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Sammanfattning
Fastighets- och gatukontoret har genom Tekniska nämnden fått i budgetuppdrag att utreda
möjligheterna att införa ett superkvarter på Möllevången i syfte att reducera biltrafik och öka
tillgången till aktivitets- och vistelseorienterade ytor. Utredningen fastslår att superkvarter som
princip enligt Barcelona-modell, på grund av befintlig stadsstruktur inte är applicerbar på
Möllevången. Genom samverkan kan däremot principer för reglering och utformning anpassat
området vara ett sätt att uppnå samma effekt. En områdeskartläggning ger stöd åt att
trafikreducerande åtgärder kan vara motiverat och efterfrågat av användare i området. Om ett
inriktningsbeslut tas om trafikreducerande åtgärder på Möllevången kan pågående och planerade
projekt i området vara utgångspunkten för ett arbete som i etapper skalas upp och innefattar
större geografiskt område. Det finns också potential att skapa synergier genom de angränsande
stadsutvecklingsprojekt som är planerade. Fler undersökningar som inte rymts i denna utredning
behöver genomföras för att få större helhetsbild över området. Det gäller bl.a. nya
undersökningar om beläggningskontroller, trafikflöden och behovsanalyser.

1. Uppdraget
I budget för 2021 ges Tekniska nämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att göra
Möllevången till ett “superkvarter”

Bakgrund och syfte
Ett destruktivt trafikbeteende på flera av Malmös gator ger upphov till en känsla av otrygghet för
många som rör sig och vistas i stadens gemensamma utrymmen. Ofta är otryggheten kopplad till
höga hastigheter i lokala boendemiljöer och Möllevången är ett område i centrala Malmö där det
återkommande rapporteras om trafikförseelser. Tekniska nämnden har därför fått i
budgetuppdrag att undersöka idén om ett superkvarter kan vara en åtgärd till att förbättra
trafikbeteendet på Möllevången. I ett superkvarter kan genomfartstrafik begränsas och mer
utrymme ges till oskyddade trafikanter, grönområden, aktivitetsytor och uteserveringar.

2. Ett superkvarter
Idén om ett superkvarter har sitt ursprung i Barcelona och handlar om att minska och
omlokalisera motortrafik i befintlig stadsmiljö och istället skapa utrymme för aktivitets- och
vistelsemiljöer. Därför har initiativ tagits att omfördela ytorna i staden. Principen utgår från en
rutnätsplan, en stad som är uppbyggd av raka, parallella gator som korsar varandra i vinkel. Ett
superkvarter består av tre gånger tre kvarter eller cirka 400 gånger 400 meter. Såväl privatfordon,
kollektivtrafik och större cykelleder leds runt superkvarteret, dvs. genomfartstrafik förbjuds och
innanför kvarteret tillåts endast motortrafik som har ärende i området så som leveranser,
sophantering, boende m.m. och ska framföras på fotgängares villkor.
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Urban Mobility Plan of Barcelona PMU 2013-2018

Figuren nedan till vänster illustrerar flödesriktningen där principen bygger på enkelriktade gator
kring och i ett superkvarter. Fordon som kommer in i området ska kunna köra ut på
parallellgatan i motsatt riktning.
I korsningspunkterna inom superkvarteret där två
enkelriktade flöden för motortrafik möts frigörs
särskilt stora ytor till förmån för grönytor och
vistelse, vilket illustrationen nedan till höger visar.
I förlängning av principen med superkvarter är idén
att kopiera denna reglering till intilliggande kvarter.
På så sätt byggs två trafiknätverk upp, ett lokalt
innanför superkvarteren och ett basnätverk utanför
eller mellan superkvarteren. I det hänseendet ska
intentionen med superkvarter också ses utifrån en
större planeringsmodell för ett urbant ekosystem för
mobilitet i hela staden med trafiksystemet på
strukturell nivå som exempelvis linjedragning av
kollektivtrafik, struktur för större cykelleder och
fördelning av motortrafik genom staden.
Införandet av de hittills tre
superkvarter i Barcelona har initialt
mött olika reaktioner från de
boende och verksamma i områdena
vilket kan kopplas till hur
processen för införandet har sett
ut. Framförhållning,
kommunikation och
medborgarinflytande har varit
avgörande för hur omregleringar
och omgestaltningar har tagits
emot.

