finns några
möjliga alternativ placeras angöring för rörelsehindrades fordon i gatan.
Dessa ska dock placeras med minsta möjliga begränsning av bussens
framkomlighet. Generellt finns inte utrymme för parkering i gatan.
TYPSTRÅK A OCH B:
Angöring och parkering för leveranser och avfallshantering placeras på
sidogator eller i flexzonen på ett sätt som inte konflikterar med bussens eller
cykelns framkomlighet. Om det inte finns några möjliga alternativ placeras
angöring för leveranser och avfallshantering i gatan. Dessa ska dock placeras
med minsta möjliga begränsning av bussens och cykelns framkomlighet.
Generellt finns inte utrymme för parkering i gatan. Önskvärt högsta avstånd
är 50 meter mellan uppställt fordon och entré.
TYPSTRÅK C:
Angöring och parkering för leveranser och avfallshantering placeras på
sidogator eller i flexzonen på ett sätt som inte konflikterar med bussens eller
cykelns framkomlighet. Om det inte finns några möjliga alternativ placeras
angöring för leveranser och avfallshantering i gatan. Dessa ska dock placeras
med minsta möjliga begränsning av bussens framkomlighet. Generellt finns
inte utrymme för parkering i gatan. Önskvärt högsta avstånd är 50 meter
mellan uppställt fordon och entré.
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Hållplatsavstånd för MEX

I genomsnitt 500 meter på hela stråket med närhet till viktiga målpunkter
och platser med hög bebyggelsetäthet.

Cykelparkering och anslutning

Cykelparkering och anslutningar vid terminaler behöver specialstuderas från
plats till plats.
TYPSTRÅK A OCH B
Cykelparkering ske generellt finnas vid alla hållplatser.

Trafiksäkerhet

Trygghet

Tillgänglighetsanpassning med
fokus på personer med
funktionsnedsättning
Jämlikhet

Barnperspektiv

Vegetation och gestaltning

Buller och vibrationer
Luftkvalitet
Dagvatten och skyfall

3.2

TYPSTRÅK C
Se över om det är möjligt att parkera cyklar inom 100 meters radie från
hållplats.
Trafiksäkerhet på hög nivå i stråket. Detta uppnås genom att säkerställa låga
hastigheter där särskild hänsyn krävs vid korsningspunkter med prioriterade
gång- och cykelstråk, vid större knutpunkter samt vid platser där exempelvis
barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning rör sig i stor
utsträckning.
I samband med planering av stråkets utformning ska trygghetsfrågor utgöra
en av utgångspunkterna för exempelvis lokalisering av hållplatser. Avsnitt
med särskilda behov av trygghetsskapande åtgärder ska identifieras och
utredas.
MEX-stråken och trafikmiljön ska vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. Sittplatser ska finnas med jämna mellanrum.
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. Insatta resurser ska
genom säkerställande av en god tillgång till kollektivtrafiken, främja
möjligheten till en jämlik mobilitet för alla i samhället.
I områden där barn i större utsträckning rör sig eller kommer att röra 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. Flexzonernas syfte är bland annat att rymma befintlig eller ny
vegetation, men vegetationen kan även placeras på andra platser i eller i
närheten av stråket.
I särskilt buller- eller vibrationsutsatta avsnitt ska åtgärder kopplat till
minskade nivåer studeras.
I avsnitt med höga värden av kvävedioxider ska åtgärder kopplat till
förbättrad luftkvalitet studeras.
Generellt ska regnvattenhantering genom öppen överbyggnad prövas på de
sträckor där det planeras grävning under cykelbana, flexzoner och
hållplatser. Vid uppmärksamhetsområden för skyfall ska särskilda åtgärder
utredas.

Indelning av stråket

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

Delsträcka 1: Centrum
Delsträcka 2: Södra Förstaden
Delsträcka 3: Munkhättegatan

I figur 6 visas MEX-stråket för linje 2 och indelningen i delsträckor.
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Figur 6 Kommande linjedragning för MEX 2 med delsträckorna markerade.
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3.3

Linjedragning

Linjedragning för MEX 2 utgår från aktuell linjedragning för linje 2, men norr om Malmö C
ska MEX 2 fortsätta till Nyhamnen istället för till Västra Hamnen som dagens linje 2. MEX 2
kommer att trafikera samma sträcka som MEX 8 mellan Malmö C och Dalaplan. Därefter
trafikerar linjerna i parallella stråk söderut till Lindängen.
Längs linjen finns några avsnitt där linjedragningen kan beslutas först efter vidare
utredning.
•
•

3.4

Ändhållplats och linjedragning i Nyhamnen
Linjedragning mellan Djäknegatan och Gustav Adolfs torg

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 7, 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

2027m
>27m

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.

Med stadsmiljöanspråk avses det anspråk som stadslivet har i gaturummet. En tätare stad
med fler centrumfunktioner utmed gatan leder till ett högre stadsmiljöanspråk i
gaturummet. Stadsmiljöanspråket är indelat i tre kategorier, från ett medelstort
stadsmiljöanspråk till ett mycket högt stadsmiljöanspråk med följande förtydliganden:
-

-

Medel – Stadslivet är ofta koncentrerat till vissa punkter längs stråket och
korsningsbehovet är koncentrerat till korsningar samt till hållplatser.
Högt – Stadslivet är ofta koncentrerat till vissa punkter längs stråket och
korsningsmöjligheter finns främst vid korsningar samt vid hållplatser samt enstaka
andra viktig punkter.
Mycket högt – Stadslivet finns längs hela stråket och korsningsmöjligheter finns
både vid korsningar, vid hållplatser och andra viktig punkter.

I typstråksmatrisen nedan visas hur typstråken kan identifieras utifrån ovanstående
beskrivning av gaturummets tillgänglig/önskade bredd och stadsmiljöanspråk.
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
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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 typstråk A men har ett högt eller mycket högt stadsmiljöanspråk,
så gäller vägledning för prioriteringar och övergripande principer avsedda för B- respektive
C-stråk.
Tabell 2 Typstråksmatris som visar hur typstråken kan identifieras utifrån gaturummets
tillgängliga bredd samt graden av stadsmiljöanspråk.
Stadsmiljöanspråk

Gaturummets
tillgängliga/önskade bredd

Typstråksmatris
Bred gata
(>27m)

Mellanbred gata
(20-27m)

Smalare gata
(<20m)

ger stöd till vägledning för prioritering samt
övergripande principer
Medel
Högt
Mkt högt
Typstråk A

Typstråk B

Typstråk C

Figur 7 visar att det kommer krävas särskilda kompromisser i centrum längs bland annat
Djäknegatan och Lilla eller Stora Nygatan samt längs den norra delen av Munkhättegatan.
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Figur 7 Förslag på kategorisering baserat på typstråk.

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 motsvara 5-minuterstrafik. Elförsörjning
ska ske genom depåladdning.

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 22/123

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
•
•
•
•
•

4.1

på analysen har ett antal utmärkande drag för stråket som helhet identifierats:
Ung befolkning längs med linjen
Hög befolkningstäthet
Många viktiga målpunkter
Stora skillnader i förvärvsgrad och inkomstnivå mellan linjens olika delar
Potential att knyta samman områden med olika karaktär

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.
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 2 går genom de tidigare stadsdelarna Centrum, Södra innerstaden,
och Fosie.
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Figur 8 Karta över Malmö stads tidigare stadsdelindelning.

4.1.1

Befolkningstäthet och exploatering

Linje 2 går genom några av Malmös mest tätbefolkade områden. Fram till år 2031 ska det
byggas upp emot 5000 nya bostäder i anslutning till linjen inom ramen för Storstadsavtalet.
Allra flest invånare bor idag längs linjens mitt mellan Davidshall och Augustenborg. Det
planeras för ytterligare 1200 nya bostäder i Sofielund och Agustensborg.
Lägst befolkningstäthet är det i dagsläget i Nyhamnen, något som kommer att förändras i
takt med att området utvecklas. Fullt utbyggt beräknas Nyhamnen rymma 7000–
9 000 nya bostäder och 12 000–16 000 arbetsplatser.
Längs med linjens södra sträckning är det något lägre befolkningstäthet mellan Södervärn
och Dalaplan samt utmed delar av Munkhättegatan. Tätheten i Lindängen kommer öka
ytterligare med cirka 300 bostäder.
Befolkningstätheten vid Medeon kommer att öka när området förtätas med bostäder och
arbetsplatser.
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Figur 9 Nuvarande befolkningstäthet (2018) och kommande exploatering inom ramen för
Storstadsavtalet längs med linjen.
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4.1.2

Äldre

Befolkningens ålderssammansättning skiljer sig längs med linjen. Längs hela sträckan är
andelen äldre lägre än i Malmö som helhet. Andelen äldre är högre runt Davidshall och
Mellersta Förstaden samt längs med linjens södra sträckning i Västra och Östra Söderkulla,
Almvik, Nydala och Eriksfält.

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

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
God tillgänglighet till hållplatser
Belysning av platser i anslutning till stråket
Jämna, fasta och halkfria gångytor

Läs mer om målpunkter för äldre i bilaga 1. Teori och underlag.
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4.1.3

Barn

Andelen barn är ojämnt fördelade längs linjen. Utmed linjens norra sträckning från
Nyhamnen genom Centrum och fram till Södervärn är barntätheten låg. I Lindängen längst
söderut på linjen är barntätheten istället mycket hög. Barn utgör också en stor del av
befolkningen i stadsdelarna Västra och Östra Söderkulla, Augustenborg och Södra
Sofielund.

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

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.
Trygg och säker miljö i anslutning till hållplatser och skolvägar
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.
Läs mer om målpunkter för barn i bilaga 1. Teori och underlag.
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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 funktionsvariationer.
Idag finns sträckor längs linjen där cykel- och gångtrafikanter delar yta. Det gör det svårt
för rullstolsburna och personer med nedsatt syn- och/eller rörelseförmåga att använda
gångstråket. Få och icke signalreglerade övergångställen längs med Ystadsvägen samt
Munkhättegatan gör det svårt för människor med nedsatt syn och hörsel att korsa stråket.
Dalaplan och Inre Ringvägen utgör stora barriärer i 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
God tillgänglighet till och vid hållplatser

Läs mer om tillgänglighet i stråket i bilaga 1. Teori och underlag.

4.1.5. Jämlikhet
Befolkningens socioekonomiska förutsättningar skiljer sig avsevärt åt längs med stråket. I
norr passerar linjen genom några av de områden som har högst förvärvsgrad i Malmö,
medan områdena längs med linjens södra sträckning tvärtom tillhör de med lägst andel
arbetande, med undantag för Heleneholm, Eriksfält och Kastanjegården. Längs hela
sträckan är bilägandet lägre än i Malmö som helhet.
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Figur 12 Karta över medelinkomsten hos befolkningen längs med stråket.

Figur 13 Karta över förvärvsgraden hos befolkningen längs med stråket.
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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:
•
•
•

Prioritera insatser utifrån befolkningens olika förutsättningar
Främja rörelse längs stråket genom medveten lokalisering av service,
hållplatser och nya bostäder etc.
Lokalisera hållplatser i anslutning till befolkade platser

Läs mer om jämlikhet i stråket i bilaga 1. Teori och underlag.

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. För att uppnå ett mer tryggt och jämlikt Malmö är det viktigt
att båda perspektiven inkluderas.
Den generella utsattheten för brott, både mot person och egendom, är större längs med
linjen jämfört med Malmö i stort. Mest utsatta för både personbrott och egendomsbrott är
invånarna i Södra Innerstaden och det är också här oron att utsättas för brott är som
störst. Otryggheten längs med linjen är större än i Malmö som helhet och störst längs
linjens södra sträckning genom Södra Innerstaden och Fosie. I sträckans södra ände har
nästan var femte invånare avstått från att åka buss eller tåg på grund av otrygghet eller
rädsla att utsättas för brott jämfört med var sjunde invånare i Malmö totalt.3

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 och eftersträva en mix
av service för att göra platserna levande under större delen av dygnet
Belysa platser i anslutning till stråket
Öppna och överblickbara ytor i anslutning till hållplatser
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

Läs mer om säkerhet och trygghet i stråket i bilaga 1. Teori och underlag. Läs mer om
olyckor längs stråket under avsnittet trafiksäkerhet.

4.1.7. Jämställdhet

Kvinnor som grupp går, cyklar och använder kollektivtrafiken i större utsträckning än män.
Män kör istället bil i betydligt större utsträckning än kvinnor. Även formen för kvinnors och
mäns resande skiljer sig åt, där kvinnors resor ofta är kortare och har fler stopp. Viktiga
målpunkter för män är arbete och fritidsaktiviteter medan en större andel av kvinnors
resande ägnas åt inköp, skola och utbildning samt hämtning och lämning av barn.4 Det är

3
4

Malmö områdesundersökning 2018
Malmö områdesundersökning 2018
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därför av intresse att se hur andelen kvinnor respektive män är fördelade i olika områden
längs stråket.
Könsfördelningen skiljer sig längs stråket. I några områden längs linjens mitt såsom
Davidshall, Mellersta Förstaden samt i Västra Söderkulla bor fler kvinnor än män. Längs
linjens mitt samvarierar könsfördelningen med en högre andel äldre i befolkningen - kvinnor
lever längre än män. Det är en något högre andel kvinnor i centrum runt Triangeln och
längs linjens södra sträckning som inte relaterar till befolkningens ålder. I Nyhamnen, Södra
Sofielund och Heleneholm är det något större andel män.
Mäns och kvinnors arbetsplatser är relativt jämnt fördelade längs med linjens norra
sträckning med undantag för Nyhamnen, men mer ojämnt fördelade längs den södra. Vid
och norr om Malmö C finns mycket kontor och något fler män än kvinnor arbetar här. I
Gamla staden och runt Davidshall är arbetstillfällena jämnt fördelade mellan kvinnor och
män. Däremot jobbar betydligt fler kvinnor runt Triangeln och Södernvärn vilket beror på
att sjukhuset är en kvinnodominerad arbetsplats. Längs linjens södra sträckning finns
många skolor, förskolor och vårdhem. Här är kvinnors arbetstillfällen överrepresenterade
förutom i områdena i Fosieby/Kastanjegården och Eriksfält där en majoritet av de
arbetande är män.

Figur 14 Karta över könsfördelningen i befolkningen längs med stråket.
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Figur 15 Karta över andel arbetstillfällen som innehas av män respektive kvinnor längs med
stråket.
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För att uppfylla målet om en trygg, jämställd och tillgänglig stad är det viktigt att:
•
•
•
•
•

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
Identifiera vilka partier som kan vara otrygga nattetid och var alternativa
nattstråk behöver planeras

Läs mer om jämställdhet i stråket i bilaga 1. Teori och underlag.

Det är extra viktigt att utgå från principerna ovan 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.
Delsträcka 1: Centrum
Utmärkande för delsträckan:
•
Hög befolkningstäthet
•
Ny exploatering med ca 3000 bostäder
•
Hög förvärvsgrad
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Bitvis mycket smal trottoar på ena sidan av Djäknegatan, vilket försämrar
tillgängligheten.
Delsträcka 2: Södra Förstaden
Utmärkande för delsträckan:
•
Hög befolkningstäthet
•
Ny exploatering med ca 1200 bostäder
•
Lägre förvärvsgrad
•
Stor otrygghet
•
Hög andel män
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Passager vid Dalaplan bör ses över för att öka tryggheten för fotgängare och
cyklister.
Delsträcka 3: Munkhättegatan
Utmärkande för delsträckan:
•
Hög befolkningstäthet
•
Ny exploatering med 300 bostäder
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•
•
•
•

Hög andel barn
Hög andel äldre
Områden med låg förvärvsgrad
Stor otrygghet

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Munkhättegatan utgör en barriär på grund av sin breda utformning och få
passager.
•
Fokus bör läggas på trafiksäkra passager för barn på Söderkullagatan, längs delar
av Söderkullaskolan och vid Söderkulla centrum. Barn som går Söderkullaskolan
korsar även Munkhättegatan. Trafiksäkra alternativ till tunnlar bör finnas.
•
Fokus bör även läggas på en trafiksäker passage på Munkhättegatan mellan
Ystadvägen och Eriksfältsgatan då Munkhätteskolans elever korsar gatan. Särskilt
övergångstället vid Solvändegatan är viktigt
•
Det finns ingen korsning i markplan över Inre Ringvägen. Potentiellt otryggt
nattetid.
•
Inre Ringvägen utgör en barriär.
•
Lindängesvägen har smal trottoar och mycket grönska i mitten av gatan som
påverkar sikten. Potentiellt otryggt nattetid.
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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 stora skillnader i funktion och
utformning 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

Linjen passerar de största koncentrationerna av målpunkter i Gamla staden, vid Triangeln
och längs Södra Förstadsgatan upp till Södervärn med Skånes Universitetssjukhus och
Dalaplan. Koncentrationen av målpunkter skiljer sig markant mellan linjens norra och södra
delar. De norra delarna har Malmös högsta koncentration av målpunkter medan de södra
delarna har bland den lägsta koncentrationen. Viktiga målpunktsområden längs stråkets
södra del är Västra Söderkulla, Augustenborg och Lindängen centrum.
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Figur 16 Karta över koncentration av målpunkter längs med stråket.

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 36/123

Den offentliga servicen i form av bibliotek, vårdcentraler, temalekplatser, grundskolor och
förskolor är mer jämnt fördelad över stråket. Mest service är lokaliserad i linjens södra ände
samt längs mittdelen av stråket. Skånes Universitetssjukhus är en viktig målpunkt mitt i
stråket både i egenskap av stor arbetsplats och som samhällsservice.

Figur 17 Karta över offentlig service längs med stråket. Med skolor avses skolor och förskolor
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4.2.2

Planering

Kartan nedan visar att det finns flera pågående planprocesser längs linjesträckningen som
kan ha påverkan på stråkets utformning. Längs hela linjen pågår utveckling. I Nyhamnen,
runt Medeon och sjukhusområdet samt längs linjens södra sträckning utmed och i
Lindängen planeras det för förtätning.
Linjesträckningen kommer att gå genom Nyhamnen, ett av Malmös största
exploateringsprojekt. I dagsläget är en fördjupad översiktsplan för området framtagen. För
närvarande sker utredningsarbeten avseende utformning och trafikering i pågående
processer kopplade till utvecklingen av Nyhamnen.
Runt Medeon planeras för ny bebyggelse i form av verksamheter och bostäder.
Längs med Ystadsvägen och Munkhättegatan planeras förtätning med bostäder och ökad
funktionsblandning. Gaturummen kommer anpassas för att ge förutsättningar för
mötesplatser och ökad trygghet med fler och tydligare kopplingar samt lägre trafiktempo.
Lindängens gröna karaktär ska utvecklas och kollektivtrafiken ska ha fortsatt koppling till
park- och rekreationsområdet i Lindängelund.
Exploatering längs stråket ökar trafikalstringen, men kan ha en positiv inverkan på den
upplevda tryggheten och ökar resandeunderlaget läng linjen.
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Figur 18 Karta över pågående planeringsprocesser längs med stråket.
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4.2.2.1

Planerade skoletableringar

Centrum
-

Ny skola i Nyhamnen (planerat färdigställd 2026 – 650 platser)
Rådmansvångens skola, högstadium 450 platser HT 2024

Södra förstaden
-

Malmös idrottsgrundskola förväntas färdigställd 2021 i Stadionområdet (årskurs 7–
9, 300 nya skolplatser utöver befintligt bestånd)
Nytt planprogram under arbete för Lorensborg och Bellevuegården. En eventuell
utveckling av Lorensborgsskolan aktuell på lång sikt.

Munkhättegatan
-

4.2.3

Arbete pågår med att etablera permanent särskoleverksamhet i Lindängen (i
dagsläget bedrivs verksamheten i tillfälliga paviljonger).
Högaholmsskolan, nybyggnation med planerat färdigställande HT 2023 (146 nya
skolplatser, tre paralleller åk F-6).