Charter for the ecosystemic planning of cities ©BCNecologia
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Effekter







Hälsoeffekter efter införande av superkvarter i Barcelona är i dagsläget för tidigt att
studera i detalj men det har gjorts studier på potentiella effekter utifrån målet om 500
superkvarter i staden till 2050. Då beräknas en minskning av privat motortrafik med cirka
20% vilket bl.a. skulle leda till minskade utsläpp och cirka 670 förtidsdödsfall skulle
förhindras årligen. Andra hälsostärkande effekter som inte beräknats är ökad fysisk
aktivitet när tillgång till offentliga utrymmen ökar och aktivt resande främjas.
Undersökningar om spridningseffekter av motortrafik till kringliggande gator visar att det
endast ökat med 2-5%. Vitoria-Gasteiz i norra Spanien som infört superkvartersmodellen
i större skala sedan 2006 visar inte på några märkbara spridningseffekter.
Utifrån sociala effekter visar undersökningar i Barcelona att människors önskade
kvaliteter i urbana stadsmiljöer finns i större utsträckning närvarande i superkvarteren
jämfört med andra delar av staden.

3. Omvärldsspaning
Bilfria eller motortrafikreducerade urbana områden har införts eller planeras att införas i många
andra städer runt om i världen. Upprinnelse till initiativ, principer, tillvägagångssätt och
geografisk utbredning skiljer sig stort. Huvudsakliga effektmål är däremot nästan uteslutande den
gemensamma nämnaren. Det handlar om omdisponering av stadens gemensamma utrymme till
förmån för ökad stadskvalité med ytor för grönska, vistelse och aktivitet samt ökade
förutsättningar för effektiv mobilitet och tillgänglighet för fler trafikantgrupper.
Det är på många sätt kärnfullt att hämta inspiration från andra städer men till syvende och sist
måste planeringen utgå från de lokala förutsättningarna. Det gäller såväl förutsättningar om
befolkningstäthet, befintligt trafiksystem och målpunkter som politisk målsättning. För att ändå
lyfta ett annat exempel görs här ett kort nedslag i ett stadsutvecklingsprojekt i skandinavisk
kontext.
Bilfritt byliv i Oslo

Oslo har sedan 2016 arbetat med projektet Bilfritt byliv i syfte att skapa en bättre stadsmiljö och
öka stadslivet i centrum för att ge stadskärnan identitet och särprägel. Privatbilen prioriteras lägst
bl.a. genom att genomfartstrafik förbjuds och parkeringsplatser i markplan tas bort, vilket var en
central prioriteringsordning som fastslogs i kommunfullmäktige. Ytor som frigörs aktiveras och
gestaltas på olika sätt i en kontinuerlig process tillsammans med användarna av stadsrummet.
Olika initiativ och åtgärder testas, utvärderas och permanentas om så fungerar väl eller
efterfrågas. Nya pragmatiska mobilitetslösningar tas fram för både person- och varutransporter
och i synnerhet stärks framkomligheten för cykeltrafik.
Sedan projektstart har 760 gatuparkeringar tagits bort och privatbilister hänvisas till befintliga
parkeringshus som generellt haft en låg beläggning. Det är alltså fortfarande tillåtet att köra bil i
de centrala delarna av staden, men har blivit svårare att ta sig fram och ett nytt körmönster
förhindrar genomfartstrafik. Angöring för lastning/lossning, PRH, hantverkare, etc. har
fortfarande tillgång i markplan.
Stort fokus i projektet handlar om involvering och att tillsammans med användarna av
stadsrummet finna lösningar på utformningar, reglering, gestaltning och andra incitament för att
stärka aktiviteten i centrum. Undersökningar visar att arbetspendlare och besökare fortfarande
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har god tillgänglighet till centrum eller har till och med upplevt en förbättrad tillgänglighet
samtidigt som upplevelsen av stadslivet har stärkts. En grupp som däremot har upplevt negativa
effekter och konsekvenser är varutransportchaufförerna. Därför har leverans- och servicefordon
givits särskild uppmärksamhet för att hitta nya och innovativa lösningar för att förbättra
förutsättningarna. Idén om ett bilfritt byliv initierades från politiskt håll och fem år efter
projektstart kan det konstateras att förändringarna hittills inte blivit så omfattande som förväntat.
Transportøkonomisk institutt i Norge bedömer att genomförandetiden inte varit tillräcklig för ett
sådant omfattande projekt som bl.a. kräver flera ändringar i detaljplaner.