Klimatanpassning

Kartorna nedan visar att linjen passerar genom flera områden som har kombinerade
avloppsystem eller kräver extra uppmärksamhet gällande skyfall.
Det finns kombinerade avloppssystem längs linjen på Södra Förstadsgatan (i höjd med
Ystadsgatan) fram till Dalaplan, på båda sidor om Ystadvägen och början av
Munkhättegatan samt väster om Munkhättegatan mellan Solvändegatan och
Humanistgatan. Kombinerade avloppssystem innebär att spillvatten och dagvatten leds i
samma ledning vilket kan skapa kapacitetsproblem vid kraftiga regn.5 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.” 6
Längs linjens södra sträckning i Lindängen finns en omfattande skyfallsproblematik.
Problemområden finns på västra sidan av Dalaplan, söder om Ystadvägen mellan
Trelleborgsvägen och Heleneholmsparken, söder om Eriksfältsgatan mellan Per Albin
Hanssons väg och Ripgatan samt väster om Munkhättegatan mellan Humanistgatan och
Inre Ringvägen. Söderkulla har drabbats hård av extremregn de senaste åren och insatser
för bättre dagvattenhantering har gjorts. Mellan Inre Ringvägen och Lindängen Centrum är
det skyfallsproblematik på båda sidor om linjen. I Lindängen är tillgång till allmän park för
åtgärder som dämpar effekten av skyfall god. Nedströms är tillgång till användbar mark
mer begränsad. I översiktsplanen anges följande:
”Åtgärder på kvartersmark krävs för att uppnå en fullgod lösning på
skyfallsproblematiken. Vid sjukhusområdet bör det utredas hur Pildammarna kan
bidra till att minska problematiken vid skyfall.” 7
Enligt Skyfallsplan för Malmö ska skyfallsproblematiken beaktas i översiktlig planering,
detaljplanering och bygglov samt i stadens egna byggprojekt. Vid ombyggnad eller
förtätning av befintliga områden ska alltid den satta anpassningsnivån på ett 100-årsregn
eftersträvas. För att uppfylla målet om en stad som är redo för framtiden där stadsmiljön är
5

Översiktsplan för Malmö, Planeringsriktlinjer Hav, kust och vatten ”Områden med kombinerade
avloppssystem”
6
Översiktsplan för Malmö, Planeringsriktlinjer Hav, kust och vatten ”Områden med kombinerade
avloppssystem”
7
Översiktsplan för Malmö, Planeringsriktlinjer Hav, kust och vatten ”Uppmärksamhetsområde skyfall”
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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. Andelen hårdgjorda ytor bör inte öka och vegetation och
luftiga bärlager bör ingå som självklara inslag vid hållplatser och gång- och cykelvägar.

Figur 19 Karta över de uppmärksamhetsområden för skyfall som pekas ut i ÖP längs med stråket.
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4.2.4

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 staden till en bättre plats att
bo på genom att de bidrar till att den blir mer robust och hållbar.
Aktuell 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.
4.2.4.1

Delsträcka 1: Centrum

Busslinjen startar i Nyhamnen. Nyhamnen är ett av Malmös stadsutvecklingsprojekt där
bostäder och olika typer av verksamheter ska växa fram i de gamla hamnmiljöerna och där
närheten till vattnet ger möjlighet till att skapa livsmiljöer med hög kvalitet. Viktigt vid
omvandlingen är också att tillföra gröna kvaliteter då området idag saknar detta.
Bussträckningen går söderut på Stormgatan. Utmed gatans östra sida finns en trädrad med
hörsholmsalm på båda sidor om Jörgen Kocksgatan. Träden ser inte ut ha de bästa
förutsättningar för en optimal utveckling då de står trångt intill den östra fasaden. Flera av
träden är mycket försvagade. I översiktsplanen föreslås Jörgen Kocksgatan att bli ett
tvärgående grönt stråk som korsar Stormgatan. Detta gröna stråk blir viktigt för att bryta
ner skalan i den annars storskaliga och hårda miljön.

Figur 20 Hörsholmsalmarna utmed Stormgatan har dåliga förutsättningar för att utvecklas
optimalt.

Vid korsningen med Carlsgatan vidgar sig gaturummet och öppnar upp sig ner med
Skeppsbron. Här står några popplar öster som Stormgatan och lindar väster om gatan men
det finns möjligheter att komplettera med mer grönska. Efter korsningen har en
upprustning gjorts på båda sidor av gatan. På den västra sidan har trottoaren breddats och
belagts med smågatsten och med granithällar som går längs med gatan. På den östra sidan
vid kvarteret vid den svängda glasbyggnaden har trottoaren också breddats för att
möjliggöra en entré ut mot korsningen. Även här ligger granithällar och här har också nya
träd planterats utmed den rundade fasaden.
Vid korsningen med infarten till p-platsen bakom stationen vidgar sig gaturummet rejält.
Här har skapats en platsbildning som kallas Rälsplatsen och här har gatuträd, tallar och
ginkgoträd planterats som är välgörande för upplevelsen. Förplatsen framför den nordvästra
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entrén till Malmö C saknar helt vegetation och denna del av Neptunigatan, ner mot Anna
Lindhs plats, saknar grönska.
Framför den gamla huvudentrén till Malmö C finns ett antal lindar planterade som är en rest
av de lindträd som tidigare stod hela vägen utmed Skeppsbron till de kajen för
Köpenhamnsbåtarna. Lindarna har nyligen kompletterats med en stor hitflyttad lind som
står som en pendang till linden norr om börshuset. Träden har stor betydelse för att bryta
ner skalan på platsen.

Figur 21 Centralen med lindar längs Skeppsbron.

Efter centralstationen passerar linje 2 Centralbron mellan de två bastionerna Vänersborg
och Uppsala söder om kanalen. Bastionerna fungerar idag som parker och har ett stort
rekreativt värde. På 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 har också stora gröna värden med uppvuxna träd och
blomsterplanteringar av olika slag.

Figur 22 Värdefull gröning vid S:t Petri kyrka.

Generellt karakteriseras delsträcka 1 av trånga stadsgator i centrala Malmö, bland andra
Mäster Nilsgatan och Djäknegatan där inga träd är planterade. Detta är en del av den
medeltida staden där träd sällan planterades utmed gatorna, därav är det ingen självklarhet
att gaturummet ska tillföras mer grönska. Med anledning av detta är den lilla gröningen vid
S:t Petri kyrka med några äldre träd och buskar av stort värde. I övrigt är Djäknegatan
omsorgsfullt gestaltad med smågatsten mellan körfälten och i kantstensparkeringen. Vid
Studentgatan, Södra Promenaden och Lilla Nygatan blir gatan bredare och passerar Raoul
Wallenbergs park med stora värdefulla parkträd. Grönskan i parken skulle kunna vända sig
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mer mot gaturummet så att insyn mellan parken och gatan ökar. I refugen på
Studentvägen stod tidigare Malmös julträd, ett stort pampigt pagodträd, som på grund av
röta fälldes i början av 2000-talet. Trädet har ersatts av två nya pagodträd som ännu så
länge är relativt små. Refugen skulle eventuellt kunna planteras med fler träd.

Figur 23 Djäknegatan.

Figur 24 Studentgatan och Lilla Nygatan samt Raoul Wallenbergs park.

Vidare passerar linjen Gustav Adolfs torg, stadens vackra parktorg, som ramas in av Gamla
begravningsplatsen med stora vackra träd och innerstadens kvartershus med restauranger
och butiker.

Figur 25 Gustav Adolfs torg.

Alternativ sträckning: Stora Nygatan-Gustav Adolf torg.
Stora Nygatan kantas av butiker och trottoarer, i förhållande till husens höjder framstår
gatan som trång och smal.
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Figur 26 Stora Nygatan.

Figur 27 Gustav Adolfs torg.

Torggatan och Davidshallsgatan är även de trånga stadsgator utan trädplanteringar och
med relativt smala trottoarer. Dock ligger Davidshallstorg intill som är ett mycket vackert
torgrum, där sjuka naverlönnar under 2019 ersattes med pagodträd och där den norra
delen av torget är kantad av uteserveringar.

Figur 28 Torggatan.
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Figur 29 Davidshallsgatan.

Sammanfattande bedömning:
•
•
•

•

•

4.2.4.2

Gatuträden, hörsholmsalmar, på Stormgatan har haft dåliga förutsättningar för att
utvecklas bra.
Det saknas vegetation utmed Neptunigatan och vid den nordvästra entrén till
Malmö C.
Grönskan vid S:t Petrikyrka, Raul Wallenbergs park och Södra Promenaden är
värdefull och kan utvecklas ännu mer då gaturummet i övrigt upplevs som väldigt
hårdgjort.
Mäster Nilsgatan, Djäknegatan, Torggatan, Stora Nygatan och Davidshallsgatan
upplevs som trånga stadsgator utan träd eller grönska men mellan och intill dessa
ligger Raoul Wallenbergs park, Gustav Adolfs torg, Gamla begravningsplatsen och
Davidshallstorg med värdefull grönska och andra stadskvalitéer såsom
restauranger och butiker.
Blå värden är påtagliga längs delsträckan i och med att kanalen korsas två gånger
(Centralbron och Morescobron).
Delsträcka 2: Södra Förstaden

Tringeltorget är troligen den äldsta bevarade korsningen i Malmö. Redan under tidig
medeltid när staden ännu var en bondby, av historikerna kallad Övre Malmö, och belägen
vid Pildammarna, fanns denna korsning. Här möttes vägarna från Lund, Trelleborg och
Ystad. Platsen har omgestaltats flera gånger. 1999, när Södra Förstadsgatan gjordes om till
gågata, frigjordes en torgyta där konstverket och fontänen ”Treenighet” och kiosken
uppfördes. Torget avskärmas från Föreningsgatan med formklippta plataner. Under 2020
har torget fått en omfattande upprustning med ny beläggning, fler sittplatser och gröna
planteringar.
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Figur 30 Triangeln 1917 - Foto: Malmö Museers arkiv.

Figur 31 Triangeltorget med formklippta plataner.

Rådmansgatan upplevs som en ganska tungt trafikerad gata med många busslinjer och
fotgängare som besöker de många intilliggande målpunkterna: köpcentrumet Triangeln,
Triangelstationen, Malmö konsthall mm. Vidare passeras Rådmansvångens skola. Vid
Triangeln växer kinesiskt päron och parallellt med körfältet går en cykelbana.
Cykelparkeringar avgränsar fotgängare från cykelbanan och vägen. Vid Triangelns
busstation upplevs trafikmiljön som något osäker då många oskyddade trafikanter korsar
gatan. Vid Rådmanvångens skola ligger husen med större avstånd till gatan och den
upplevs därmed som mindre trång. Gatan kantas här av nyplanterade Ambraträd.
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Figur 32 Rådmansgatan vid Rådmanvångens skola.

Carl Gustavs väg upplevs som mycket grön då den kantas av gröningar vid
sjukhusområdet, Tandvårdshögskolan och Johannesskolans skolgård. I gatans mitt står
kinesisk sekvoja i en bädd av prydnadsgräs. Gång- och cykelbanan söder om gatan är
mycket bred medan norra trottoaren är något smal. Gatan kan upplevas som otrygg då den
kantas av få bostäder och istället har bullerplank och häckar som skärmar av från insyn.

Figur 33 Carls Gustafs väg.

Vidare passeras Södervärn, Södra Innerstadens stora terminal för regionala och lokala
bussar. Här ligger även SUS akutmottagning och kvälls- och helgmottagning. Efter
Södervärn breddas Södra Förstadsgatan men det finns fortfarande bara träd i enstaka
grupper, de består främst av plataner, lindar och lönnar.
Dalaplan är en gammal spårvägsstation som lades ner 1936, än idag är det dock en viktig
trafikpunkt mellan gatorna Nobelvägen, Södra Förstadsgatan, Ystadvägen,
Trelleborgsvägen, Per Albin Hanssons väg och John Ericssons väg. Under Ystadvägen går en
33 meter lång gångtunnel som kan upplevas som otrygg även om den har rustats upp med
ny belysning. De hästkastanjer som stod här tidigare ersätts under 2020 av pagodträd.
Utmed den första delen av Ystadsvägen saknas stadsmiljökvaliteter. Gatan är invid
korsningen femfilig och på den södra sidan har en del av trottoaren använts för cykelbana.
Kvar finns endast smala trottoarer och gatusträckan fram till Fosievägen saknar grönska
helt. Efter korsningen står fyra lindträd med dåliga förutsättningar att utvecklas optimalt.
Gatan flankeras av lite bostäder, en rivningstomt, markparkeringsplats och av
industrilokaler från olika tidsepoker. Gaturummet är brett och inte väl omhändertaget och
är i stort behov av tas om hand bättre.
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Figur 34 Början av Ystadsvägens gestaltning bör ses över.

Där Heleneholmsstigen korsar Ystadsvägen finns en refug i gatan för att dela upp gatans
bredd och öka trafiksäkerheten. I refugen är tre lindar planterade. Planteringen med
lindträd fortsätter efter infarten till gatuköket med ytterligare sex lindar. På den södra sidan
om gatan vidgas gaturummet av ett grönstråk som löper utmed Heleneholmsstigen. Här har
nyligen en rad med sekvojaträd planterats.
Efter den gamla brandstationen på den södra sidan om gatan ligger Heleneholmsparken
som är en gammal park med stora uppvuxna träd. Parken planterades för ca 100 år sedan
runt Heleneholmsgården. Parken har stora kvaliteter med många gamla, stora träd och är
betydelsefull för Sevedsområdet som i övrigt saknar parker. Tyvärr är Ystadsvägen en
kraftig barriär och parken ligger lite för sig själv vilket gör att den inte utnyttjas till fullo och
upplevs av många som otrygg. På den norra sidan om gatan står en rad med robinior
planterade. Efter korsningen med Köpmansgatan har gatuplanteringen kompletterats med
ekar som står planterade i en mittrefug. Refugen med träd bryts av vid infarten in till
Musikhögskolan och fortsätter sedan ända fram till korsningen med
Lantmannagatan/Munkhättegatan.

Figur 35 Heleneholmsparken är en viktig park i området, men tillgängligheten till parken brister
då Ystadsvägen är en kraftig barriär.

Sträckan från infarten till Musikhögskolan upplevs mycket lummig grön då grönska väller ut
från tomtmarken vid Musikhögskolan och att stora träd står i tomtgränsen mot Heleneholms
sporthall och Heleneholmsskolan.
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Sammanfattande bedömning:
•
•
•
•
•
•

•

4.2.4.3

Triangeln är en historiskt viktig korsning i Malmö med värdefulla plataner som bör
hanteras med varsamhet.
Trafikmiljön vid Triangeln upplevs som rörig.
Carl Gustafs väg upplevs som grön med otrygg på grund av bristande insyn.
Gaturummet mellan Södervärn och Dalaplan har potential att förbättras med
trädrader.
Dalaplan behöver förstärkas ur ett stadsmiljöperspektiv
Den första delen av Ystadsvägen efter Dalaplan är bristfälligt omhändertagen.
Gatan kantas av rivningstomter och markparkeringsplatser och saknar helt
vegetation och är i behov av en omdaning.
Utmed den fortsatta sträckan av Ystadsgatan fram till Munkhättegatan finns träd
planterade både i gaturummet samt gamla, uppvuxna träd som står i
Heleneholmsparken och på tomtmark och som sammantaget ger gatan ett grönt
intryck.
Delsträcka 3: Munkhättegatan

Efter korsningen med Munkhättegatan minskar gatubredden, men samtidigt upplevs
gaturummet stort då markparkeringsplatserna utmed Munkhätteskolan vidgar synfältet.
Gatan saknar helt vegetation men i gränsen mot gatan på parkeringsytorna finns relativt
nyplanterade träd i olika arter som på sikt kommer ge gatan karaktär. På den östra sida av
gatan ligger Gullviksborgs villaområde med hus från 1930-talet med uppvuxna trädgårdar
med mycket grönska.

Figur 36 De relativt nyplanterade träden utmed den första delen av Munkhättegatan kommer på
sikt ge gatan karaktär.

Efter korsningen med Solvändegatan övergår villaområdet till ett flerbostadsområde. Även
här finns en hel del vegetation med uppvuxna träd och buskar. Efter att gatan passerat
Rödkullastigens gångcykeltunnel vidgar sig gaturummet framför Malmö badmintonhall med
ett litet parkrum med grupper av lönnar och körsbärsträd framför den stora
tegelbyggnaden.
Korsningen med Eriksfältsgatan upplevs överdimensionerad med flerfiliga gator i alla
sträckningar. På det sydvästra hörnet av korsningen finns en yta som tidigare innehöll en
bensinmack men som nu endast innehåller några få bensinpumpar för självbetjäning. De
överblivna ytorna runt om förstärker det ödsliga intrycket.
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Figur 37 Korsningen Munkhättegatan/Eriksfältsgatan upplevs överdimensionerad.

Efter korsningen med Eriksfältsgatan minskar gatubredden och gatan får mer karaktären av
en bostadsgata. På tomtmarken på den östra sidan står en vacker rad av gamla
hagtornsträd. Utmed den östra sidan ligger låga radhus tätt inpå gaturummet. Radhusen
har endast en smal förgårdsmark som saknar högre vegetation (den solitära robinian som
tidigare stod här är borttagen). Gatan skulle på denna sida kunna kompletteras med träd.
Strax innan Helentorpsgången passerar gatan skiftar trädslaget och blir hästkastanj. Tyvärr
mår dessa träd dåligt och har dåliga förutsättningar att kunna utvecklas optimalt.

Figur 38 De vackra hagtornsträden utmed den östra sidan av Munkhättegatan är viktiga. Den
solitära Robinian som tidigare hade stor betydelse för upplevelsen av gaturummet är borttagen.

Efter passagen med Helenetorpsgången saknas vegetation nästan helt utmed gatan förutom
låga klippta häckar utmed byggnaderna på båda sidor om gatan. Vid Söderkullagatan ligger
en liten parkyta på den västra sidan som skulle kunna kompletteras med mer vegetation.
Söderkullagatan har i sitt första parti karaktären av en villagata. Gatan saknar helt
trädplanteringar, den vegetation som finns, med undantag av några parkytor, står på
tomtmark. Den första delen går genom egnahemsområdet Söderkulla från 1920-talet med
uppvuxna trädgårdar där flera innehåller stora uppvuxna träd. Innan korsningen med
Lövsångaregatan vidgar sig gaturummet med en liten parkyta. Parkytan består idag enbart
av gräs och har potential att utvecklas.
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Figur 39 Utmed Söderkullagatan finns två mindre parkytor som har möjligheter att förstärkas
med mer vegetation.

På Söderkullaskolans skolgård står i tomtgränsen en del vegetation ut mot gatan. Innan
vägen svänger söderut vidgas åter rummet i en liten parkyta. Här står några få träd i en ny
liten parkyta, men med möjligheter att utvecklas ytterligare. Här går vägen igenom det som
kallas Västra Söderkulla, ett flerbostadsområde från 1960-talet. Utmed kvarteren med
flerbostadshus på vägens västra sida finns mindre träd planterade såsom klotlönnar och
lindar. Väster om vägen, vid Söderkullatorget, vidgas gaturummet. Öster om gatan ligger
en markparkeringsplats som servar skolan. Ett antal pelarekar har planterats utmed gatan
och några få solitära träd står närmare skolfasaden. I övrigt saknas vegetation vilket gör att
gaturummet här känns ödsligt. Efter korsningen med Berguvsgatan är karaktären den
samma med flerbostadshus på båda sidor om gatan och med en hel del gröna inslag på
tomtmark.

Figur 40 Vid Söderkullatorget finns en del värdefull vegetation.

Där linjen byter riktning upp på Tornfalksgatan har under senare år en förtätning skett med
nya bostadshus. Här har en större omsorg har lagts om att vårda de gröna inslagen, men
även här är det vegetationen på tomtmarken som ökar gatans attraktivitet. Ingen
trädplantering finns på gatumark. Vid livsmedelsbutiken vidgas gaturummet markant då
butikens markparkering vänder sig mot gatan. Parkeringen saknar högre vegetation.
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Figur 41 Vegetationen utmed Tornfalksgatan gör att gatan upplevs lummig och grön.

Tillbaka på Munkhättegatan byter gatan helt karaktär och uppfattas som en huvudled som
är helt separerad från andra trafikslag än motorfordon. Det får sin återverkan även på
gatans attraktivitet då den saknar trottoarer och då all högre vegetation ligger långt från
gatan.

Figur 42 Munkhättegatan upplevs vid korsningen med Tornfalksgatan som en motorled.

Efter korsningen med Ormvråksgatan finns ett antal träd planterade på tomtmark på den
västra sidan och på den östra sidan om gatan innan den passerar över Inre Ringvägen
ligger en park som är en del av det större grönområde som ligger som en barriär mellan
bostadsområdet och Inre Ringvägen. Parken fungerar som en viktig entré till grönområdet
och härifrån når man också gång- och cykelnätet som går längs med motorleden.
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Figur 43 Innan Munkhättegatan passerar över Inre Ringvägen finns värdefulla parkytor på båda
sidor om gatan.

Efter att Munkhättegatan har passerat Inre Ringvägen har gaturummet breddats ytterligare.
Denna del av staden byggdes ut under 1970-talet när idén om trafikseparering styrde
planeringen helt och där utrymmena för bilarna var mycket generöst. Men planeringen gav
även plats åt vegetation, vilket gör att gatan kantas på båda sidor av stora gräsytor och
stora planteringar på tomtmark. Detta kompletteras med de plataner som står planterade
mellan gångväg och gata, men då gatan är väldigt bred skulle ytterligare trädvolymer och
vegetation behövas i den gräsklädda mittrefugen för att bryta ner den stora skalan på
rummet.

Figur 44 Där Munkhättegatan passerar Högaholm är gaturummet brett men upplevs ändå grönt
då det på båda sidor om gatan står plataner.

Där gatan svänger österut finns en smal mittrefug som inte underhålls och där det växer
ogräs. Mittrefugen breddas efter 50 m och här har den planterats med ett högre buskage
som består av ett blandat bestånd av ölandstok, pil, apel, blodhägg mm. Det höga
buskagets placering mitt i gatan känns omotiverat och mittrefugens gestaltning i detta parti
ses över. På båda sidor av gatan fortsätter raderna av plataner som står i gräsytor.
Rondellen vid Axel Danielssons väg består av en gräsyta med fyra lönnar. Lönnarna har
mycket döda grenar som visar att träden inte har de bästa förutsättningar för att kunna
utvecklas optimalt. Vid början på Axel Danielssons väg vidgar sig gaturummet med två
mindre parkytor på båda sidor som inramar den cykeltunnel som går under vägen. Här
finns lite större träd och höga buskage som bidrar till ett lummigt och grönt intryck.
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Figur 45 Invid rondellen vid Axel Danielssonväg finns en del parkremsor som gör att gatan här
upplevs som lummig och grön.

Efter rondellen fortsätter samma utformning som innan med ett högre buskage i
mittrefugen och med plataner på båda sidor om gatan. När gatan passerar cykeltunneln
med cykelvägen som går i nordsydlig riktning ändrar gaturummet karaktär. Den tidigare
upplevelsen av ett grönt och lummigt gaturum är borta. Vid infarten till Lindängens centrum
på den norra sidan och Lindängekolan på den södra blir gaturummet gigantiskt utan några
stadsbyggnadselement som minskar synfältet. Även om platanerna fortsätter på den södra
sidan så räcker inte det för att skapa en acceptabel stadsmiljö.

Figur 46 Gaturummet vid Lindängens centrum är stort och saknar stadsbyggnadselement som
minskar synfältet.

Efter gatukorsningen med Lindängsplan finns åter plataner på båda sidor om gatan. Här har
också gaturummet kompletterats med en mittrefug med gudaträd. Några av platanerna på
sidorna av gatan har försvunnit. För att få ett sammanhållet gaturum bör de kompletteras
med nya träd i gräsremsan.
I början av Gånglåtsvägen vidgar sig gaturummet med gräsbeklädda parkytor på båda sidor
om vägen. Parkytan öster om vägen har stor potential att utvecklas till ett vackert parkrum.
Den första delen av Gånglåtsvägen har slänter på båda sidor för att klara höjdskillnaderna
vid gång-cykelbron som passerar över vägen. Vägen ger i den första delen ett lummigt
intryck med platanträd på den västra sidan och med en bred grönremsa som löper utmed
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gatan på den östra sidan. Efter att gång-cykelvägen passerats vidgas gaturummet på den
västra sidan med en markparkeringsplats och med ett parkeringsdäck. På den östra sidan
fortsätter slänten med en lite ovårdad buskplantering. När slänten planat ut står
välutvecklade hästkastanjer utmed den cykelväg som löper parallellt med gatan.
Vändplatsen upplevs väl omhändertagen med fina hästkastanjer i och invid och med ett
stort uppvuxet buskage med träd vid infarten mot Folksångsgatan.

Figur 47 Gånglåtsvägen upplevs som grön då den kantas av parkremsor och träd.

Sammanfattande bedömning:
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Utmed sträckan mellan Ystadsvägen och Munkhättegatan finns inga träd planterade
på allmän platsmark. Däremot finns träd planterade på tomtmark som ger
gatusträckan ett grönt intryck.
Korsningen Eriksfältsgatan/Munkhättegatan är överdimensionerad där ödsligheten
förstärks av stora outnyttjade hårdgjorda ytor där det tidigare låg en bensinmack,
en mack som idag är ersatt av en mindre obemannad tankstation.
Fortsättningen på Munkhättegatan har inte heller några gatuträd. På tomtmark som
gränsar mot gatan i öster står en lång rad av vackra hagtornsträd viktiga att
bevara.
Söderkullagatan saknar helt trädplanteringar i gaturummet men gatan går igenom
villakvarter och flerbostadsområden med en hel del grönska på tomtmark
Vid början av Söderkullgatan och vid korsningen mellan Söderkullagatan och
Lövsångaregatan finns tre mindre triangelformade parkytor som skulle kunna
planteras med mer vegetation.
På vissa avsnitt på gatan vidgas gaturummet då markparkeringsplatser ligger invid
gatan, dels vid Söderkullaskolan och dels vid livsmedelsbutiken. Här bör
kompletteras med mer vegetation.
Munkhättegatan fram till Ormvråksgatan är mycket bred och saknar vegetation.
Utmed Munkhättegatan efter att Inre Ringvägen passerats finns plataner på båda
sidor om gatan som i takt med att de växer kommer att få stor betydelse för
gatans karaktär. På några ställen efter Lindängens centrum saknas träd, dessa
hålrum bör fyllas i med nya träd.
Utmed Munkhättegatan vid Almvik är gaturummet mycket brett och skulle kunna
kompletteras med en trädrad i mittrefugen för att bryta ner skalan.
Lönnarna i rondellen vid Axel Danielsson väg är svagväxande med mycket död ved.
Vid Lindängens centrum och Lindängeskolan är gaturummet upplöst och saknar
rumsbildande stadsbyggnadselement.
Parken på vid Gånglåtsvägens början har stor potential av utvecklas med mer
vegetation.
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•

4.2.5

Gånglåtsvägen saknar gatuträd, de breda grönremsorna som löper utmed gatan
kan kompletteras med fler stamträd.

Dialog

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. Ytterligare synpunkter från Malmö stads invånare finns att hämta från
dialogarbetet i Case Sofielund.
I augusti 2018 påbörjades implementeringen av CTC – Communities That Care i fem
geografiska områden i Malmö. Arbetet bygger på teorin att risk- och skyddsfaktorer är
bakomliggande orsaker till problem som kan stå i vägen för goda uppväxtvillkor och att
lokalområdets olika aktörer och boende kan samverka för att förändra dessa. Linje 2
passerar genom två CTC-områden:
•
•

Hermodsdal, Gullviksborg och Nydala
Möllevången, Rådmansvången, Södervärn och Allmänna sjukhusområdet

Nedan sammanfattas några synpunkter från medborgare på respektive delsträcka.
4.2.5.1

Delsträcka 1: Centrum

Linjens ena ände går genom Nyhamnen norr om centralen. Det har det under de senaste
åren tagits fram en fördjupad översiktsplan för området samt en detaljplan för området runt
den gamla Svävarterminalen, som nu kallas Smörkajen. Fastighet- och gatukontoret har
även genomfört dialoger med cyklister på Carlsgatan angående hur de uppfattar
trafikmiljön. I området kring Centrum och Davidshall har det inte pågått samma typ av
planarbeten de senaste åren och det finns därför färre dokumenterade synpunkter från
invånare.
Synpunkter från cykeldialog:
•
•

•
•

•

Köer från Carlsgatan är farliga. U-svängar, omkörningar i hög hastighet för att
kunna svänga vänster till Jörgen Kocksgatan. (juni 2019)
Vore bra var om cykelvägen fortsatte vara dubbelfilig på samma sida utmed
Carlsgatan ända fram till Realgymnasiet och att det fanns en bra överfart till andra
sidan. Det behövs även mer än målad cykelbana då det är mkt biltrafik på
sträckan. (augusti 2019)
Det är otroligt långa köer på gatorna pga att ni smalnat av med en cykelbana som
står helt tom. (augusti 2019)
Att cykla i cykelfältet på Carlsgatan på morgonen är högst obehagligt då det är
tungt med lastbilstrafik, även lastbilar med släp från byggena längs med
Carlsgatan. Dessa lastbilar har också dragit ut enorma mängder grus i cykelfälten
vilket ytterligare gör upplevelsen oangenäm. (oktober 2019)
I närheten av Donaugatan har det placerats ut någon typ av refug. Tidigare var
passagen ganska trång och man var tvungen att vara extra uppmärksam på
trafiken. Efter placeringen av refugerna har platsen blivit direkt farlig att passera
med cykel. (november 2019)

Via Malmöinitiativet har följande synpunkter lämnats in:
•

•

Inför bilfri innerstad i centrala Malmö. Folkhälsan är idag i farozonen med fler som
sitter på kontor och jobbar och kör bil till jobbet. Genom aktiv mobilitet kan vi få in
rörelse som ett naturligt element i vardagen. (2019)
Ta bort 200 p-platser i centrala Malmö varje år och ersätt med träd och sittplatser
mm. Genom att ta bort p-platser varje år sker en långsam överföring från
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•
•

•

4.2.5.2

subventionering av ohållbara transporter till en mer demokratisk och grön
markanvändning som gynnar alla i staden. (2019)
Farthinder på Kalendegatan. Bilarna anpassar inte hastighet efter gående och
cyklister. (2019)
Djäknegatan upplevs som en förstörd affärsgata. Många trafikslag ska samsas i
gatuutrymmet vilket skapar en rörig trafiksituation. Bussen har företräde men det
finns endast två hållplatser vilket bidrar till ett dåligt kundunderlag för
affärsinnehavare. (2018)
Gör Lilla Nygatan och Södra Promenaden till bilfri gå- och cykelgata. Tusentals
cyklister och gående passerar dagligen stråket Kaptensbron-Raul Wallenbergs parkSödra Promenaden-Lilla Nygatan. Undersök platsens potential för fler träd och mer
växtlighet. (2018)
Delsträcka 2: Södra Förstaden

I CTC-områdesprofilen för Möllevången, Rådmansvången, Södervärn och sjukhusområdet
har bristande anknytning till närområdet identifierats som en riskfaktor. Det som lyfts som
positivt i området är närheten till allt man kan behöva, smidiga trafikförbindelser, tillgång
till aktiviteter för små barn samt trevliga grannar.
Via Malmöinitiativet har följande synpunkter lämnats in:
•

•

•

Anlägg farthinder på Södra Förstadsgatan mellan Triangeltorget och Bergsgatan.
Många bilister håller inte hastighetsbegränsningen vilket bidrar till en osäker
trafikmiljö och ökad bullernivå (2017)
Sommargata Södra Förstadsgatan. Under nästa sommar bör hela Södra
Förstadsgatan från Triangeln ner till Smedjegatan och Möllevångstorget fungera
som sommargata. Det är idag onödigt mycket biltrafik, där fotgängare och cyklister
dessutom får slåss om det lilla utrymmet som lämnas vid sidan av. På grund av
parkeringar är trottoaren på vissa delar mycket smal och trängseln är ofta värre på
gågatan mot Centrum. (2019)
Cykelväg på Lantmannagatan mellan Lönngatan till Ystadvägen. En hårt trafikerad
väg samt bilar parkerade längs vägkanten gör att cyklister väljer trottoaren. Bra
tillfälle att dessutom göra vägen grönare och trevligare. (2019)

Synpunkter från Skoltrafikgruppen:
•

4.2.5.3

Rådmansgatan har idag få övergångställen. Det behövs bättre möjligheter att korsa
gatan för barn.
Delsträcka 3: Munkhättegatan

Inom delsträcka 3 har inte typen av planarbeten som involverar invånare pågått de senaste
åren, och det finns därför färre dokumenterade synpunkter. Nedan följer dock synpunkter
från skoltrafikgruppen som utför sitt arbete i dialog med invånare samt några punkter från
Malmöinitiativet.
Synpunkter från Skoltrafikgruppen:
•
•
•

Övergångställe vid Solvändegatan behöver hastighetssäkras då det är en viktig
skolväg för barn på Munkhätteskolan.
Det är viktigt att det hastighetsäkrade övergångstället vid Kungsörnsgatan är kvar.
På Munkhättegatan mellan Gånglåtsvägen-Axel Danielssons väg behövs en ny
placering av hastighetssäkrat övergångställe och cykelöverfart mellan tunnlarna.
Detta är en viktig koppling som binder ihop centrum mellan tunnlar och även
skolväg (behandlas i utredning av Lindängen C).
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Via Malmöinitiativet har följande synpunkter lämnats in:
•
•

Anläggande av ett farthinder som begränsar hastigheten på Munkhättegatan från
korsningen till Tornfalksgatan fram till korsningen vid Kungsörnsgatan. (2012)
Mer belysning i Lindängen för att öka tryggheten på allmänna platser. (2018)

Läs mer om dialog i bilaga 1. Teori och underlag.
4.2.5.4

Intressenter

Det finns många intressenter längs stråket som det kommer vara viktigt att föra dialog
med, både i planeringsskedet och under ombyggnaden av stråket. I sträckans båda ändar
och mitt kommer det att ske en omfattande utbyggnad av bostäder. 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 Hermodsdal, Gullviksborg och Nydala
CTC Möllevången, Rådmansvången, Södervärn och Allmänna sjukhusområde
Boende i Lindängen.
Verksamheter och affärsinnehavare i Centrum, längs Ystadsvägen och i Söderkulla
centrum
Skoltrafikgruppen

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.

4.2.6

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.
4.2.6.1
•
•

•
•

Delsträcka 1: Centrum
Högst antal målpunkter
Viktiga målpunkter är:
o
Malmö C
o
Drottning Blankas gymnasieskola
o
Cybergymnasiet
o
Einar Hansengymnasiet
o
Sankt Petri skola
o
Centrumfunktioner i Gamla staden
o
Gustav Adolfs torg
o
Davidshallstorg
Trånga gator
Blå värden är påtagliga längs delsträckan i och med att kanalen korsas två gånger
(Centralbron och Morescobron).

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
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•

•
•
4.2.6.2

Grönskan vid S:t Petrikyrka, Raul Wallenbergs park och Södra Promenaden är
värdefull och kan utvecklas ännu mer då gaturummet i övrigt upplevs som väldigt
hårdgjort.
Malmö C - Helhetsgrepp behövs. Det finns övergångställen som är i behov av
översyn, särskilt över skeppsbron och kanalstråket.
Övergångsställen längs med Djäknegatan behöver ses över.
Delsträcka 2: Södra Förstaden

Utmärkande för delsträckan:
•
Högt antal målpunkter
•
Många målpunkter för barn
•
Många målpunkter för äldre
•
Viktiga målpunkter är:
o
Triangeln
o
Möllevångstorget
o
Rådmansvångens skola
o
Johannesskolan
o
Tandvårdshögskolan
o
Södervärn
o
Skånes Universitetssjukhus
o
Dalaplan
•
Triangeln är en historiskt viktig korsning i Malmö med värdefulla plataner som bör
hanteras med varsamhet.
•
Kombinerade avloppssystem längs linjen på Södra Förstadsgatan (i höjd med
Ystadsgatan fram till Dalaplan)
•
Skyfallsproblematik på västra sidan av Dalaplan
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Utveckla befintlig grönska på tvärgående gator i trånga gaturum såsom Södra
Förstadsgatan.
•
Åtgärder för skyfallsproblematik
4.2.6.3

Delsträcka 3: Munkhättegatan

Utmärkande för delsträckan:
•
Färre antal målpunkter
•
Många målpunkter för barn
•
Viktiga målpunkter är:
o
Lindängen centrum
o
Föreningarnas hus
o
Gnistan
o
Musikhögskolan
o
Augustenborgsparkens spontanidrottsplats
o
Hela Malmö
o
Hermodsdalsparkens spontantidrottsplats
o
Lindängens sporthall
o
Lindängens idrottsplats
o
Munkhätteskolan
o
Högaholmsskolan
o
Lindängeskolan
o
Heleneholms idrottsplats
o
Helensholms sporthall
o
Bryggeriet skatepark
o
Malmö badmintoncenter
o
Söderkulla sporthall
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•
•
•

o
Söderkullaskolan
o
Lindängebadet
Kombinerade avloppssystem längs Ystadsvägen.
Omfattande skyfallsproblematik längs Västra och Östra Söderkulla samt genom
Lindängen.
Mycket grönska längs sträckan som bör bevaras men främst utvecklas för att öka
trivseln och tryggheten längs med Munkhättegatan.

Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på följande aspekter:
•
Åtgärder för skyfallsproblematik
•
Mer belysning i Lindängen för att öka tryggheten på allmänna platser.
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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 MEX-standarder (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.
4.3.1.1

Aktuella trafikflöden

I kartan nedan visas en sammanställning av flöden som uppmätts längs sträckningen.
Högst flöden är uppmätta längs Ystadvägen, men det finns även höga flöden kring
Dalaplan, Södervärn, Lantmannagatan, Eriksfältsgatan och Munkhättegatan.
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Figur 48 Uppmätta dygnsmedelvärden av motorfordonsflöden (2011–2019).
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I figur 49 nedan visas en sammanställning av uppmätta flöden av cyklister och mopeder.
Störst flöden finns vid Malmö C samt från Triangeln till Dalaplan. Det är även ett stort
cykelflöde på Heleneholmsstigen som korsar Ystadvägen, som har högst uppmätt
motorfordonsflöde längs sträckan. Vid planering och dimensionering av nya och/eller
utbyggda cykelbanor bör förväntade framtida cykelflöden vägas in.

Figur 49 Uppmätta dygnsmedelvärden av flöden för cykel och moped (2011–2019).
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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. Resultatet av analyserna
ska tolkas med bakgrund i att de baserats på modellkörningar som innehåller antaganden
och förenklingar.
I kartan nedan visas de punkter längs MEX 2 som enligt modellen kommer få ökat
respektive minskat motorfordonsflöde i maxtimme under eftermiddag år 2040 i förhållande
till basår 2014 (data saknas för Carl Gustafs väg och Rådmansgatan). I modell 2040 kan
nämnas att för Nyhamnen är bron över industrihamnen inkluderad samt att Jörgen
Kocksgatan stängs medan Hans Michelsensgatan öppnar för trafik.
Bilden visar även de avsnitt där medelhastigheten till följd av trängsel förväntas minska.
Utgångspunkt för modellen är att färdmedelsfördelning enligt Trafik- och mobilitetsplanen
uppnås (minskad bilandel med 4 procentenheter jämfört med RVU2018), 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.
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Figur 50 Avsnitt med förväntad minskning av medelhastigheten, avsnitt med minskat antal körfält
för övrig motorfordonstrafik samt punkter med minskat respektive ökat trafikflöde. Urval från
resultat av trafikprognos för 2040 med förutsättningen att färdmedelsfördelning i TROMP nås.

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.
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Om målen om en strukturbildande, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik ska uppnås måste
dessa avsnitt prioriteras för framkomlighetsåtgärder.
Även prognosticerade trafikflöden för cykel bör användas i förstudieskedet för planering och
dimensionera av nya, eller utbygga ut befintliga, cykelbanor.