4. Områdesbeskrivning Möllevången
Inom utredningen för budgetuppdraget har en områdesbeskrivning sammanställts. En fullständig
redogörelse går att läsa under Bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning:



















Möllevången har en positiv befolkningsutveckling i linje med kringliggande delområden.
Den klart största åldersgruppen är 20-64 år. Befolkningstätheten på Möllevången är
högst i hela Malmö.
Bil- och körkortsinnehav är lägre jämfört med grannområden och Malmö som helhet.
Förvärvsgraden är 67% (69% i hela Malmö). Vanligaste yrkeskategorier (dagbefolkning)
är ’hotell och restaurang’, följt av ’vård & omsorg’, ’utbildning’, ’handel’ och ’kultur, nöje
& fritid’.
Resultat från polisens trygghetsmätning visar att Möllevången under flera år upplevts
som ett otryggt område. Senaste mätningen från 2021 fick Möllevången lägst resultat i
hela Malmö utifrån ett problemindex. Det handlar bl.a. om nedskräpning,
missbruksproblem och utomhusstörningar som bråk och att trafikregler inte respekteras.
Kundserviceärenden till fastighets- och gatukontoret när det gäller frågor eller
synpunkter handlar främst om trafik. Felanmälan gäller främst klotter.
Möllevången tillhör ett av områdena med lägst krontäckningsgrad i hela Malmö.
Möllevången har anslutning till loka- och regional kollektivtrafik runt i stort sett hela
området, fem hyrcykelstationer och två uppställningsplatser för delningsfordon.
Spångatan, som är en del av ett större transportnätverk, och Ystadsgatan har de högsta
flödena av motorfordon.
De stora cykelstråken inom området går på Ystadsgatan och Norra Parkgatan.
Fotgängare tar sig till och från området främst i de södra och västra delarna. Stora flöden
finns kring Möllevångstorget och Folks park, och längs Ystadsgatan och Norra
Parkgatan.
Bullermätningar visar att ljudnivåer från trafiken inom Möllevången håller sig innanför
riktvärden. Huvudgatorna runt området överstiger värdena.
Mest förekommande olyckstyp är singelolyckor – fotgängare följt av singelolyckor –
cyklister och cykel – motorfordon. Olyckor sker främst på gatu-/vägsträcka och i
områden där det är mest trafikflöden.
Beläggningskontroll av parkering på allmän gata har vid mätning visat 64% beläggning
vardag förmiddag, 83% vardag kväll, 97% lördag eftermiddag. Boende i området står för
38-48%.
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4.1 Stadsutvecklingsprojekt inom området
Nedan görs en kort sammanfattning av de stadsutvecklingsprojekt som nyligen genomförts,
pågår och planeras inom Möllevången. En mer utförlig beskrivning av projekten går att läsa i
Bilaga 2.
Sommargator – Sedan 2019 har Ängelholmsgatan och Claesgatan varit sommargata.
Utformningen har tagits fram i samverkan med verksamheterna längs gatorna och justerats
mellan åren. Utvärdering visar att en majoritet av besökare, boende och verksamheter är positiva
och vill att gatorna fortsätter vara sommargata.
Trygga lokalgator – Efter ett Malmöinitiativ om åtgärder mot fortkörningar på Möllevången
genomfördes 2016-2018 ett dialogarbete mellan kommunen och användarna i området som
resulterade i ett förslag och ett test genomfördes. Utvärdering visade att flera av åtgärderna gett
önskad effekt vilket resulterade i att permanenta lösningar kom på plats.
Grönare Möllan – Ett projekt som avslutades 2020 och syftade till att höja
krontäckningsgraden, klimatanpassa området samt höja rekreativa värden på Möllevången. 150
nya träd planterades, varav 50 stycken i gatumark.
Supercykelvägar – Planerad etapp två i arbetet med supercykelvägar är planerad att göras på
sträckan Rosengård – Västra hamnen, där Rosengårdsstråket idag delvis går längs Ystadsgatan
genom Möllevången.
Friisgatan – En förstudie är igång med att titta på hur kopplingen mellan Triangelstationen och
Folkets park kan utvecklas och förbättra framkomligheten för fotgängare och cyklister.
Folkets park – I ett förslag från förvaltningen har en ny entré vid Kristianstadsgatan – Norr
Parkgatan presenterats. Något beslut har ännu inte tagits.