4.3.2

Olycksstatistik för påkörda fotgängare och cyklister

Nedan visas de punkter längs stråket där flest fotgängare eller cyklister blivit påkörda av
motorfordon mellan 2010 och 2019. Utöver dessa punkter har det inträffat nio påkörningar
längs Davidshallsgatan, vilket är utmärkande sett till koncentration av olyckor längs ett
avsnitt av stråket. Den i särklass mest olycksdrabbade är korsningspunkten där
Heleneholmsstigen korsar Ystadvägen. Förutom denna korsningspunkt är även de
signalreglerade korsningarna vid Södervärn och Dalaplan särskilt olycksdrabbade.
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Figur 51 Punkter längs stråket där flest fotgängare eller cyklister blivit påkörda av motorfordon
mellan 2010 och 2019, enligt utdrag ur STRADA.

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.
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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 sträckan mellan Gustaf Adolfs torg och Djäknegatan, som eventuellt
kommer att få ändrad linjedragning jämfört med idag, saknas uppgifter om dagens
trafikering. Dessa är markerade med svart färg i de följande kartorna. Den nya
linjedragningen från Malmö C ut i Nyhamnen, som inte är helt fastlagd, visas som en svart
pil.
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4.3.3.1

Medelhastigheter

På sträckan varierar medelhastigheten för befintlig trafikering av linje 2. I kartorna nedan
visas medelhastighet mellan hållplatserna i de två olika riktningarna.

Figur 52 Medelhastigheter mellan hållplatser vid befintlig trafikering i respektive riktning.
Mätningarna är genomförda vid maxtrafik under morgon och eftermiddag under vardagar i
perioden jan-maj 2019. Mellan korsningen Södra Promenaden/Djäknegatan (hållplats
Studentgatan) och hållplats Djäknegatan är statistiken hämtad från linje 32.
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Avvikelserna från skyltad hastighet är ungefär lika i båda riktningarna. Gemensamt för båda
riktningarna är att låg medelhastighet generellt uppnås mellan Malmö C och
Dalslandsgatan, där lägst medelhastighet uppnås mellan Malmö C och Djäknegatan. En
avvikelse på sträckan mellan Malmö C och Dalslandsgatan är att det i riktning mot Malmö C
är relativt höga medelhastigheter mellan Södervärn och Triangeln. Mellan Dalslandsgatan
och Kastanjegården uppnås en jämnare högre medelhastighet, framförallt i riktning mot
Kastanjegården. Det är på Munkhättegatan som de högsta medelhastigheterna uppnås, i
båda riktningar är det mellan Högaholm och Kungsörnsgatan (passagen över Inre
Ringvägen) som högst medelhastighet uppnås.
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.
Generellt tyder en låg medelhastighet på fördröjningar orsakad av trängsel eller korsande
flöden. Avsnitt som visar störst avvikelser från reglerad hastighet 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).
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4.3.3.2

Körtidsavvikelser

Avvikelser i körtid är en ytterligare indikator på framkomlighet. Stora avvikelser beror
generellt på trängsel i trafiken, vilket får konsekvenser på bussens regularitet. I kartorna
nedan visas en sammanställning av skillnader mellan körtider enligt tidtabell och de faktiska
genomsnittliga körtiderna när det är lågtrafik under kvällstid samt i rusningstid på
morgonen samt eftermiddagen.

Figur 53 Genomsnittliga avvikelser mellan lågtrafik och morgonens rusningstid mellan Malmö C
och Hyllie, i båda riktningar. Mätningarna är genomförda under vardagar i perioden sep-dec
2019.
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Under morgonens rusningstid är det snarlika körtidsavvikelser i båda riktningarna. Mellan
Dalslandsgatan och Kastanjegården är det låga avvikelser medan de största avvikelserna är
mellan Centralen och Djäknegatan. I riktning mot Kastanjegården är det några fler partier
som överstiger 20 sekunders avvikelse, och de är lokaliserade mellan Djäknegatan och
Dalslandsgatan.

Figur 45 Genomsnittliga avvikelser mellan lågtrafik och eftermiddagens rusningstid mellan Malmö
C och Hyllie, i båda riktningar. Mätningarna är genomförda under vardagar i perioden sep-dec
2019.
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Under eftermiddagens rusningstid är det en liknande brytpunkt vid Dalslandsgatan, med
låga körtidsavvikelser söder om hållplatsen och relativt höga norr om hållplatsen.
Körtidsavvikelserna norr om Dalslandsgatan är större på eftermiddagen än morgonen. Den
största avvikelsen sker mellan Djäknegatan och Centralen i riktning mot Centralen.
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.
4.3.3.3

Påstigandestatistik

I bilden nedan visas en sammanställning av andelen påstigande per hållplats och riktning på
den befintliga linje 2. Storleken på cirklarna i bilden visualiserar storleken på hållplatserna
utifrån andelen av det totala antalet påstigande resenärerna på dagens linje 2 mellan
Kastanjegården och Malmö C. De största hållplatserna sett till andelen av det totala antalet
påstigande resenärerna är Malmö C, Triangeln och Musikhögskolan. Även Gustav Adolfs
torg och Södervärn har relativt höga andelar av de totalt påstigande resenärerna.
Cirkeldiagrammen visar andelen påstigande i varje riktning på varje hållplats. Det är tydligt
att det i den södra delen av linjen främst är påstigande resenärer i norrgående riktning,
medan det är jämnare fördelning i centrum och Södra Förstaden.
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Figur 54 Andel påstigande per riktning. Storleken på cirklarna visualiserar andelen påstigande på
hållplatsen av de totala antalet påstigande på linjen. Mätning genomförd 2019. Antalet
påstigande mellan Malmö C och Södervärn bör tolkas med försiktighet då ett stort antal linjer
trafikerar sträckan parallellt, vilket betyder att en del av resenärerna kan göra motsvarande resa
med annan linje.

Statistiken bygger på dagens linje 2, mellan Kastanjegården och Malmö C. I norrgående
riktning redovisas Malmö C som slutstation, men dagens linje 2 fortsätter ut i Västra
Hamnen. Därför redovisas andelen påstigande på Malmö C också, och statistiken visar att
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ca 11% av alla påstigande i norrgående riktning stiger på bussen på Malmö C för att resa
vidare ut i Västra Hamnen. Detta gör Malmö C till hållplatsen med störst andel påstigande i
norrgående riktning, vilket antyder att en viktig del av dagens linje 2 är till/från Västra
Hamnen.
Utöver de förväntade stora hållplatserna Malmö C och Triangeln visar andelen av de totala
påstigande resenärerna att Musikhögskolan är en av de största på dagens linje 2. I Centrum
och Södra Förstaden är samtliga hållplatser mellanstora sett till andel av det totala antalet
påstigande. I den södra delen av linjen är Söderkulla, Tornfalksgatan och Lindängen de
hållplatser med störst andel av det totala antalet påstigande.
Eftersom MEX 2 och MEX 8 kommer gå till stora delar parallellt, där MEX 8 övertar
slutsträckan ut i Västra Hamnen, kan nya resmönster uppkomma framöver som påverkar
antal påstigande. En generell resandeökning väntas dock på grund av en prognosticerad
ökning av antal resor i Malmös stadstrafik, samtidigt som omvandling av linje 2 till
MalmöExpressen med förbättrad framkomlighet också kan generera ett ökat resande.
Påstigandestatistiken är en viktig komponent i analys av exempelvis lokalisering av
hållplatser.
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4.3.3.4

Hållplatsavstånd

I kartorna nedan visas sammanställning av befintliga hållplatsavstånd på sträckan.
Avstånden baseras på mätning mellan hållplatslägen i riktning mot Kastanjegården, vilket
antas vara representativt för hållplatsavstånden i båda riktningar.

Figur 55 Avstånd mellan befintliga hållplatser.
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Avstånd mellan befintliga hållplatser varierar mellan 190 och 880 meter, med ett
medelavstånd på 424 meter. Söderkulla-Lindängen samt TandvårdshögskolanMusikhögskolan är två långa partier med korta avstånd mellan hållplatserna. Utöver det är
det väldigt korta avstånd mellan Malmö C- Djäknegatan, Gustav Adolfs torg-Davidshall,
Eriksfält-Heleneholmsgången, samt mellan Gånglåtsvägen-Kastanjegården.
Hållplatsavstånden påverkar medelhastighet och total körtid. Ett längre genomsnittligt
hållplatsavstånd är att föredra med bakgrund i målet om kortare körtider. Förkortade
körtider kan även bidra till uppfyllelse av målet om en ökad resandekapacitet, eftersom det
kan möjliggöra att resurser kan läggas på högre turtäthet. En av MEX-standarderna berör
hållplatsavstånd och den befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 3 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning.

Aspekt
Hållplatsavstånd för MEX

MEX-standarder
I genomsnitt 500 meter på hela
stråket med närhet till viktiga
målpunkter och platser med hög
bebyggelsetäthet.

Befintlig utformning
I genomsnitt 424 m.

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

Med utgångspunkt i Storstadsavtalets åtaganden samt ytterligare förändringar i linjenätet
har en linjenätsutredning med målår 2030 tagits fram av Skånetrafiken och Malmö stad.
Denna utredning beskriver hur linjenätet kommer att se ut på ett övergripande plan för
både stadsbuss- och regionbusstrafik. Den övergripande linjenätsutredningen antogs i
Tekniska nämnden i februari 2020 och en fördjupad linjenätsutredning, som behandlar de
centrala delarna av Malmö, antogs i juni 2020. I figur 56 nedan visas en översikt av
stadsbusslinjenätet med målår 20308.
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Underlagsrapport Linjenätsutredning 2030. Fastighets. Och Gatukontoret, Malmö stad. 2020-02-07
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Figur 56 Översiktlig strategi för stadsbusslinjenätet med målår 2030.

Utifrån det antagna planeringsunderlaget finns några förändringar som påverkar MEX 2 och
dess koppling till andra busslinjer. Den tydligaste förändringen handlar om att stråket
kommer att korsa flertalet MEX-linjer i centrum. Detta ställer högre krav på bytespunkter
och i korsningar kommer det finnas begränsade möjligheter till prioritering där olika MEXlinjer passerar korsningar i olika riktningar. Regionbusstrafiken får förändrade dragningar
generellt, där färre bussar trafikerar de innersta delarna av centrum. Enligt
planeringsunderlaget får Davidshallsgatan ett ökat antal busslinjer (den nya linje 12) vilket
gör att sträckan mellan Triangeln och Södervärn, kommer vara trafikerad av en stor mängd
busslinjer även i fortsättningen.
I Tabell 4nedan finns en sammanställning av de hållplatser längs MEX 2 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.
Tabell 4 Sammanställning av hållplatser med möjliga byten till andra busslinjer längs MEX 2.

Hållplats

Bytesmöjlighet

Malmö C

Byte till linje 3, 12, 31, 39 och MEX 4, MEX 5, MEX 8.
Byte till flera regionbusslinjer
Byte till tåg mot exempelvis Köpenhamn, Lund eller
Stockholm.
Byte till MEX 5 och 8
Byte till linje 1, 7, 11, 12, 32 och MEX 4, MEX 8.
Byte till linje 1, 7, 11, 12 och MEX 8.
Byte till linje 1, 6, 7, 11, 12 och MEX 8. Byte till tåg
mot exempelvis Köpenhamn eller Lund.

Djäknegatan
Gustav Adolfs torg
Davidshall
Triangeln (även linjer som ev
har körväg öster om Triangeln
inkluderas)
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Tandvårdshögskolan (även linjer
som ev har körväg öster om
Triangeln inkluderas)
Södervärn
Dalaplan
Musikhögskolan
Eriksfält
Lindängen

Byte till linje 1, 3, 7, 11, 12 och MEX 8.

Byte till linje 1, 6, 3, 7, 11, 12, 34 och MEX 8. Byte till
regionbusslinjer.
Byte till MEX 8
Byte till linje 32
Byte till MEX 8
Byte till linje 9, 31, 54, 56 och MEX 8. Byte till
regionbusslinjer.

Sammanställningen av sträckningen för MEX 2 visar att av de 21 hållplatser som stråket
passerar (exkluderat de som antas placeras mellan Malmö C och Nyhamnen) är 11
bytespunkter. Vid merparten av dessa finns bytesmöjlighet till flera andra stadsbusslinjer
och färdmedel, medan det vid tre av hållplatserna kan ske byte till endast en annan
stadsbusslinje. Underlag saknas för att göra en säker bedömning av var resenärer längs
dagens linje 2 oftast byter mellan olika kollektivtrafiklinjer, men de markerade hållplatserna
ovan bedöms vara de viktigaste ur bytessynpunkt.
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.

4.3.4

Befintlig utformning

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

Passager
Farthinder
Busskörfält
Korsningstyper
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4.3.4.1

Delsträcka 1: Centrum

I kartan nedan visas övergångsställen, cykelöverfarter, farthinder och prioriterade korsande
stråk längs delsträcka 1.

Figur 57 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 1. Övergångsställen
placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe. De
prioriterade huvudcykelstråken utgörs av stråk utpekade i översiktsplanen samt av ytterligare
viktiga stråk utpekade av cykelsamordnare på Malmö stad.

I MEX-standarder finns aspekter gällande övergångsställe, cykelöverfarter och farthinder.
Det tillgängliga utrymmet längs delsträcka 1 varierar mellan det som motsvarar typstråk B
och typstråk C. Stadsmiljöanspråket är högt till mycket högt. Längs delsträcka 1 bör därför
prioritering göras enligt typstråk B och C (se figur 7, s.21). Den befintliga utformningen
relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 5 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

MEX-standarder

Befintlig utformning

Gångbanor och
framkomlighet för
fotgängare i korsning av
MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för fotgängare i
förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk i enlighet
med MEX-standard för typstråk B
respektive C.
Platsspecifika avväganden bör
göras kring cyklisters behov av att

Vid 17 alternativt 18 punkter beroende på
linjesträckning via Lilla eller Stora Nygatan
finns icke signalreglerade
övergångsställen där bussen lämnar
företräde åt fotgängare.

Cykelbanor och
framkomlighet för

Längs sträckan finns inga cykelöverfarter,
men där MEX-stråket korsar ett cykelstråk
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cyklister i korsning av
MEX-stråk

korsa i förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk i enlighet
med MEX-standard för typstråk B
respektive C.

Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält

Farthinder undviks om möjligt i
busskörfält. I de fall fysiska
farthinder behövs ska
hastighetssänkningen vara mindre
kännbar för bussens passagerare
och förare. Även signaler med flera
åtgärder ska kunna fungera
hastighetsdämpande. Det kan
exempelvis handla om aktiva
hastighetssystem i bussar, i
kombination med en fysisk
avgränsning av busskörfält från
annan trafik.
I körfält för övrig
motorfordonstrafik ska generellt
obevakade övergångsställen
hastighetssäkras.

Hastighetssäkring i körfält
för övrig
motorfordonstrafik

i höjd med Kaptensbron, gäller
väjningsplikt i bussens färdriktning.
Korsning med Själbodgatan/Rundelsgatan
är otydlig för cyklister som ska korsa MEXstråket.
Farthinder finns vid tre punkter alternativt
en punkt beroende på linjesträckning via
Lilla eller Stora Nygatan.

Farthinder finns vid tre punkter alternativt
en punkt beroende på linjesträckning via
Lilla eller Stora Nygatan.

I kartan nedan 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 58 Korsningstyper längs delsträcka 1.
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I MEX-standarder finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i korsningar. Den
befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 6 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning med avseende på busskörfält
och trafikstyrning.

Aspekt

MEX-standarder

Befintlig utformning

Bussens framkomlighet

TYPSTRÅK B:
Busskörfält ska normalt finnas i
minst en riktning i gaturummet.
Där busskörfält inte är möjligt ska
bussens framkomlighet främjas på
annat sätt enligt dessa
övergripande principer.
Framkomligheten för bussen kan
förbättras genom signalprioritering
och i vissa fall genom reducering
eller omledning av annan
motorfordonstrafik.

Busskörfält finns längs med ca 40% av
sträckan.

TYPSTRÅK C:
Busskörfält så långt det är möjligt.
Där busskörfält inte är möjligt ska
bussens framkomlighet främjas på
annat sätt enligt dessa
övergripande principer.
Framkomligheten kan förbättras
genom signalprioritering och
genom reducering eller omledning
av annan motorfordonstrafik.
Korsningar med
motorfordonstrafik

Generellt ska signalprioritering med
optimering för bussen finnas i
signalreglerade korsningar. Vid
övriga korsningstyper ska
utformning och reglering främja
bussens framkomlighet.
Motorfordonsströmmar med
korsningsbehov över MEX-stråket
ska lämna företräde för bussen och
där det är möjligt ska trafiken vara
medlöpande.

Tre till fem korsningar längs sträckan där
bussen ska lämna företräde i minst en
riktning. I övrigt finns fyra till fem
signalreglerade korsningar.

Analysen av delsträcka 1 visar att det finns behov av att se över antalet icke
signalreglerade övergångsställen, men eftersom delar av denna sträcka utgörs av typstråk
C, finns ett större behov av att prioritera fotgängare vid viktiga punkter. Farthinder behöver
bussanpassas och busskörfält bör anläggas i större utsträckning. Korsningarna
Själbodgatan/Rundelsgatan och Lilla Nygatan i höjd med Kaptensbron behöver ses över.
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4.3.4.2

Delsträcka 2: Södra Förstaden

I kartan nedan 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.

Figur 59 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 2. Övergångsställen
placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe. De
prioriterade huvudcykelstråken utgörs av stråk utpekade i översiktsplanen samt av ytterligare
viktiga stråk utpekade av cykelsamordnare på Malmö stad.

I MEX-standarder finns aspekter gällande övergångsställe, cykelöverfarter och farthinder.
Det tillgängliga utrymmet längs delsträckan varierar stort, från smalt till brett.
Stadsmiljöanspråket bedöms vara högt (se figur 7, s.21). Längs delsträcka 2 bör därför
prioritering göras enligt typstråk B. Den befintliga utformningen relaterar till detta på
följande sätt:
Tabell 7 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

MEX-standarder

Befintlig utformning

Gångbanor och
framkomlighet för
fotgängare i korsning av
MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för fotgängare i
förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk i enlighet
med MEX-standard för typstråk B.
Platsspecifika avväganden bör
göras kring cyklisters behov av att

I avsnittet finns övergångsställen vid nio
punkter och en passage utan företräde
längs sträckan.

Cykelbanor och
framkomlighet för

Längs sträckan finns en cykelöverfart och
fem passager.

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 84/123

cyklister i korsning av
MEX-stråk
Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält

Hastighetssäkring i körfält
för övrig
motorfordonstrafik

korsa i förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk i enlighet
med MEX-standard för typstråk B.
Farthinder undviks om möjligt i
busskörfält. I de fall fysiska
farthinder behövs ska
hastighetssänkningen vara mindre
kännbar för bussens passagerare
och förare. Även signaler med flera
åtgärder ska kunna fungera
hastighetsdämpande. Det kan
exempelvis handla om aktiva
hastighetssystem i bussar, i
kombination med en fysisk
avgränsning av busskörfält från
annan trafik.
I körfält för övrig
motorfordonstrafik ska generellt
obevakade övergångsställen
hastighetssäkras.

Farthinder finns vid sju punkter.

Farthinder finns vid sju punkter.

I kartan nedan 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 60 Korsningstyper längs delsträcka 2.

I MEX-standarder finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i korsningar. Den
befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 85/123

Tabell 8 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning med avseende på busskörfält
och trafikstyrning.

Aspekt

MEX-standarder

Befintlig utformning

Bussens framkomlighet

TYPSTRÅK B:
Busskörfält ska normalt finnas i
minst en riktning i gaturummet.
Där busskörfält inte är möjligt ska
bussens framkomlighet främjas på
annat sätt enligt dessa
övergripande principer.
Framkomligheten för bussen kan
förbättras genom signalprioritering
och i vissa fall genom reducering
eller omledning av annan
motorfordonstrafik.
Generellt ska signalprioritering med
optimering för bussen finnas i
signalreglerade korsningar. Vid
övriga korsningstyper ska
utformning och reglering främja
bussens framkomlighet.
Motorfordonsströmmar med
korsningsbehov över MEX-stråket
ska lämna företräde för bussen och
där det är möjligt ska trafiken vara
medlöpande.