4.2 Angränsande stadsutvecklingsprojekt
Nedan görs en kort sammanfattning av geografiskt angränsande stadsutvecklingsprojekt. En mer
utförlig redogörelse går att läsa i Bilaga 3.
Södra Förstadsgatan – Som ett delprojekt inom storstadsavtalet ska Södra Förstadsgatan
byggas om och med fokus på cykel, stärka kopplingen mellan centrum och
Möllevången/Södervärn.
Södervärn – Terminal Södervärn är ett delprojekt inom storstadsavtalet och ska byggas om för
ökad kapacitet för större bussar och fler resenärer. Områdets utformning ska också stärka
kopplingen till kringliggande kvarter.
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5. Möllevången som ett
superkvarter?
Principerna för ett superkvarter utgår från en
gatustruktur med ett rutnätssystem, som i Barcelona.
Möllevången har inte direkt denna utformning vilket
gör det svårt att rakt av applicera denna modell på
området. I ett försök att rent hypotetiskt införa
modellen skulle det kunna se ut som illustrationen till
höger visar. Inget kvarter blir ett fullständigt
superkvarter och exempelvis Norra Parkgatan som
idag till stor del är en cykelgata skulle i detta exempel
få biltrafik. Öppningar till huvudgatorna runt
området är heller inte lämpade för dessa flöden. Stora
förändringar i infrastruktur skulle behöva göras för
att anpassa området efter superkvarterens principer.
Oavsett hur indelningen görs kommer det också i
flera stråk vara möjligt för genomfartstrafik vilket inte
går i linje med budgetuppdragets effektmål för
området.

Enligt modellen för ett superkvarter är
korsningspunkterna inom ett superkvarter viktiga
platser där det särskilt frigörs mycket yta till förmån
för vistelse och aktivitet. Detta eftersom
motortrafiken enkelriktas och separeras. Återigen har
modellen utgått från det utrymme och gatubredd som
finns i Barcelona. En sådan omfattande utformning
finns det inte utrymme för inom området för
Möllevången. Eventuellt att det i enstaka korsningar
kan regleras och utformas för mötesfria flöden men
inte utan att annat utrymme som exempelvis trottoarer
behöver tas i anspråk. Någon vidare möjlighet för
platsbildning finns således inte. Utredningen har
därför i den vidare analysen bortsett från principer för
ett superkvarter enligt Barcelona-modellen och istället fokuserat på vilka förutsättningar som
finns i området för att nå de effektmål som finns formulerat i budgetuppdraget. Effektmål som
handlar om att förbättra trafikbeteendet, reducera onödig trafik samt öka stadsdelens trygghet
genom att bland annat ge utrymme för uteserveringar, torg och lekplatser.
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6. Möllevången – förutsättningar för förändring i
gaturummet
Inom budgetuppdraget har utredningen gått vidare att titta på möjligheterna att uppfylla
effektmål om förbättrat trafikbeteende och reducerad onödig trafik för att öka tillgången till
vistelse- och aktivitetsytor på Möllevången. Således har utredningen frångått principer för ett
superkvarter.
Angående områdesbeskrivning
Områdesbeskrivningen för Möllevången som kortfattat redogjorts tidigare i rapporten visar
genom olycksstatistik och kundserviceärenden att det förekommer mycket olyckor och
anmälningar i områden och sträckor där det är som högst flöden av olika transportslag och andra
aktiviteter i gaturummet. Trygghetsmätningarna visar också på att upplevda problem med
fortkörning och annan vårdslös körning i stor utsträckning varit förekommande sedan flera år
tillbaka. Detta underlag bekräftar därför budgetuppdragets formulering om destruktivt
trafikbeteende i området.
Möllevången med ett stort och varierat utbud av framförallt handel, restauranger,
kulturaktiviteter tillsammans med Folkets park som en viktig offentlig målpunkt, skapar stora
flöden av människor till och från området under stora delar av dygnet. Utifrån de många
målpunkterna och i förhållande till de relativt få bilparkeringsplatser sker majoriteten av resor till
och från området på andra sätt än med bil. Områdets centrala läge och tillgänglighet till lokaloch regionalbuss skapar goda förutsättningar för hållbara resalternativ.
Andel körkortsinnehavare är lägre jämfört med angränsande områden precis som bilinnehavet
som ligger på 15% av befolkningen, trots att åldersgruppen 20-64 år är den klart dominerande i
området. Beläggningskontrollen av parkering på allmän plats visar också att 38-48% av den totala
parkeringen är boende i området. Över hälften av alla bilar som parkerar i området är
hemmahörande någon annanstans, övervägande i Malmö. Vad dessa besökare har för ärende i
området behöver undersökas vidare. Införandet av dygnet runt-taxa kan också komma att
förändra beläggningen. Konklusionen är att boendes behov eller nyttjande av bil är lägre jämfört
med intilliggande delområden och Malmö i stort. Kapacitet och beläggning i öppna och
abonnerade parkeringsanläggningar på kvartersmark kan också behöva undersökas vidare för att
vid eventuella nya utformningar och regleringar ta hänsyn till tillgänglighet och hänvisning som
alternativ parkering.
Ystadsgatan är (förutom Spångatan) den gata som har högst flöden av biltrafik och näst efter
kommer Sofielundsvägen. Vidare undersökningar behöver göras för att ta reda på vad för
ärendetrafik som görs framförallt på genomfartsgatorna. Hur stor andel är genomfart,
nyttotrafik, boende etc. Först med sådan data kan relevant simulering göras för att studera
eventuella spridningseffekter till kringliggande gator om bilreducerande åtgärder skulle införas.
Angående genomförda och kommande projekt på Möllevången
En sammanställning av projekten trygga lokalgator, sommargatorna på Ängelholmsgatan och
Claesgata samt Grönare Möllan visar på acceptans och efterfrågan bland boende, verksamheter
och besökare för omdisponering av det allmänna utrymmet till mer grönska och
vistelseorienterade ytor. En central gemensam nämnare i dessa projekt är hur fastighets- och
gatukontoret har arbetat med dialog, samverkan och kommunikation med användarna i området
för att tillsammans hitta fram till nya lösningar och utformningar.