Busskörfält längs ca 40% av sträckan.
På Ystadvägen finns inga busskörfält.

Korsningar med
motorfordonstrafik

Endast signalreglerade korsningar längs
sträckan.

Analysen av delsträcka 2 visar att det finns behov av att se över och minska antalet icke
signalreglerade övergångsställen. Även cyklisters möjlighet att passera på ett säkert sätt
bör ses över. Busskörfält behöver anläggas i större utsträckning.
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4.3.4.3

Delsträcka 3: Munkhättegatan

I kartan nedan 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 61 Passager, farthinder och prioriterade stråk längs delsträcka 3. Övergångsställen
placerade på båda sidor om mindre korsning visas som en punkt med övergångsställe. De
prioriterade huvudcykelstråken utgörs av stråk utpekade i Översiktsplanen samt av ytterligare
viktiga stråk utpekade av cykelsamordnare på Malmö stad.
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I MEX-standarder finns aspekter gällande övergångsställe, cykelöverfarter och farthinder.
Det tillgängliga utrymmet längs delsträckan varierar stort, från smalt till brett.
Stadsmiljöanspråket bedöms vara medel respektive högt (se figur 7, s.21). Längs
delsträcka 3 bör därför prioritering göras enligt typstråk A respektive B. Den befintliga
utformningen relaterar till detta på följande sätt:
Tabell 9 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning med avseende på
fotgängares och cyklisters framkomlighet samt hastighetssäkring.

Aspekt

MEX-standarder

Befintlig utformning

Gångbanor och
framkomlighet för
fotgängare i korsning av
MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring behov av
passagemöjlighet för fotgängare i
förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk i enlighet
med MEX-standard för typstråk A
respektive B.

Cykelbanor och
framkomlighet för
cyklister i korsning av
MEX-stråk

Platsspecifika avväganden bör
göras kring cyklisters behov av att
korsa i förhållande till bussens
framkomlighetsanspråk i enlighet
med MEX-standard för typstråk A
respektive B.
Farthinder undviks om möjligt i
busskörfält. I de fall fysiska
farthinder behövs ska
hastighetssänkningen vara mindre
kännbar för bussens passagerare
och förare. Även signaler med flera
åtgärder ska kunna fungera
hastighetsdämpande. Det kan
exempelvis handla om aktiva
hastighetssystem i bussar, i
kombination med en fysisk
avgränsning av busskörfält från
annan trafik.
I körfält för övrig
motorfordonstrafik ska generellt
obevakade övergångsställen
hastighetssäkras.

Vid sjutton punkter finns icke
signalreglerade övergångsställen där
bussen lämnar företräde åt fotgängare.
Längs sträckan finns åtta tunnlar som av
trygghetsskäl behöver kompletteras med
någon form av passage i markplan.
Generellt är tillgängligheten bristfällig för
fotgängare över stråket.
Stråket behöver kompletteras med
passager i markplan.

Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält

Hastighetssäkring i körfält
för övrig
motorfordonstrafik

Farthinder finns vid fyra punkter.

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

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 88/123

Figur 62 Korsningstyper längs delsträcka 3.

I MEX-standarder finns aspekter gällande busskörfält och prioritet i korsningar. Den
befintliga utformningen relaterar till detta på följande sätt:
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Tabell 10 Jämförelse mellan MEX-standarder och befintlig utformning med avseende på
busskörfält och trafikstyrning.

Aspekt

MEX-standarder

Befintlig utformning

Bussens framkomlighet

TYPSTRÅK A:
Busskörfält ska normalt finnas i
båda riktningar i gaturummet. Där
busskörfält inte är möjligt ska
bussens framkomlighet främjas på
annat sätt enligt dessa
övergripande principer.

Inget busskörfält finns längs sträckan.

Korsningar med
motorfordonstrafik

TYPSTRÅK B:
Busskörfält ska normalt finnas i
minst en riktning i gaturummet.
Där busskörfält inte är möjligt ska
bussens framkomlighet främjas på
annat sätt enligt dessa
övergripande principer.
Framkomligheten för bussen kan
förbättras genom signalprioritering
och i vissa fall genom reducering
eller omledning av annan
motorfordonstrafik.
Generellt ska signalprioritering med
optimering för bussen finnas i
signalreglerade korsningar. Vid
övriga korsningstyper ska
utformning och reglering främja
bussens framkomlighet.
Motorfordonsströmmar med
korsningsbehov över MEX-stråket
ska lämna företräde för bussen och
där det är möjligt ska trafiken vara
medlöpande.

Endast en signalreglerad korsning, en
cirkulation och en korsning med
väjningsplikt finns längs sträckan.

Analysen av delsträcka Lindängen visar att det finns behov av att se över oskyddade
trafikanters tillgänglighet över stråket. Detta gäller framförallt platser där det idag endast är
möjligt att passera i gång- och cykeltunnlar. Busskörfält bör anläggas för att uppnå den
MEX-standarder och för att säkerställa bussens framkomlighet.
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4.3.5

Kantstensparkering

I kartan nedan visas var det längs stråket finns befintlig kantstensparkering.
Kantstensparkering kan vara ett hinder för framkomligheten för buss, dels på grund av
svängrörelser till/från parkering, dels på grund av att ytanspråket konflikterar med yta som
kan behövas till busskörfält. Kantstensparkering kan även förstärka barriärverkan i ett
gaturum och utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Generell finns det inte utrymme för parkering i
gatan, enligt MEX-standarder.

Figur 63 Kantstensparkering längs linje 2.
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För att uppnå målen om en strukturbildande kollektivtrafik med ökad framkomlighet samt
mål om en attraktiv stad kan kantstensparkeringen i flera fall behöva begränsas. Särskilda
utmaningar finns längs Södra Förstadsgatan, Davidshallsgatan, Lilla Nygatan och
Söderkullagatan där parkeringsytor står i tydlig konflikt med bussens (och i några fall
cykelns) framkomlighetsanspråk. Längs Djäknegatan finns flertalet infarter till
parkeringshus, vilket idag är begränsande för bussens framkomlighet.
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4.3.6

Luftkvalitet

I kartan nedan 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.

Figur 64 Kvävedioxidhalter (mikrogram kvävedioxid/m3) i Malmö år 2014. Ingenstans överskrids
miljökvalitetsnormen om ett dygnsvärde på max 60 mikrogram kvävedioxid/m3 enligt mätningen
från 2014.
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Längs stråket är luftkvaliteten sämst vid Dalaplan, Södervärn samt längs Djäknegatan och
Ystadvägen. För att uppnå mål om renare luft och en grön och attraktiv stad krävs åtgärder
som minskar trafikmängderna vid dessa platser och avsnitt.

4.3.7

Buller och vibrationer

I kartan nedan visas aktuella bullernivåer från vägtrafik i anslutning till stråket.

Figur 65 Beräknade bullervärden från vägtrafik 2 meter ovan mark år 2016.
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Bullervärdena är generellt höga i hela stråket, men är som högst vid platser med mycket
stora trafikmängder, till exempel Södervärn, Dalaplan och Ystadvägen. För att uppnå mål
om en attraktiv stad krävs åtgärder som minskar trafikmängderna vid dessa platser.
Omställning till eldrift av bussar kommer att ha positiv påverkan på bullernivåerna, men det
kommer inte vara tillräckligt för att åtgärda problematiken.
Tyngre bussar, samt eventuellt ökad andel tung trafik vid omfördelning av trafik i
gatunätet, kan innebära ökade vibrationer i vägkonstruktionen som kan spridas till
närliggande byggnader. Speciellt känslig är äldre bebyggelsen i den gamla stadskärnan.
Överlag är det viktigt att brunnar och andra liknande konstruktioner inte ligger i körspåren
då detta kan orsaka vibrationer.

4.3.8

Sammanfattning Trafik och rörelser

Nedan har analysen av de olika aspekterna i avsnittet Trafik och rörelser sammanfattats
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: Centrum

Utmärkande för delsträckan:
•
Malmö C är en av linjens viktigaste bytespunkter och den största hållplatsen sett
utifrån antalet påstigande.
•
En stor mängd cyklister passerar eller har Malmö C som målpunkt. På ett par
ställen finns icke signalreglerade korsningar med cykelstråk där mycket stora
cykelflöden passerar.
•
Medelhastigheten för buss är generellt låg längs hela delsträckan.
•
På eftermiddagen är körtidsavvikelserna relativt höga längs hela delsträckan i båda
riktningarna, medan det är lägre på förmiddagen. Gemensamt för både förmiddag
och eftermiddag och i båda riktningarna är att mellan Malmö C och Djäknegatan är
det största körtidsavvikelserna.
•
Hela delsträckan utgörs av innerstadsmiljö med mycket fotgängare och cyklister i
rörelse. Det är även relativt mycket motorfordonstrafik längs Djäknegatan. Enligt
trafikprognos för 2040 kommer trafiken att öka längs större delen av delsträckan.
•
Längs delsträckan korsas tre cykelstråk med mycket höga cykelflöden. Inga av
dessa korsningspunkter är signalreglerade.
•
Fördelningen av påstigande skiljer sig mycket beroende på riktning. I riktning mot
Kastanjegården är samtliga hållplatser på delsträckan bland de med flest
påstigande. I riktning mot Malmö C är det enbart Malmö C som har många
påstigande (resande mot Västra Hamnen med dagens linjedragning av linje 2).
•
Delsträckan trafikeras av flertalet andra busslinjer.
•
Det finns gång- och cykelpassager längs sträckan som är säkrade med farthinder.
•
Kantstensparkeringar finns framförallt norr om Malmö C, vid Gustav Adolfs torg och
längs Davidshallsgatan.
•
Höga halter av luftföroreningar och höga bullernivåer längs Djäknegatan.
•
Delsträckan är ett mycket viktigt kollektivtrafikstråk, med flera busslinjer som
trafikerar. Åtgärder för förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken skapa stora
nyttor då en stor mängd resenärer gagnas av åtgärderna
Extra uppmärksamhet behöver läggas på att:
•
Se över hållplatsangöring och flöden vid Centralplan. Idag är utrymmet mycket
begränsat i förhållande till mängden busslinjer, cyklister och fotgängare. Detta
innebär en mycket begränsad framkomlighet för de olika trafikantgrupperna, men
även en trafiksäkerhetsrisk i de olika konfliktpunkterna. Risken för kollisioner
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•
•
•
•

4.3.8.2

mellan buss och oskyddade trafikanter innebär också en stressad arbetsmiljö för
busschaufförer.
Se över utformning, trafiksäkerhet och prioritering i korsningar mellan MEX och
starka cykelstråk. Särskilt beakta de olycksdrabbade platserna utmed sträckan.
Utreda hur framkomligheten för MEX kan säkras längs sträckor med många
parallella busslinjer.
Utreda hur tillgång till parkeringshus och angöringsytor längs Södra Förstadsgatan
kan lösas samtidigt som bussens framkomlighet inte begränsas.
Se över var det är möjligt att begränsa ytor för kantstensparkering för att
möjliggöra bättre framkomlighet för buss och för att frigöra ytor för cykelbanor och
busskörfält där det finns behov.
Delsträcka 2: Södra Förstaden

Utmärkande för delsträckan:
•
En mycket trafikintensiv sträcka med höga motortrafikflöden, flera parallella
busslinjer och många starka cykelstråk. Sträckan innehåller två stora korsningar,
Södervärn och Dalaplan, som också hör till de korsningar där flest oskyddade
trafikanter blivit påkörda.
•
Trängseln kommer enligt prognos att öka på stora delar av sträckan.
•
Relativt låg körtidsavvikelse på hela delsträckan i båda riktningar, både på
förmiddagen och eftermiddagen. Något högre avvikelser mellan Dalslandsgatan och
Södervärn.
•
Mycket kantstensparkering längs hela Södra Förstadsgatan.
•
Fördelningen av påstigande skiljer sig mycket beroende på riktning. I riktning mot
Kastanjegården är Triangeln och Södervärn två av de hållplatser med flest
påstigande på linjen, där även Tandvårdshögskolan och Dalaplan har en relativt
stor andel av de totalt påstigande passagerarna. I riktning mot Malmö C är det en
jämnare fördelning av de påstigande, med Triangeln och framförallt
Musikhögskolan som har större andel av antalet påstigande på linjen.
•
Det är relativt kort avstånd mellan hållplatserna på delsträckan, de flesta är runt
400 meter. Undantagen är mellan Triangeln och Tandvårdshögskolan där det är
drygt 500 meter, och mellan Södervärn och Dalaplan där det är knappt 300 meter.
•
Många farthinder söder om Södervärn
•
Sträcka med dålig luftkvalitet och höga bullervärden jämfört med övriga
delsträckor.
•
Olycksdrabbad korsningspunkt mellan prioriterat huvudcykelstråk och Ystadvägen.
Även Södra Förstadsgatan och Dalaplan är olyckdrabbade.
•
Högt trafikflöde på Ystadvägen längs en sträcka som inte har busskörfält.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på att:
•
Utreda var det är möjligt att begränsa genomfartstrafiken.
•
Hitta lösningar för bussens framkomlighet i de stora signalreglerade korsningarna
och förbättra trafiksäkerheten.
•
Utreda hur framkomligheten för MEX kan säkras längs sträckor med många
parallella busslinjer.
•
Trafiksäkra olycksdrabbad korsningspunkt mellan cykelstråk och Ystadvägen.
•
Säkra god framkomlighet på Ystadvägen vid höga trafikflöden.
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4.3.8.3

Delsträcka 3: Munkhättegatan

Utmärkande för delsträckan:
•
Trafikseparerat med flertalet cykelpassager i tunnel och mycket ytor till
motortrafik.
•
Få punkter i plan där oskyddade trafikanter korsar stråket, mycket få korsande
cykelstråk.
•
Låga cykelflöden på korsande cykelstråk.
•
Generellt högre medelhastigheter än övriga delar av stråket, framförallt i
södergående riktning.
•
Relativt låg körtidsavvikelse på hela delsträckan i båda riktningar, både på
förmiddagen och eftermiddagen.
•
Fördelningen av påstigande skiljer sig mycket beroende på riktning. I riktning mot
Kastanjegården är andelen påstigande låg på samtliga hållplatser på delsträckan. I
riktning mot Malmö C är det fler påstigande på delsträckan, med Lindängen och
Söderkulla som de hållplatser med störst andel påstigande på delsträckan.
•
Kort avstånd mellan hållplatserna, med några undantag. Sträckan mellan
Lindängen-Almviksgången-Högaholm sticker ut med 230+300 meter
hållplatsavstånd. Av dessa tre hållplatser är Almviksgången den med minst andel
påstigande resenärer.
Extra uppmärksamhet i stadsmiljön behöver läggas på att:
•
Tillgodose oskyddade trafikanters framkomlighet längs med och i korsning med
stråket.
•
Åstadkomma lämpligt avstånd mellan hållplatser utan att gångavstånden blir för
långa. Se över vilka hållplatser som ska trafikeras och placering.
•
Skapa god framkomlighet vid in- och utfart till Söderkulla från Munkhättegatan.
•
Säkerställa god framkomlighet med busskörfält då trafikflödena bedöms att öka.
•
Se över möjligheten att begränsa ytor för kantstensparkering för att möjliggöra
bättre framkomlighet för buss och för att frigöra ytor för cykelbanor och busskörfält
där det finns behov.
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5

Koncept för stråk

I detta kapitel beskrivs ett koncept för stråket som utgår från ramverket, MEX-standarder
och analysen av de kartlagda förutsättningarna i kapitel 4. Konceptet presenteras utifrån de
tre 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 MEX-standarder. Kartan visar också resultatet av de avvägningar som
gjorts. Den visar dock exempelvis inte gångbanor som 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 MEX-standarder. 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 Storstadsavtalets 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: Centrum

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 hög befolkningstäthet och hög förvärvsgrad längs med linjen. Befolkningen
kommer att öka ytterligare i anslutning till delen av delsträckan när Nyhamnen byggs ut
med kontor och ca 3000 bostäder inom ramen för storstadspaketet. Utvecklingen av
Nyhamnen kommer att pågå under lång tid och området planeras för 7000-9000 bostäder
och 12000-16000 arbetsplatser.
Delsträcka 1 passerar genom Malmös äldsta och mest centrala delar och det är stark
centrumkaraktär längs hela sträckan med viktiga målpunkter som Gustav Adolfs torg och
Davidshallstorg. Korsningsanspråken från gång- och cykeltrafikanter är stora längs med
hela delsträckan. Det är brist på grönska längs Djäknegatan, Stora Nygatan och
Davidshallsgatan men längs delsträckan finns stora blå värden. Det finns liten möjlighet att
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skapa nya gröna kvaliteter men genom att utveckla befintliga gröna fickor vid Sankt Petri
kyrka och Södra Promenaden skulle de gröna värdena längs delsträckan stärkas.
Trafikmiljön runt Malmö C är idag otrygg. Många trafikslag samsas på begränsad yta och
oskyddade trafikanter rör sig i flera riktningar. Att bussen kör i vänstertrafik och därmed
kommer från ”fel” håll bidrar till en mer svårläst trafiksituation och ökar risken för olyckor.
Hur trafiksituationen kan tydliggöras behöver utredas vidare i kommande förstudie.
Många trafikslag samsas på liten yta längs med hela sträckan och det finns flera
olycksdrabbade korsningar och punkter som är osäkra ur trafiksynpunkt. Det är idag många
in- och utfarter till parkeringshus längs med Djäknegatan som bidrar till biltrafik i stråket
och verkar negativt på bussens framkomlighet. I förstudien bör det ses över om tillgång till
P-husen kan ske från annan gata samt om leveranser kan effektiviseras genom samlastning
eller ske utanför rusningstid.
Korsningen Studentgatan/Stora Nygatan är idag olyckdrabbad och kräver åtgärder. Längs
linjens norra sträckning är korsningarna Själbodgatan/Djäknegatan/Rundelsgatan samt
Studentgatan/Amiralsgatan/Södra Promenaden otydliga och skapar otrygghet för
oskyddade trafikanter. Längre söderut är passagen från Torggatan över Morescobron till
Davidshallsgatan samt korsningen Davidshallsgatan/Storgatan otrygga för cyklister. Längs
Torggatan och Davidshallsgatan kör cyklister i samma fil som både bilar och bussar längs
en mycket trång passage. Storgatan är ett starkt cykelstråk och passagen över den
trafikerade Davidshallsgatan är otrygg då cyklar, bilister och bussar kommer i hög fart och
har dålig sikt.
Bussens framkomlighet längs delsträckan påverkas negativt av att det längs Mäster
Nilsgatan/Djäknegatan/Studentgatan finns många in- och utfarter till parkeringshus och
korsande gator. Dessutom innehåller sträckan många ej signalreglerade övergångsställen.
Längs sträckan är det delvis mycket höga halter av kvävedioxider vilket talar för att minska
motortrafiken i innerstaden.
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Figur 66 Fokusområden för delsträcka 1.

5.1.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 1 i relation till ramverk och MEX-standarder har lett fram till en idé
för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i förhållande till
det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket har krävt flera avvägningar och prioriteringar.
Föreslagna förändringar omfattar framförallt förlängning av busskörfält söder om Malmö C,
samt förändrade väjningsförhållanden i korsningar där bussen idag behöver lämna
företräde. I övrigt föreslås framkomlighetsåtgärder där det inte ryms busskörfält och vid
några avsnitt behövs åtgärder för minskad genomfartstrafik för att möjliggöra busskörfält.
Utformningsidén visar att det bedöms finnas utrymme för busskörfält på stora delar av
sträckan, men endast i ena riktningen längs Djäknegatan och Davidshallsgatan. Cykelbana
föreslås på delar av sträckan, men längs Davidshallsgatan är det planerat endast i ena
riktningen. För Davidshallsgatan finns ett objektsgodkännande. De åtgärder som förslås i
utformningsidén är anpassade efter den utformning som är beslutad.
Hållplatserna behålls enligt ursprunglig placering, men vidare utredning behövs kring
hållplatsen på Djäknegatan. Genomfartstrafik och angöring bör ses över på stora delar av
sträckan.
Mellan Djäknegatan och Gustav Adolfs torg är sträckningen ännu inte beslutad. Därför visas
utformningsidé för både Stora Nygatan och Lilla Nygatan/Södra Promenaden. De båda
alternativen innehåller stora flöden av korsande gång- och cykelstråk och en tydlig
centrumkaraktär. Bussens framkomlighet har dock större potential längs Lilla Nygatan där
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det finns mer utrymme och där den inte behöver trafikera korsningen
Engelbrektsgatan/Stora Nygatan där MEX 4 svänger i annan riktning (förutsatt att den
beslutas trafikera denna delsträcka). Båda alternativen kräver dock en begränsad
genomfartstrafik för att ge bättre förutsättningar för MEX.

Figur 67 Utformningsidé för delsträcka 1.

Utformningsidén visar på en medelhög potential att uppnå MEX-standarder i detta delstråk.
Det finns stora utmaningar med målkonflikter mellan bussens och oskyddade trafikanters
framkomlighet, samt med att lösa tillgänglighet för fordon i Djäknegatan utan att begränsa
bussens framkomlighet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns ett stort värde i att
göra framkomlighetsåtgärder för bussen längs hela delsträckan, eftersom det påverkar ett
stort antal resenärer som reser med bussar längs sträckan som är ett mycket starkt
kollektivtrafikstråk.
Störst utmaningar finns mellan Malmö C och Djäknegatan. Där finns det tydliga
målkonflikter mellan bussens och oskyddade trafikanters framkomlighet och trafiksäkerhet,
i kombination med ett begränsat utrymme.
I tabell 10 nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén relaterat till
MEX-standarder. 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).
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Tabell 11 Sammanfattning av utformningsidé för delsträcka 1 kopplat till aspekter i MEXstandarder.

Aspekt

Utformningsidé

Bussens framkomlighet

Längs delsträckan bedöms andelen busskörfält kunna bli
upp till ca 75-100% beroende på val av sträckning på Stora
eller Lilla Nygatan.
Djäknegatan: Bussar ska fortfarande ha fri
framkomlighet i ena riktningen. Framkomlighet förbi
hållplats Studentgatan måste då förstärkas och trafik
till och från parkeringsgarage måste lösas så att de
inte begränsar framkomligheten. På grund av
tillgänglighetskrav för transporter i kombination med
begränsat utrymme, bedöms ej busskörfält i båda
riktningar vara möjligt. Dock behöver
genomfartstrafik för övrig motorfordonstrafik
begränsas.
Alternativ sträckning Stora Nygatan: Inga busskörfält
föreslås på grund av brist på utrymme, men andra
framkomlighetsåtgärder behövs.
Alternativ sträckning Södra Promenaden/Lilla
Nygatan: Busskörfält föreslås i båda riktningar.
Behörig trafik får tillträde men ska inte angöra i
stråket.
Torggatan: Busskörfält föreslås i båda riktningar.
Behörig trafik får tillträde men ska inte angöra i
stråket.
Davidshallsgatan: Busskörfält i ena riktningen (som i
befintlig utformning) är redan beslutade.
Generellt ska alla signalreglerade korsningar ha
bussprioritering (i korsningar med övriga MEX-linjer blir
dock denna prioritering begränsad).
Neptunigatan/Skeppsbron: Behöver optimeras för
kommande utökning av antalet busslinjer som
passerar korsningen i olika riktningar. Övrig
motortrafiks framkomlighet bör ses över och
eventuellt begränsas för att bussarnas
framkomlighet inte ska hindras i för stor
utsträckning.
Skeppsbron/Centralplan: Ändra
väjningsförhållanden.
Norra Vallgatan/Prostgatan: Se över kapacitet inför
korsning i norrgående riktning.
Korsning Djäknegatan/Lilla Nygatan signalregleras för
att tillgodose framkomlighetsanspråk för MEX-linjer i
olika riktningar.
Alternativ sträckning Korsningen Stora
Nygatan/Kalendegatan bör ses över för att öka
trafiksäkerhet och tydlighet för cyklister.
Alternativ sträckning Stora Nygatan
Väjningsförhållanden i korsningen Stora
Nygatan/Gustav Adolfs torg bör ses över så att de
olika MEX-linjerna får en välavvägd framkomlighet.
Även i förhållande till cykelstråk med koppling till
Engelbrektsgatan.
Längs sträckan finns två tvära kurvor:
Alternativ sträckning Korsningen Djäknegatan/Stora
Nygatan har en för liten svängradie i dagsläget.
Tvär kurva i korsningen Lilla Nygatan/Torggatan. Där
finns inget utrymme för utökning av kurvradie, men
den bedöms körbar.
Gångbana längs båda sidor där bredden är tillräcklig för
ett relativt stort flöde av fotgängare längs delsträckan.

Korsningar med
motorfordonstrafik

Komfort och
svängradier

Gångbanor och
framkomlighet för

Behov av ytterligare
analys
Utred hur eventuell
förflyttning av övrig trafik
påverkar trygghet och
trafiksäkerhet i sidogator.
Utred hur tillgängligheten ska
lösas där mycket utrymme
reserveras för buss.

Analysera effekter av
förändrade
väjningsförhållanden samt
möjliga sätt att optimera
korsningen
Neptunigatan/Skeppsbron.

Utred hur utformningen vid
Gustav Adolfs torg kan
påverka förutsättningarna för
den snäva svängen.

Utred hur framkomlighet för
fotgängare i förhållande till
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fotgängare i korsning av
MEX-stråk

Cykelbanor och
framkomlighet för
cyklister i korsning av
MEX-stråk

Tydlig målkonflikt vid Malmö C.
Antalet övergångsställen är högt och bussens
framkomlighetsanspråk är stort, vilket är en svårlöst
målkonflikt.
Alternativ sträckning Övergångsstället vid
Kaptensbron föreslås signalregleras om MEX ska gå
via Lilla Nygatan
Alternativ sträckning Övergångsstället i korsningen
Stora Nygatan/Södergatan bör ses över för att hitta
en lämplig balans mellan fotgängares och MEXbussars framkomlighet.
Alternativ sträckning Övergångsstället vid Södra
Tullgatan har ett stort flöde av gående. En optimal
lösning för denna konfliktpunkt behöver utredas.
Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Längs Djäknegatan bedöms det inte finnas ett behov
av cykelbana, eftersom det finns närliggande
parallella stråk längs Engelbrektsgatan och
Kalendegatan. För att dessa ska kompensera för brist
på cykelbana i Djäknegatan krävs åtgärder för att öka
cyklisters framkomlighet, trafiksäkerhet och komfort.
Alternativ sträckning Längs Stora Nygatan föreslås
ingen cykelbana då utrymmet är mycket begränsat.
Alternativ sträckning Längs Lilla Nygatan föreslås
cykelbana på båda sidor.
Längs Torggatan är utrymmet mycket begränsat,
men cykelbana bedöms rymmas på båda sidor strax
norr om bron. Cykelbanan på västra sidan förlängs
till cykelstråket på Engelbrektsgatan.
Längs Davidshallsgatan är en enkelriktad cykelbana
planerad på östra sidan, medan cykling i
södergående riktning är planerad att ske i körfältet
vilket kräver mycket stor beaktan av cyklisters
trafiksäkerhet. Mellan Storgatan och
Regementsgatan finns på grund av utrymmesbrist
ingen föreslagen cykelbana. Här krävs mycket stor
beaktan av cyklisters trafiksäkerhet.
Framkomligheten för cyklister i korsande rörelser längs
stråket ska ses över och underlättas särskilt längs
Djäknegatan. Följande korsningspunkter mellan
prioriterade huvudcykelstråk och MEX-stråket ska särskilt
studeras:
Passager vid Malmö C bör ses över eftersom
cyklisters framkomlighet och trafiktrygghet behöver
förbättras vid platsen.
Alternativ sträckning Stora Nygatan I korsningen vid
Kalendegatan bör tydlighet och trafiksäkerhet öka
för cyklister. Det mycket stora cykelflödet motiverar
att bussar får företräde för att ha en rimlig
framkomlighet.
Alternativ sträckning Lilla Nygatan I korsningen vid
Kaptensbron föreslås signalreglering eller stopplikt
för cyklister. Det mycket stora cykelflödet motivera
att bussar får företräde för att ha en rimlig
framkomlighet. Som kompensation för cyklisternas
försämrade framkomlighet ändras samtidigt
väjningsförhållanden till cyklisters fördel i korsningen
Stora Nygatan/Kalendegatan så att motorfordon får
väjningsplikt för både gående och cyklister.
I korsningen med Storgatan finns en planerad
upphöjd cykelpassage där cyklister har stopplikt.
Korsningen med Själbodgatan (huvudcykelstråk) bör
få ny utformning för att underlätta en trafiksäker och
trygg passage för cyklister.

cyklister och bussar ska lösas
vid Malmö C.
Utred om det är lämpligt att
minska antalet
övergångsställen.
Studera möjliga lösningar för
framkomlighet för både
gående och MEX vid Södra
Tullgatan.

Utred optimal utformning för
korsningspunkten med
cykelstråket på
Östergatan/Adelgatan som
ger god framkomlighet för
både cyklister och MEX.
Utred hur framkomlighet för
cyklister i förhållande till
fotgängare och bussar ska
lösas vid Malmö C.
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Körfält och
framkomlighet för övrig
motorfordonstrafik i
korsning av MEX-stråk

Genomfartstrafiken bör begränsas längs Djäknegatan,
Stora/Lilla Nygatan (beroende på val av sträckning) och
Torggatan för att tillgodose bussens
framkomlighetsanspråk. Tillgänglighetskravet måste dock
uppfyllas.
Genomfartstrafik längs Skeppsbron behöver ses över och
vid behov begränsas för att korsningen
Neptunigatan/Skeppsbron ska vara framkomlig för
busstrafik på längre sikt.

Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält

Hastighetssäkring behövs vid övergångsställen och
eventuella cykelöverfarter. Farthinder ska anpassas för
buss. Aktiva hastighetssystem bör begränsa hastigheten
för bussar t.ex. i korsningen med Kaptensbron och på
sträckan mellan Storgatan och Regementsgatan.
Farthinder där bussen delar körfält med övrig
motorfordonstrafik bör bussanpassas.

Hastighetssäkring i
körfält för övrig
motorfordonstrafik
Parkering och angöring
för personbil

Parkering och angöring
för leveranser och
nyttotrafik

Hållplatsavstånd för
MEX

Cykelparkering och
anslutning
Trafiksäkerhet

Trygghet

Utred påverkan av begränsad
framkomlighet för övrig
motorfordonstrafik.
Analysera risken för ökad
trafik i sidogator eller
parallella stråk och se över
hur tillgängligheten till
entréer och infarter kan
lösas.

Generellt finns inte utrymme för parkering i gatan enligt
MEX-standarder.
Längs Djäknegatan bör angöring ses över så att
svängande rörelser till infarter/angöringsytor inte
begränsar bussens framkomlighet.
Längs Lilla Nygatan och Stora Nygatan bör angöring
för personbilar begränsas på grund av begränsat
utrymme och att genomfartstrafik föreslås
begränsas.
På Torggatan behöver ytan för angöring flyttas för
att rymma busskörfält och för att begränsa övrig
fordonstrafik på gatan.
Längs Djäknegatan bör angöring ses över så att svängande
rörelser till infarter/angöringsytor inte begränsar bussens
framkomlighet.
Viktigt att ta med avfallshantering i ett tidigt skede i det
fortsatta arbetet.
På Djäknegatan finns idag två hållplatser; Djäknegatan och
Studentgatan (där t.ex. MEX 5 angör). Nackdelen med
befintliga placeringar är att bussar behöver köra om
varandra samt att två MEX-anpassade hållplatser tar
mycket yta i anspråk. Optimalt hade varit att slå ihop
hållplatserna till en och placera den mellan befintliga
hållplatser, men det saknas utrymme i sektionen för
detta. Möjlig lösning behöver utredas, med t.ex. följande
alternativ som utgångspunkt:
Behåll båda hållplatserna med befintlig placering.
Nackdelen är att det krävs utrymme till två MEXanpassade hållplatser.
Ta bort hållplats Djäknegatan. MEX 2 har utrymme
att köra om angörande bussar vid Studentgatan.
Nackdel att upptagningsområdet för MEX 2 (och
MEX 8) minskar öster om Djäknegatan.
Övriga hållplatser behåller befintlig placering.
Ska finnas vid alla hållplatser.

Utred hur konflikten mellan
angöringsbehov och
framkomlighetsanspråk från
andra trafikanter kan lösas,
t.ex. med tidsreglering av
leveranser utanför
rusningstider.

En hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla föreslagna
åtgärder. Särskild vikt ska läggas vid korsningen
Djäknegatan/Stora Nygatan och Lilla
Nygatan/Kaptensbron då den får förändrad reglering.

Utred hur korsningen med
Kaptensbron samt
korsningen
Djäknegatan/Stora Nygatan
kan utformas så att hög
trafiksäkerhet uppnås för
oskyddade trafikanter.
Utred möjliga
trygghetsåtgärder i
detaljutformning, exempelvis

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Utred optimal lösning för
hållplats på Djäknegatan.
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Tillgänglighetsanpassning med fokus
på personer med
funktionsnedsättning

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Jämlikhet
Barnperspektiv

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

Vegetation och
gestaltning

Förstärk vegetation från Malmö C och norrut.
Gröna värden ska förstärkas generellt, men särskilt längs
Davidshallsgatan där det idag finns en brist, vid S:t Petri
kyrka (Själbodgatan) och vid Raul Wallenbergs park (Lilla
Nygatan) där det finns störst potential och utrymme.
Särskilt höga bullernivåer längs Djäknegatan. Har legat till
grund för idén om minskad genomfartstrafik, eftersom
det har positiv påverkan. Dock förespråkas ytterligare
åtgärder.

Buller

Luftkvalitet

Särskilt höga halter av luftföroreningar längs Djäknegatan.
Har legat till grund för idén om minskad genomfartstrafik,
eftersom det har positiv påverkan. Dock förespråkas
ytterligare åtgärder.

Dagvatten och skyfall

Ingen särskild problematik, generella åtgärder behövs.

gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
där alternativa nattstråk
behöver planeras.
Utred hur tillgänglighet till
entréer för funktionsnedsatta
ska tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.
Generellt ska trafikmiljöerna
anpassas till barns
förutsättningar där de rör sig
i större utsträckning.

Utred 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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5.2

Delsträcka 2: Södra Förstaden

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.

5.2.1

Fokusområden

Delsträcka 2 är den del av linjen som har högst befolkningstäthet. Denna kommer att öka
ytterligare med den planerade exploateringen om ca 1200 bostäder. Förvärvsgraden är
lägre än snittet längs linjen och för Malmö i stort. Det är på den här delen av stråket som
risken att utsättas för brott är som störst och otryggheten är betydligt högre än i Malmö i
genomsnitt. Dessa förutsättningar motiverar extra fokus på trygghetsaspekten i
utformningen av delsträckan och på hållplatser.
Stora delar av sträckan har centrumkaraktär med viktiga målpunkter som Triangeln,
Södervärn och Skånes Universitetssjukhus. Många målpunkter är viktiga för barn och äldre,
vilket motiverar att särskild uppmärksamhet i planeringsskedet ägnas åt att utforma trygga
och trafiksäkra miljöer. Mellan Södervärn och Dalaplan pågår en ombyggnad av
sjukhusområdet och det tillkommer bebyggelse i form av nya verksamheter och bostäder.
Även anslutning till Ystadsvägen och Munkhättegatan kommer ny blandad stad att
utvecklas. Detta ställer höga krav på att utformningen av stråket samordnas med annan
pågående planering.
Dalaplan och Ystadvägen utgör idag stora barriär och är en otrygg trafikmiljö för gående
och cyklister. Totalt har delsträckan tolv olycksdrabbade korsningar varav tre är extra
utsatta. Korsningarna behöver utredas vidare i förstudien och extra vikt bör läggas vid
korsningen på Dalaplan mellan Södra Förstadsgatan/John Ericssons väg. Otydliga
trafiksituationer råder runt Triangeln och på norra delen av Rådmansgatan där cykelbanan
plötsligt byter riktning. Här finns även flera skolor och förskolor, varför trafiksäkerheten
behöver ses över. Korsningen mellan Ystadsvägen och det prioriterade huvudcykelstråket
Heleneholmsstigen är den korsning som är mest olycksdrabbad i stråket. Platserna bör ses
över för ökad säkerhet och orienterbarhet.
Runt Dalaplan och på delar av Södra Förstadsgatan ner mot Södernvärn är det brist på
grönska. I den fortsatta utvecklingen av stråket bör utformningen och gestaltning av
Dalaplan ses över. Det finns kombinerade avloppssystem på Carl Gustafs väg, längs Södra
Förstadsgatan samt på Ystadsvägen vilket kräver extra uppmärksamhet om gatan byggs
om. Väster om Dalaplan och söder om Ystadvägen finns en skyfallsproblematik som kräver
ytterligare analys i förstudieskedet.
Bussen har varierande medelhastighet längs delsträckan samt körtidsavvikelser vid
Dalslandsgatan och Södervärn. På delar av sträckan är det kort avstånd mellan
hållplatserna. Längs hela Södra Förstadsgatan finns idag mycket kantstensparkering som
tillsammans med ett flertal farthinder söder om Södervärn på Södra Förstadsgatan och
Ystadvägen verkar negativt på bussens framkomlighet och komforten för resenärerna.
Skånes Universitetssjukhus är en viktig målpunkt och trafiken till och från
akutmottagningen vid Södervärn har ett högt framkomlighetsanspråk vilket kan stå i
konflikt med bussens framkomlighet. Många som besöker sjukhusområdet är äldre vilket
motiverar att hållplatser placeras för att ge korta gångavstånd till sjukhuset. Idag är det
mycket biltrafik i området och många olyckdrabbade in- och utfarter. Dessa bör ses över i
förstudien.

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 106/123

Det är idag högt trafikflöde på Ystadvägen längs en sträcka som inte har busskörfält. Denna
delsträcka har sämre luftkvalitet och högre bullervärden jämfört med övriga delsträckor
längs linjen, vilket talar för att minska motortrafiken längs med delsträckan.

Figur 68 Fokusområden för delsträcka 2.

5.2.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 2 i relation till ramverk och MEX-standarder har lett fram till en idé
för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i förhållande till
det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket har krävt flera avvägningar och prioriteringar.
Utformningsidén visar att det bedöms finnas utrymme för busskörfält längs hela
delsträckan, bortsett från den västligaste delen av Ystadvägen. Genomfartstrafiken behöver
dock begränsas längs Södra Förstadsgatan och åtgärder för att säkra bussens
framkomlighet där det inte anläggs busskörfält är mycket viktigt att utreda vidare.
Cykelbanorna föreslås utvidgas till båda sidor längs stråket. Två av hållplatserna föreslås
tas bort för att öka hållplatsavstånden och därmed förkorta restiden. Angöring bör ses över
på stora delar av sträckan. Särskilt fokus på angöring till akutmottagningen vid Skånes
Universitetssjukhus behöver beaktas på Carl Gustafs väg.
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Figur 69 Utformningsidé för delsträcka 2.

Utformningsidén visar på en god potential att uppnå MEX-standarder i detta delstråk. De
största utmaningarna handlar om att skapa en balans mellan framkomlighetanspråk från
cykel och MEX i förhållande till de stora motortrafikflödena och dess behov av tillgänglighet
och angöring. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns ett stort värde i att göra
framkomlighetsåtgärder för bussen längs hela delsträckan (likt längs delsträcka 1),
eftersom det påverkar ett stort antal resenärer som reser med bussar längs sträckan som
är ett mycket starkt kollektivtrafikstråk.
I tabell 11 nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén relaterat till
MEX-standarder. 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 Sammanfattning av utformningsidé för delsträcka 2 kopplat till aspekter i MEXstandarder.