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En hög befolkningskoncentration och många olika besöksmål i området som lockar människor
utifrån är goda förutsättningar för att det kan skapas aktivitet i gaturummet som på exempelvis
sommargatorna. Möllevången har också ett lågt bilinnehav samtidigt som det är mycket
motortrafik i närmiljön som skapar buller, utsläppt och en trafikosäker miljö som dessutom tar
mycket allmän yta i anspråk. Denna paradox kan delvis också förklara varför användarna i
området efterfrågar åtgärder och förändringar i gaturummet till förmån för grönska, vistelse och
aktivitet.
Nya kopplingar till Folkets park, supercykelväg genom Möllevången och ombyggnation av
Friisgatan kan vara stadsutvecklingsprojekt som reducerar framkomlighet för motortrafik och
omdisponerar ytor till förmån för oskyddade trafikanter och/eller skapar mer plats för aktivitet
och vistelse i gaturummet. Angränsande stadsutvecklingsprojekt på Södra Förstadsgatan och
Södervärn har också potential att skapa synergier med eventuella lösningar på Möllevången.
Vid inriktning om nya lösningar
Varje plats och område har sin rytm, sitt mönster, beteende och sammanhang och innehållet i
det offentliga utrymmet är inte slumpmässigt utan komplext och beroende av sitt sammanhang.
Förändringar i reglering och utformning skapar nya beteenden som sällan kan förutses vilket bör
respekteras. Om inriktning tas att omreglera trafik och omdisponera ytor på Möllevången
behöver förändringsprocessen i detta hänseende särskilt beaktas. Beroende på förändringarnas
omfattning påverkas strukturella, systematiska och kulturella förhållanden i området och därför
ska förändringsarbete ske gradvis över tid och genom utforskande tester i olika skalor. En
ambition att ta bort en viss funktion i gaturummet måste ges minst lika stor ambition att snabbt
och tydligt fylla utrymmet med något annat som efterfrågas eller ska tjäna ett annat syfte och där
en involveringsprocess tillsammans med användarna av utrymmet blir central.
Ett effektivt nästa utvecklingssteg vid en inriktning om motortrafikreducerade åtgärder föreslås
att utgå kring områden där det pågår och nyligen genomförts projekt som sommargatorna och
trygga lokalgator. Vad andra gator ska innehålla och fylla för funktion eller hur de ska regleras får
utgå från respektive gatas förutsättningar och behov och behöver inte vara det samma som ex.
Ängelholmsgatan, men både utifrån geografisk placering och som arbetsprocess finns flera
fördelar att skala upp detta arbete och omfatta flera närliggande gator. En inarbetat
involveringsprocess för stadsutveckling finns redan i området och som många kan relatera till.
Med referens till en av strategierna för genomförande av projektet Bilfritt byliv i Oslo var att
göra inledande omregleringar och omdisponeringar i de mer komplexa trafikpunkterna med höga
trafikflöden. Detta i syfte att få en tidig effekt på minskad biltrafik och minska risken för
spridningseffekter till kringliggande gator. Gaturummet kring sommargatorna är idag de mest
trafikintensiva i området där det också rapporteras om trafikolyckor och kundserviceärenden.
I syfte att hantera destruktivt trafikbeteende i området går det att använda såväl reglering som
fysisk utformning som åtgärd. Fysisk utformning behöver inte nödvändigtvis vara direkta hinder
utan kan likväl handla om hela gaturummets utformning och gestaltning. Fördjupade
undersökningar behöver genomföras gällande trafikflöden, genomfartstrafik och
parkeringsbeläggning för att få en adekvat bild över vad den motortrafik som inte är
hemmahörande på Möllevången har för syften att besöka eller passera området. Det kan ge
viktigt underlag för vilken ambitionsnivå som ska vara ingången till eventuella åtgärder.
Erfarenheterna från arbetet med sommargatorna men framförallt insikterna från Barcelona och
Oslo visar att en av de större utmaningarna med att införa biltrafikreducerande åtgärder kan
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negativt påverka varuleveranser, hantverkare och andra servicefunktioner som behöver komma
till området med motorfordon. Andra förutfattade invändningar kan vara att handel missgynnas
om biltrafik minskar, parkeringsbehov omlokaliseras till andra områden, sämre tillgänglighet
leder till sämre stadsliv och därmed sämre trivsel. Även om det kan finnas undersökningar och
studier som visar att det inte är ett givet utfall så måste dessa eventuella motsättningar särskilt
beaktas.
För att förtydliga hur eventuella lösningar för Möllevången skulle kunna se ut finns det i Bilaga 4
förslag på omreglering samt lokal inspiration till principer för reglering i området.