Aspekt

Utformningsidé

Bussens framkomlighet

Längs delsträckan bedöms andelen busskörfält kunna bli
drygt 80% i båda riktningarna.

Behov av ytterligare
analys
Utreda hur eventuell
förflyttning av övrig trafik
påverkar trygghet och
trafiksäkerhet i sidogator.
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Utred
framkomlighetsåtgärder för
att säkra bussens
framkomlighet längs
Ystadvägen där det inte ryms
busskörfält i båda
riktningarna.
Korsningar med
motorfordonstrafik

Generellt ska alla signalreglerade korsningar ha
bussprioritering (i korsningar med övriga MEX-linjer blir
dock denna prioritering begränsad).

Komfort och
svängradier

Längs sträckan finns några tvära kurvor i de
signalreglerade korsningarna, men potentialen att öka
svängradien bedöms som liten.
Gångbana längs båda sidor. En översyn behöver göras av
passagebehovet och vilken reglering som ska gälla vid
korsningspunkterna. Särskilt tätt mellan övergångsställen
är det längs Södra Förstadsgatan.
Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Längs Rådmansgatan finns befintlig cykelbana på
västra sidan. Tillägg av cykelbana på östra sidan
skulle öka kapacitet och tillgänglighet längs
cykelstråket.
Längs Carl Gustavs väg finns befintlig cykelbana på
södra sidan. Tillägg av cykelbana på norra sidan
skulle öka kapacitet och tillgänglighet längs
cykelstråket. Befintlig cykelbana behöver byta plats
med gångbanan som idag är placerad närmst
körbanan. Detta för att öka tydlighet och kontinuitet
i gång- och cykelnätet.
Cykelbana längs Södra Förstadsgatan, mellan
Triangeln och Södervärn, är ett möjligt alternativ till
att anlägga cykelbana på östra sidan av
Rådmansgatan och Carl Gustafs väg. Detta alternativ
kräver att utformningen för cyklister som ska ta sig
mellan Davidshallsgatan och Södra Förstadsgatan ses
över.
Längs Södra Förstadsgatan, mellan Södervärn och
Dalaplan, finns idag cykelbana på västra sidan, men
för att öka tillgängligheten till cykelnätet i kvarteren
öster om gatan, behövs en cykelbana även där.
Längs Ystadvägen finns cykelbana på södra sidan
längs hela sträckningen, men på norra sidan saknas
det idag cykelbana mellan Dalaplan och
Heleneholmsstigen. Tillägg av cykelbana på den
aktuella delen av den norra sidan skulle öka
kapacitet och tillgänglighet längs cykelstråket.
Cykelpassager/cykelöverfarter ska framförallt finnas vid
hållplatser, signalreglerade korsningar och prioriterade
huvudcykelstråk, utöver detta ska behovet av passager
eller cykelöverfarter ses över. Tydligheten behöver ses
över för alla korsande stråk vid Triangelplatsen.
Genomfartstrafiken bör begränsas längs Södra
Förstadsgatan för att tillgodose bussens
framkomlighetsanspråk. För att rymma busskörfält krävs
en enkelriktning av övrig motorfordonstrafik.

Gångbanor och
framkomlighet för
fotgängare i korsning av
MEX-stråk
Cykelbanor och
framkomlighet för
cyklister i korsning av
MEX-stråk

Körfält och
framkomlighet för övrig
motorfordonstrafik i
korsning av MEX-stråk

Särskild analys behöver göras
av trafikflödet i korsningen
vid Södervärn, där ett stort
antal busslinjer ska passera i
olika riktningar. Även
korsningen vid Dalaplan
behöver analyseras då där
dels är ett stort antal
busslinjer som passerar och
även ett stort flöde med
övrig fordonstrafik.

Cykelrörelser genom
Dalaplan behöver analyseras,
framförallt mellan Södra
Förstadsgatan och
Ystadvägen.
Heleneholmsstigen/Ystadväg
en är en mycket
olycksdrabbad
korsningspunkt längs ett högt
trafikerat cykelstråk. Platsen
behöver utredas vidare för
att säkerställa en trafiksäker
och framkomlig
korsningspunkt för både
cyklister och kollektivtrafik.

Utred hur eventuell
förflyttning av övrig trafik
påverkar trygghet och
trafiksäkerhet i sidogator.
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Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält
Hastighetssäkring i
körfält för övrig
motorfordonstrafik
Parkering och angöring
för personbil

Parkering och angöring
för leveranser och
nyttotrafik

Hållplatsavstånd för
MEX

Cykelparkering och
anslutning
Trafiksäkerhet

Trygghet

Farthinder i busskörfälten ska undvikas.
Farthinder där bussen delar körfält med övrig
motorfordonstrafik bör bussanpassas.
På grund av busskörfältens utrymmesanspråk behöver
angöring och parkering ses över längs Södra
förstadsgatan. Längs Rådmansgatan och Södra
Förstadsgatans södra del behöver angöringen ses över så
att svängrörelser vid angöring inte hindrar bussens
framkomlighet. Generellt finns inte utrymme för
parkering i gatan enligt MEX-standard.
På grund av busskörfältens utrymmesanspråk behöver
angöring ses över längs Södra Förstadsgatan. Längs
Rådmansgatan och Södra Förstadsgatans södra del
behöver angöringen ses över så att svängrörelser vid
angöring inte hindrar bussens framkomlighet.
Viktigt att ta med avfallshantering i ett tidigt skede i det
fortsatta arbetet.
Hållplats Triangeln: Kvar i befintligt läge.
Hållplats Tandvårdshögskolan: Tas bort för MEX-linje
2 i detta förslag, detta behöver dock utredas vidare i
förstudiearbetet innan beslut om indragning kan
fattas. Befintlig placering innebär för korta
hållplatsavstånd på sträckan. Då MEX ej har
möjlighet till omkörning med garanterad
framkomlighet om andra stadsbusslinjer angör vid
hållplatsen föreslås utredning av nytt hållplatsläge på
Pildammsvägen för de linjer som inte trafikerar
Södervärn.
Hållplats Södervärn: Angöringsytor och svängrörelser
behöver ses över och gångavstånd mellan olika
busslinjer behöver minska (t.ex. mellan regionbussar
och norrgående stadsbussar på Carl Gustavs väg).
Hållplats Dalaplan: Tas bort på grund av befintligt
mycket kort hållplatsavstånd samt ett mycket
begränsat utrymme i sektionen. Närliggande
hållplatser Södervärn och Dalslandsgatan bedöms
tillräckligt då det i hållplatsens närhet finns ett
begränsat antal målpunkter.
Borttagning av två av hållplatserna ovan föreslås för att
uppfylla MEX-standarder om hållplatsavstånd.
Borttagningen bedöms rimlig utifrån att nya gångavstånd
inte blir orimligt långa, samt eftersom åtgärder för att
minska restiden genom detta delstråk är av stor vikt. Ett
minskat antal hållplatsstopp bidrar till dettaÖvriga
hållplatser behåller nuvarande placering.
Ska finnas vid alla hållplatser.
Hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla föreslagna
åtgärder. Särskild vikt ska läggas vid de signalreglerade
korsningarna som idag är olycksdrabbade.
Signalprioriteringen bör inte resultera i så långa
omloppstider att korsningarna blir osäkra.
Vid Dalaplan samt Heleneholmsstigen måste överfarter
för cyklister göras mer trafiksäkra och tydliga.
Har legat till grund för avvägningar ovan. Det finns behov
av trygghetsåtgärder längs större delen av delsträckan.

Särskilt fokus på angöring till
akutmottagningen vid Skånes
Universitets Sjukhus behöver
beaktas på Carl Gustafs väg.

Djupare studier av
bussangöring vid Södervärn
krävs.
Utreda eventuell indragning
av hållplats
Tandvårdshögskolan och
konsekvenserna av det.
Utred nytt hållplatsläge på
Pildammsvägen för övriga
stadsbusslinjer.

Mycket stor vikt ska läggas
vid trafiksäkerhet i
detaljutformning.

Utred möjliga
trygghetsåtgärder i
detaljutformning, exempelvis
gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
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Tillgänglighetsanpassning med fokus
på personer med
funktionsnedsättning

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Jämlikhet

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Barnperspektiv

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Vegetation och
gestaltning

Gröna värden ska förstärkas generellt, men särskilt längs
Södra Förstadsgatan, vid Dalaplan och västra delen av
Ystadvägen.
Extra höga bullernivåer längs Södra Förstadsgatan och
Ystadvägen. Bedöms åtgärdas till viss del genom
anläggning av mer busskörfält. Ytterligare åtgärder
förespråkas.

Buller

Luftkvalitet

Dagvatten och skyfall

Dalaplan har mycket höga nivåer av luftföroreningar.
Även längs Carl Gustavs väg, Södra Förstadsgatan och
Ystadvägen. Bedöms åtgärdas till viss del genom
anläggning av mer busskörfält. Ytterligare åtgärder
förespråkas.
Problematik längs Södra Förstadsgatan och Ystadvägen
motiverar skyfallsåtgärder, t.ex. luftigt bärlager eller
raingardens. Kombiledningar bör ses över.

var alternativa nattstråk
behöver planeras.
Utred hur tillgänglighet till
entréer för funktionsnedsatta
ska tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.

Utred möjliga åtgärder i
detaljutformning. Generellt
ska trafikmiljöerna anpassas
till barns förutsättningar där
de rör sig i större
utsträckning.

Utred vilka ytterligare
åtgärder för minskat buller
som kan genomföras i
samband med omvandling av
gaturummet.
Utred 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.
Utred potential för
skyfallshantering i parken
söder om Ystadvägen.
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5.3

Delsträcka 3: Munkhättegatan

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 en hög befolkningstäthet vilken kommer att öka ytterligare med den
planerade förtätningen av Lindängen Centrum. Barn och äldre utgör en stor del av
befolkningen här och det finns många målpunkter för barn. Fokus bör läggas på trafiksäkra
passager för barn på Söderkullaskolan, vid delar av Söderkullagatan och Söderkulla
centrum. Elever från Söderkullaskolan korsar även Munkhättegatan. Trafiksäkra alternativ
till tunnlar bör finnas.
En trafiksäker passage på Munkhättegatan mellan Ystadvägen och Eriksfältsgatan bör
utredas då Munkhätteskolans elever korsar gatan. Särskilt övergångstället vid
Solvändegatan är en viktig skolväg.
På delar av sträckan har befolkningen låg förvärvsgrad, både jämfört med linjen som helhet
och Malmö i stort. Invånarna längs denna del av stråket är mest otrygga i hela Malmö vilket
motiverar att trygghetsskapande åtgärder får extra prioritet längs den här delen av stråket
och på hållplatser.
Munkhättegatan och Inre Ringvägen är två stora barriärer längs delsträckan.
Munkhättegatan får en barriäreffekt på grund av sin breda utformning och få passager. Inre
Ringvägen delar Söderkulla och Lindängen och gång- och cykeltrafikanter korsar vägen via
gång- och cykelbro, relativt långt från Munkhättegatan. Gångbron kan upplevas som otrygg
nattetid. Södra delen av Munkhättegatan har smal trottoar och mycket grönska i mitten
som begränsar siktlinjen och bidrar till otrygghet i gaturummet. Extra uppmärksamhet
behöver läggas på trygghetsskapande åtgärder och på att motverka barriäreffekterna längs
denna del av stråket. Parkering, buskage och belysning längs stråket bör ses över i
förstudien.
Det finns idag tre olycksdrabbade korsningar, vid Eriksfältsgatan, Lindängen C och där
Munkhättegatan möter Lindängsvägen. Dessa platser bör hastighetssäkras. Längs
Munkhättegatan finns få möjligheter för gående och cyklister att korsa i gatan i plan. I det
fortsatta arbetet bör det föras dialog med invånarna längs delsträckan gällande
korsningsbehov över Munkhättegatan och gällande gångväg till hållplats för att säkerställa
att övergångsställenas placering svarar mot behoven.
Det finns omfattande skyfallsproblematik längs Västra och Östra Söderkulla samt genom
Lindängen vilken kräver vidare utredning i förstudien. Det finns också kombinerade
avloppssystem längs Ystadsvägen vilka kräver extra uppmärksamhet om gatan byggs om.
Det är idag kort hållplatsavstånd mellan Lindängen, Almviksgången och Högaholm. För att
säkerställa bussens framkomlighet på delsträckan behöver ytor för kantstensparkering ses
över tillsammans med in- och utfart till Söderkulla från Munkhättegatan. Med ny bebyggelse
i anslutning till delsträckan kan motortrafiken såväl som framkomlighetanspråket från
oskyddade trafikanter öka samtidigt som det blir allt viktigare att stråket inte utgör en
barriär mellan delområden. Detta är en tydlig målkonflikt i förhållande till bussens
framkomlighet, vilken måste utredas vidare.
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Figur 70 Fokusområden för delsträcka 4.

5.3.2

Utformningsidé

Analyser av delsträcka 3 i relation till ramverk och MEX-standarder har lett fram till en idé
för utformning. Idén baseras på de olika funktionernas utrymmesanspråk i förhållande till
det tillgängliga utrymmet i stråket, vilket har krävt flera avvägningar och prioriteringar.
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Utformningsidén visar att det bedöms finnas utrymme för busskörfält längs södra delen av
sträckan, men inte längs den norra där andra framkomlighetsåtgärder föreslås. Cykelbanor
föreslås längs stora delar av sträckan, söder om Inre Ringvägen föreslås dubbelsidig
cykelväg medan norr om Ringvägen bedöms endast enkelsidig cykelbana vara möjlig på
den östra sidan av Munkhättegatan på grund av utrymmesskäl. Ett alternativ till cykelbanan
längs Munkhättegatan kan vara att stärka det befintliga cykelstråket Nydalastigen. Detta
bör utredas vidare. Cykelbana planeras inom Storstadspaketet även längs Eriksfältsgatan
och Lindängsvägen i samband med anpassningar för MEX-linje 8.
Hållplats Almviksgången föreslås att plockas bort, hållplats Tornfalksgatan föreslås att
flyttas ut på Munkhättegatan med placering strax norr om Ormvråksgatan vid Fosietorps
vårdcentral samt hållplats Kungsörnsgatan föreslås att dras in.
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Figur 71 Utformningsidé för delsträcka 3.

Utformningsidén visar på en god potential att uppnå MEX-standarder på denna delsträcka.
De största utmaningarna handlar om att skapa en balans mellan de olika trafikslagens
framkomlighetsanspråk och gaturummets barriärverkan.
I tabell 12 nedan visas en mer heltäckande beskrivning av utformningsidén relaterat till
MEX-standarder. 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).
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Tabell 13 Sammanfattning av utformningsidé för delsträcka 3 kopplat till aspekter i MEXstandarder.

Aspekt

Utformningsidé

Bussens framkomlighet

-

Korsningar med
motorfordonstrafik

Komfort och
svängradier
Gångbanor och
framkomlighet för
fotgängare i korsning av
MEX-stråk

Cykelbanor och
framkomlighet för
cyklister i korsning av
MEX-stråk

Körfält och
framkomlighet för övrig
motorfordonstrafik i
korsning av MEX-stråk

På delsträckans norra del, mellan Ystadvägen och
korsningen Berguvsgatan/Munkhättegatan, är
utrymmet begränsat och fördjupad analys av möjliga
framkomlighetsåtgärder föreslås, vilket skulle kunna
innebära t.ex. reversibla busskörfält.
Busskörfält föreslås på den södra delen av
Munkhättegatan, mellan Berguvsgatan och
Gånglåtsvägen.
På Gånglåtsvägen föreslås framkomlighetsåtgärder
istället för busskörfält, då trafikflödena inte bedöms
ge några framkomlighetsproblem längs sträckan.
Generellt ska alla signalreglerade korsningar ha
bussprioritering. Cirkulationsplatsen på Munkhättegatan
ska ses över med syfte att förbättra svängradie och
väjningsförhållanden för bussen. Om möjligt ska
cirkulationen göras om till signalreglerad korsning.

Bortsett från svängrörelser i cirkulationer finns inga tvära
kurvor längs sträckan.
Gångbana längs båda sidor, förutom längs bron över Inre
Ringvägen där gångbana föreslås på östra sidan som
komplement till befintlig närliggande gång- och cykelbro.
Icke signalreglerade övergångsställen ska ses över utifrån
framkomlighet för gående respektive buss.
Framkomlighet vid hållplatser tillgodoses i MEXanpassning av hållplatserna eftersom det där finns krav
om övergångsställen i anslutning till hållplatsen.
Befintliga planskilda gångpassager ska kompletteras med
någon form av passage i plan.
Cykelbana bedöms rymmas enligt följande:
Längs Munkhättegatan, mellan Ystadvägen och Inre
Ringvägen, är sektionsbredden begränsad, därför
bedöms det vara rimligt med cykelbana endast på
östra sidan. Dock behöver cykelbanans bredd ses
över för att möta framtida kapacitetsbehov.
Över Inre Ringvägen föreslås cykelbana på östra
sidan om körfälten.
Söder om Inre Ringvägen förordas cykelbana på båda
sidor av Munkhättegatan då det bedöms finnas
tillräckligt utrymme.
Längs Gånglåtsvägen föreslås översyn och
upprustning av befintlig cykelbana.
Längs MEX-linjens avstickare från Munkhättegatan,
på Söderkullagatan och Berguvsgatan, föreslås ingen
cykelbana på grund av smal sektion och lågt flöde.
Cykelpassager/cykelöverfarter ska framförallt finnas vid
hållplatser, signalreglerade korsningar och vid
prioriterade huvudcykelstråk, utöver detta ska behovet av
passager ses över. Befintliga planskilda cykelpassager ska
kompletteras med någon form av passage i plan.
Övrig motorfordonstrafik kommer ha samma
genomfartsmöjligheter som i befintlig utformning.
Körfälten görs smalare för att minska barriärverkan och
för att tillgängliggöra utrymme till

Behov av ytterligare
analys
Fördjupade analyser som
visar på vilka åtgärder som är
optimala med avseende på
både framtida framkomlighet
och strävan efter att
minimera barriärverkan.

Analysera effekter av
omvandling av ombyggnad
av cirkulationer.
Se över Munkhättegatans
korsningar med
Söderkullagatan och
Berguvsgatan för att
prioritera bussen.

Utreda hur ny cykelbana längs
Munkhättegatan påverkar
trygghet och rörelse i det
befintliga cykelstråket
Nydalastigen.
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Hastighetssäkring i
kollektivtrafikkörfält
Hastighetssäkring i
körfält för övrig
motorfordonstrafik
Parkering och angöring
för personbil

Parkering och angöring
för leveranser och
nyttotrafik

Hållplatsavstånd för
MEX

Cykelparkering och
anslutning
Trafiksäkerhet

Trygghet

Tillgänglighetsanpassning med fokus

framkomlighetsåtgärder för buss, alternativt andra
funktioner.
I busskörfälten bör farthinder undvikas. Alla ej
signalreglerade övergångsställen ska hastighetssäkras.
Farthinder där bussen delar körfält med övrig
motorfordonstrafik bör bussanpassas. Alla ej
signalreglerade övergångsställen ska hastighetssäkras.
Se över parkering och angöring längs västra sidan av
Söderkullagatan, södra sidan av Berguvsgatan, norr om
Munkhättegatan mellan Lindängen och Gånglåtsvägen,
samt östra sidan av Gånglåtsvägen.
Se över parkering och angöring längs västra sidan av
Söderkullagatan, södra sidan av Berguvsgatan, norr om
Munkhättegatan mellan Lindängen och Gånglåtsvägen,
samt östra sidan av Gånglåtsvägen.
Viktigt att ta med avfallshantering i ett tidigt skede i det
fortsatta arbetet.
Förflyttning och borttagning av hållplatser föreslås för att
uppfylla MEX-standarder om hållplatsavstånd, samt för
att hållplatserna ska vara placerade där de behövs som
mest.
Hållplats Musikhögskolan behålls med sin nuvarande
placering.
Hållplats Eriksfält behålls med sin nuvarande
placering. Möjlighet finns för utvecklad platsbildning.
Hållplats Helenetorpsgången behålls med sin
nuvarande placering.
Hållplats Söderkulla behålls med sin nuvarande
placering. Möjlighet finns för utvecklad platsbildning.
Hållplats Tornfalksgatan föreslås att flyttas ut på
Munkhättegatan med placering straxt norr om
Ormvråksgatan.
Hållplats Kungsörnsgatan tas bort på grund av det
nära avståndet till hållplatsen Tornfalksgatan och det
låga antalet påstigande.
Hållplats Almviksgången tas bort då den ligger
väldigt nära både Lindängen och Högaholm och har
ett lågt antal påstigande.
Hållplats Lindängen behålls med sin nuvarande
placering. Möjlighet finns för utvecklad platsbildning.
Hållplats Gånglåtsvägen föreslås att flyttas norrut
innan korsning med Munkhättegatan för att jämna
ut hållplatsavstånden.
Hållplats Kastanjegården behålls med nuvarande
placering.
Ska finnas vid alla hållplatser.
Hög trafiksäkerhet ska uppnås med alla föreslagna
åtgärder. Särskild vikt ska läggas vid de idag
olycksdrabbade korsningarna längs Munkhättegatan
(korsningarna med Ystadvägen, Eriksfältsgatan,
Gånglåtsvägen), samt vid den befintliga
cirkulationsplatsen vid eventuell ombyggnad till
signalreglerade korsningar.
Har legat till grund för avvägningar ovan. Hela sträckan
har behov av trygghetsåtgärder, särskilda insatser behövs
vid alla hållplatser.

Har legat till grund för avvägningar ovan.

Utreda hur farthinder kan
bussanpassas.
Utred om angöring är ett
hinder för bussens
framkomlighet längs
Munkhättegatan.

Utred hur hållplats Eriksfält
och Söderkulla kan utformas
och placeras för att tillföra
mervärden till respektive
plats.
Separat förstudie pågår för
utformning av Lindängen.

Mycket stor vikt ska läggas
vid trafiksäkerhet i
detaljutformning.

Utred möjliga
trygghetsåtgärder i
detaljutformning, exempelvis
gällande belysning.
Identifiera vilka partier som
kan vara otrygga nattetid och
var alternativa nattstråk
behöver planeras.
Utred hur tillgänglighet till
entréer för funktionsnedsatta
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på personer med
funktionsnedsättning

ska tillgodoses. Alla
trafikmiljöer ska vara
tillgänglighetsanpassade och
orienterbara där det finns
belysning, plats för vila och
jämna, fasta och halkfria
gångytor.

Jämlikhet
Barnperspektiv

Har legat till grund för avvägningar ovan.
Har legat till grund för avvägningar ovan. Särskild beaktan
vid korsningspunkter längs skolvägar - elever från
Munkhätteskolan och Söderkullaskolan passerar över
Munkhättegatan på väg till och från skolan.

Vegetation och
gestaltning

Gröna värden ska förstärkas generellt och befintlig
vegetation ska bevaras. Särskild förstärkning av
vegetation krävs längs Munkhättegatan mellan
Ystadvägen och Eriksfältsgatan samt från
Helenetorpsgården och in en bit på Söderkullagatan.

Buller
Luftkvalitet
Dagvatten och skyfall

Generellt ingen problematik, med undantag för bron över
Inre Ringvägen där åtgärder bedöms ha lägre prioritet.
Generellt ingen problematik, med undantag för bron över
Inre Ringvägen där åtgärder bedöms ha lägre prioritet.
Skyfallsproblematik finns längs västra delen av
Munkhättegatan och över hela området söder om Inre
Ringvägen, vilket motiverar åtgärder som t.ex. öppen
överbyggnad. Generellt ska kombiledningar ses över.

Utred möjliga åtgärder i
detaljutformning. Generellt
ska trafikmiljöerna anpassas
till barns förutsättningar där
de rör sig i större
utsträckning.
Utred vilken typ av
vegetation som är mest
lämplig vid respektive
avsnitt.
Utred hur de gröna
kopplingarna kan förstärkas
vid respektive punkt.

Fördjupad analys och dialog
med berörda intressenter.
Utreda åtgärder för rening av
dagvatten.
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5.4

Avslutning

Storstadsavtalet 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 Storstadsavtalet även ett av de mest omfattande
stadsutvecklingsprojekten i Malmö de kommande 10 åren. Projektets breda ansats
återspeglas bland annat 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 Storstadsavtalet. Till
skillnad från de efterkommande förstudierna undersöker idéstudien hur stråket fungerar
som helhet. Dels genom hur det knyter samman olika delar av staden och dels genom att
den tittar på hela stadsrummet från fasad till fasad.
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.
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 understödjer förtätning, stadsutveckling och
hållbart resande. Investeringar i kollektivtrafiksystemet och stadsmiljön bidrar till att
stimulera ett allsidigt bostadsbyggande som kompletterar befintlig struktur. Genom en
medveten gestaltning av stråket och omkringliggande rum och 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
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.
Idéstudien 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 Storstadsavtalets värdeprogram beaktas i
utformningen av respektive delsträcka.
Idéstudiens koncept i form av definierade fokusområden och utformningsidé på stråkets tre
delsträckor utgör 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 Storstadsavtalets mål.
Avsteg från konceptets föreslagna utformningsidé behöver stämmas av mot de kartlagda
förutsättningarna för att säkra måluppfyllelse.
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
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företagsam och samskapande stad. Genom att samordna arbetet med parallella
planeringsprocesser kan ytterligare synergier uppnås.
Tabell 14 Sammanfattning av måluppfyllelse.

Effektmål

En hållbar och
strukturbildande
kollektivtrafik i, till och
från Malmö

En attraktiv och
tillgänglig kollektivtrafik
- fler väljer att åka
kollektivt till följd av
högre bekvämlighet,
bättre restider och
ökad regelbundenhet

En kollektivtrafik som
understödjer förtätning
och utbyggnad av
bostäder i staden

Ökad resandekapacitet
genom fler
MalmöExpressenbussar

Säkert och tryggt för
resenärerna

Införandet av eldrift i
stadens busstrafik renare luft och tystare
fordon

Potential till måluppfyllelse
för MEX 2

Viktigast för
måluppfyllelsen

Det finns generellt stora
möjligheter att rymma
busskörfält, vilket gynnar
strukturbildning. I många
avsnitt finns möjlighet till
mittförlagda busskörfält,
vilket ökar potentialen för en
strukturbildande
kollektivtrafik.

-

Potential till kortare restid
samt högre bekvämlighet med
anpassade hållplatser och
minskade antal tvära svängar.
Utrymme till busskörfält och
möjlighet till signalprioritering
som ger signalen att
kollektivtrafikresenären är
prioriterad.
Potential till tillgänglig
kollektivtrafik men
tillgänglighet i form av korta
gångavstånd försämras något
där hållplatser tas bort.
God potential, eftersom
planer på förtätning längs
sträckan är samordnade med
planering av MEX-stråk.

-

-

Att exploateringsprojekt
med koppling till stråket
genomförs

God potential till ökad
kapacitet (fler turer) när
trafikeringen blir effektivare.

-

Att infrastrukturåtgärder
som syftar till ökad
framkomlighet genomförs,
så att trafikeringen kan
effektiviseras.

Målkonflikt mellan kortare
restid och hög trafiksäkerhet
överallt. Trygghet och
trafiksäkerhet har dock
generell potential att öka
eftersom ombyggnader och
investeringar sker längs hela
stråket, vilket möjliggör
förbättrad utformning.
God potential, är planerat.

-

Att djupare utredningar
genomförs för att ta reda
på vilken utformning som
är optimal för respektive
korsningspunkt.

-

Fortsatt samverkan med
olika parter samt
bevakning av
teknikutvecklingen.

-

-

-

Att inte kompromissa bort
anläggning av busskörfält
och att i så stor
utsträckning som möjligt
mittförlägga busskörfälten
där det gynnar
busstrafiken.
Att fatta väl
genomarbetade beslut
gällande exempelvis
hållplatsplacering och
passager så att
infrastrukturen kan vara
likvärdig under ett långt
tidsperspektiv.
Att inte kompromissa bort
anläggning av busskörfält
Att införa hög grad av
prioritering i alla signaler
Att öka komfort och
framkomlighet där det
idag finns
cirkulationsplatser
Att öka hållplatsavstånden
där de är för korta
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Ökad framkomlighet
och säkerhet för
cyklister

Verktyg för framtidens
gröna, integrerade och
attraktiva stad

6

Utökad framkomlighet längs
större delen av stråket med
utbyggda cykelbanor. Men
generellt ingen ökad
framkomlighet för cyklister på
korsande stråk. Möjligen ökad
trafiksäkerhet på grund av att
alla korsningspunkter ses
över, men målkonflikt finns
mellan bussens och cykelns
framkomlighet samt mellan
bussens framkomlighet och
hastighetdämpande åtgärder.
De gröna värdena har
potential att utvecklas där det
finns utrymme, men på
trånga avsnitt krävs särskilda
lösningar med varierande
potential. Stråket har
potential att bidra till
integrering av områden och
en attraktiv stad med hjälp av
de värden som ska tillföras i
stråket.

-

Att djupare utredningar
genomförs för att ta reda
på vilken utformning som
är optimal för respektive
korsningspunkt.

-

Att det inte sker
kompromisser med gröna
värden i gaturummet
Att lösningar tas fram för
hur gröna värden kan
förstärkas där det inte
finns utrymme för flexzon.

-

Redovisning av remisser

Idéstudien har skickats ut på tjänstemannaremiss till berörda förvaltningar inom Malmö
stad samt vissa externa intressenter.

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

Inkommit med
svar
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

Översiktsplan för Malmö - Planstrategi
Översiktsplan för Malmö – kartor och planeringsriktlinjer
Platsspecifika riktlinjer sjukhusområdet och Medeon
Platsspecifika riktlinjer Fosiestråket

Idéstudie MEX 2 20200122
Sida 122/123

Trafik- och mobilitetsplan för Malmö
Skyfallsplan för Malmö
FÖP Nyhamnen
Pp 6036 Spårväg etapp 1
Pp 6041 Bryggeriet
Dp 5538, fastigheten Vesslan 14
Dp 5616, för kvarteret Virket i Innerstaden område i Malmö
Dp 5299, Bryggeriet
Dp 5534, del av område öster om Lindängsvägen
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Dialog

Malmöinitiativet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gigantiskt växthus i Nyhamnen/Frihamnen
Inför bilfri innerstad i centrala Malmö. (2019)
Ta bort 200 p-platser i centrala Malmö varje år och ersätt med träd och sittplatser
mm. (2019)
Djäknegatan en förstörd affärsgata, beroende på att busstrafiken har fått ta denna
gata i anspråk.
Farthinder på Kalendegatan
Gör Lilla Nygatan och Södra Promenaden till att gå och cykelgata (Bilfri)
Anlägg farthinder på Södra Förstadsgatan mellan Triangeltorget och Bergsgatan
Ny design för triangelstorget
Sommargata Södra Förstadsgatan
Mer belysning på Nydalatorget
Mer belysning Lindängen
Gör Sofielund mer trafiksäkert. (2018)
Cykelväg på Lantmannagatan mellan Lönngatan till Ystadvägen (2019)
Fartgupp på Lantmannagatan (2019)
Trimma buskarna på Heleneholmsstigen för att cyklister skall kunna se (2017)
Fartbegränsning Munkhättegatan

CTC
•
•

Områdesprofil: Hermodsdal, Gullviksborg och Nydala
Områdesprofil: Möllevången, Rådmansvången, Södervärn och Allmänna
sjukhusområde

Underlag från Säkra skolvägar-gruppen
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1.1

Jämlikhet

Människor som bor och arbetar i socialt utsatta urbana områden reser och äger bil i
mindre utsträckning än de som lever i andra urbana områden. Låg inkomst, låg
utbildningsnivå och bristande kunskaper i det svenska språket är faktorer som bidrar
till social utsatthet och som kan göra det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta
närmare jobb och skola. Kollektivtrafiken är därför en viktig resurs för många som
lever i socialt utsatta områden och en väl fungerande kollektivtrafik kan bidra till
delaktighet och integrering i samhället.
För resenärer med begränsade ekonomiska resurser kan både enkel- och
månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa. För de som arbetar kvällar,
nätter och helger och för de som arbetar på avsides belägna arbetsplatser, kan
pendling med kollektivtrafiken utgöra en utmaning. Förutom avstånd till
kollektivtrafiken är faktorer som geografi, topografi, väder, väglag, mörker och ljus,
upplevd trygghet och parkeringsmöjligheter för cykel och bil avgörande för hur
tillgänglig kollektivtrafiken är. Internationella studier har visat att människor i socialt
utsatta områden kan leva i så kallad transportfattigdom, som hindrar dem från att
delta i olika samhällsaktiviteter.1

1.2

Jämställdhet

Kvinnor som grupp går, cyklar och använder kollektivtrafiken i större utsträckning än
män. Män kör istället bil i betydligt större utsträckning än kvinnor. Även formen för
kvinnors och mäns resande skiljer sig åt, där kvinnors resor ofta är kortare och har fler
stopp. Viktiga målpunkter för män är arbete och fritidsaktiviteter medan en större
andel av kvinnors resande ägnas åt inköp, skola och utbildning samt hämtning och
lämning av barn.2
Linjens sträckning, Nyhamnen till Lindängen, löper längs de delar av Malmö med högst
koncentration av målpunkter - Gamla staden, Triangeln och Möllevången. Söderut
längs med Ystadvägen och Munkhättegatan återfinns färre målpunkter. Målpunkter
som besöks dagligen såsom arbetsplatser, skolor, fritidsgårdar och
kollektivtrafikhållplatser återfinns längs med hela sträckningen. De är relativt jämnt
fördelade med undantag från. Målpunkter som besöks veckovis såsom parker,
mataffärer och återvinningsstationer är jämnt fördelade längs hela stråket. De
målpunkter som besöks mer sällan är koncentrerade till de centrala delarna Gamla
staden och Triangeln. Målpunkter som återfinns i denna kategorin är skräddare,
frisörer, vårdcentraler och cykelaffärer.
Män är mer trygga i stadsmiljön än vad kvinnor är. Fler kvinnor känner sig otrygga när
de vistas utomhus i sitt bostadsområde på kvällen och tar oftare omvägar för att
undvika en obehaglig plats eller person i sitt bostadsområde. Det är också vanligare
att kvinnor helt undviker att gå ut ensamma sent på kvällen.3 En mer effektiv och
attraktiv gång-, cykel- och kollektivtrafik med ökad framkomlighet för dessa trafikslag
ger kvinnor ökad tillgång till staden.4

1

Berg J. m.fl.. 2019
Malmö områdesundersökning 2018
3
Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 9 Jämställdhet, Trafikverket 2013
4
Hiselius, Lena; Smidfelt Rosqvist, Lena, Vem ska göra jobbet för att utsläppsmålen ska nås, Lunds universitet
2019
2
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I olyckor mellan oskyddade trafikanter och bilar är åtta av tio bilförare män medan
sex av tio påkörda är kvinnor.5 Kvinnor värdesätter även trafiksäkerhet högre än
män6. Att prioritera trafiksäkerhetsaspekter vid planering och utformning av
cykelbanorna gynnar kvinnors säkerhet i trafiken och rörelsefrihet i staden.

5
6

Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 9 Jämställdhet, Trafikverket 2013
Trivector 2017
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Figur 1. Karta över målpunkter efter besöksintervall längs MEX 2.
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1.3

Äldre

Äldres förutsättningar skiljer sig från övriga befolkningen genom att de oftare har
nedsatt rörelseförmåga samt försämrad syn och hörsel. Det är därför viktigt att
gångytor är jämna, fasta och halkfria, att miljön är lätt att orientera sig i samt att det
finns platser för vila. Äldre är mer rädda än andra grupper för att utsättas för brott och
begränsar oftare sin utevistelse under dygnets mörka timmar.
Flest målpunkter för äldre finns länge linjens mitt mellan Gamla staden och Mobilia
varav Skånes Universitetssjukhus är ett viktig färdmål. I norr är de glest och det
saknas viktiga målpunkter. I söder är målpunkter koncentrerade runt Söderkulla
centrum samt i Lindängen centrum.
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Figur 2. Karta över målpunkter för äldre längs MEX 2.
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1.4

Barn

Att garantera goda uppväxtvillkor för stadens barn är avgörande för att utveckla
Malmö till en jämlik och attraktiv stad. Att kunna leka och röra sig fritt utan att
utsättas för fara från trafik, buller eller luftföroreningar är en grundförutsättning för att
kunna leva ett hälsosamt och gott liv.
Attraktiva mötesplatser samt trygga och promenadvänliga grönområden som ökar den
sociala interaktionen är faktorer som verkar positivt på hälsan. För att främja den
fysiska aktiviteten bland unga är det angeläget att utgå från barns behov i
utformandet av trafik- och stadsmiljöer.
Risken för barn i Sverige att skadas i trafiken är bland de lägsta i världen.7 Dock har
den höga säkerheten skett på bekostnad av barns rörelsefrihet som har begränsats
betydligt de senaste 30 åren.8 Barn rör sig i stor utsträckning till fots eller på cykel,
men det blir allt vanligare med skjuts i bil till skola och fritidsaktiviteter. Ökande
biltrafik gör trafikmiljön runt skolor och andra aktiviteter mindre säker för gående och
cyklande barn och minskar barns rörelsefrihet.
Barns tolkning av stads- och trafikmiljöer skiljer sig från vuxnas. Barn uppfattar staden
från en annan höjd och deras kognitiva förmåga att bedöma sin omgivning är fullt
utvecklad först i 12-årsåldern. Det gör att barn har ett riskfullt beteende i trafiken.9
Det mest effektiva sättet att förebygga olyckor med barn är att förändra trafikmiljön. 10
Det finns stora socioekonomiska skillnader i risken för barn att skadas i trafiken och
utsättas för buller och luftföroreningar.11 Exempelvis löper barn som bor i
flerfamiljshus 5,5 gånger större risk att råka utför en fotgängarolycka jämfört med
barn som bor i villa.12
Det finns mycket målpunkter för barn längs med hela stråket med störst koncentration
i Gamla staden samt mellan Davidshall och Södervärn. Längs södra sträckningen finns
många målpunkter för barn runt Korsningen Ystadvägen och Munkhättegatan.Vidre
finns det koncentration av målpunkter i anslutning till Söderkulla centrum samt i
Lindängen centrum.

7

Roberts I, m.fl. 1997
Hillman 1990; Van der Spek & Noyon, 1995, Tranter, 1993
9
Heine, W-D. & Guski, R.,1998
10
Liabo K m.fl. 2003
11
Beth A. Mueller,1 m.fl. 1990
12
Beth A. Mueller,1 m.fl. 1990
8
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Figur 3. Karta över målpunkter för barn längs MEX 2.
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1.5

Säkerhet och trygghet

Unga män är den grupp som känner sig mest trygga trots att de är den grupp som
råkar ut för flest våldsbrott. Samtidigt är äldre kvinnor den grupp som är mest otrygga
trots att de tillhör den grupp som är minst utsatta för våldsbrott. Generellt utsätts
socioekonomiskt utsatta grupper för fler brott och upplever även större otrygghet. 13
Tabell: Andel i respektive stadsdelsområde som utsatts för brott under de senaste 12
månaderna
Stadsdel

Personbrott (%)

Egendomsbrott (%)

Centrum

11

26

Södra innerstaden

15

29

Fosie

13

21

Malmö totalt

10

22

Tabell: Andel i respektive stadsdel som upplever otrygghet, oro att utsättas för brott
eller avstått från aktivitet de senaste 12 månaderna
Stadsdel

Upplevd otrygghet
(%)

Centrum

18

Södra innerstaden
Fosie
Malmö totalt

Oro att
utsättas för
brott
(skala 0-3)

Avstått från att
åka buss eller tåg
(%)

0,8

12,5

28

1

13,8

30

0,8

19,7

19

0,8

14,7

Källa: Malmö områdesundersökning 2018

1.6

Dialog

Hur människor uppfattar och nyttjar en plats beror i stor utsträckning på berättelsen
om den14. 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.

13
14

Nationella trygghetsundersökningen 2019, Brottförebyggande rådet
Högdahl & Petersen, 2019
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