Slutsats
Utredningen landar i att superkvarter enligt Barcelona-modellen som princip för reglering på
Möllevången inte är lämplig. Efter en sammanställning av områdets olika förutsättningar och
med hänsyn till flera stadsutvecklingsprojekt i och kring Möllevången finns det däremot goda
utgångspunkter att ta fram principer och lösningar anpassade till området, i syfte att öka
upplevelsen av en trafiksäker miljö och skapa mer aktivitets- och vistelseutrymmen.
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Bilaga 1. Områdesbeskrivning Möllevången
Möllevången är idag ett viktigt center för stadens kultur- och nöjesliv. Ett stort utbud och
variation av små butiker, restauranger, nattklubbar, konserter, dans, teater, kontorsverksamheter
med mera tillsammans med ett högt invånarantal bidrar till en hög koncentration av människor
och skapar liv och rörelse i gaturummet.
Torghandeln på Möllevångstorget och Folkets park är områdets huvudsakliga offentliga och
stående målpunkter och bidrar till karaktär och identitet och drar dagligen människor till
området. Folkets parks olika verksamheter och varierande arrangemang lockar mycket
människor och många olika målgrupper även utanför staden.

Befolkningsunderlag
Antalet invånare på Möllevången skrivs till 11 051 med siffror från 2020. Det är en ökning med
1062 personer sedan 2007, eller 11% att jämföra med 24% för hela Malmö. Den största
åldersgruppen är 20-64 år och står för 75% av befolkningen. Åldersgruppen 65-79 år står för
knappt 7% av befolkningen men har gjort den största ökningen från 2007 med 39%, att jämföra
med den största åldersgruppen som ökat med 12%. Gruppen 6-15 år har ökat marginellt medan
16-19 år samt 80+ år minskat sedan 2007. Den yngsta åldersgruppen hade fram till år 2016 en
ökning med 33% sedan 2007 men ökningen har stannat upp något och landar 2020 på 17%.
Procentuell förändring år 2007-2020 (avrundat):
Åldersgrupp
0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80+ år
Totalt

Möllevången
17%
5%
-30%
12%
39%
-28%
12%

Rådmansvången
8%
29%
-20%
6%
50%
3%
10%

Östra Sorgenfri
33%
20%
2%
10%
8%
-43%
8%

Hela Malmö
40%
47%
1%
22%
28%
-9%
24%

Invånare per kvadratkilometer på Möllevången är högst i hela Malmö (och Skåne). 20 900
inv/km² att jämföra med 14 560 på Rådmansvången och 2217 i hela Malmö (siffror från 2020).
(Davidshall är tvåa med 19 396 inv/km² och trea är Ribersborg med 19 390 inv/km²).

Bil- och körkortsinnehav
Andel av invånarna på Möllevången som har körkort ligger på 45%, att jämföra med
Rådmansvången 54%, Östra Sorgenfri 51% och 52% för hela Malmö (siffror från 2016).
Antalet bilar i trafik som finns registrerade på personer som bor i området uppgår till 1663 st. år
2020. Det är en ökning med 17% sedan 2007 att jämföra med grannområdena som har en
förändring på +- 5%. Andel i förhållande till invånarantal är 15% vilket är i linje flera av
grannområdena men lågt i förhållande till resan av staden.

Förvärvsarbete
Förvärvsgraden (ålder 20-64) på Möllevången är 67% (2019) vilket successivt har ökat från 60%
år 2007. Förvärvsgraden på Rådmansvången är 71%, Östra Sorgenfri 69%, hela Malmö 69%.
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Totalt 5656 personer som bor på Möllevången förvärvsarbetar varav 4160 förvärvsarbetar i
Malmö. 1496 personer pendlar ut från Malmö och 474 pendlar in för att arbeta på Möllevången
(2019). Antal pendlare från andra kommuner har minskat nästan 40% sedan 2011. Det är en
utveckling som också kan ses på Rådmansvången och Östra Sorgenfri. Flera nya arbetsplatser
som tillkommit senaste åren och planeras att tillkomma gör att inpendlingssiffran för
Möllevången lär öka.

Statistik över dagbefolkning visar att många arbetar inom hotell, restaurang, handel och kultur
och nöje. Kategorier som drar många gäster till området.

Trygghetsmätning
Polisens och Malmö stads årliga trygghetsmätningar som bygger på personers egna upplevelser,
bedömningar och erfarenheter visar att Möllevången återkommande är det område där personers
upplevelse av otrygghet är som störst i hela kommunen. Förekomsten av olika brott påverkar
denna upplevelse där förseelser i det dagliga kopplas till nedskräpning, fortkörning och
droghandel. Rån, inbrott och misshandel rapporteras men också grövre brott där personer inom
kriminella nätverk blivit måltavlor för kniv- och skjutattacker har förekommit de senaste åren.
Detta har bland annat lett till en brottsförebyggande åtgärd med kommunala ordningsvakter som
sedan 2021 patrullera i området.
På nästa sida redovisas resultat från trygghetsmätningarna som sedan 2017 finns med underlag
på delområdesnivå. Ett urval av problemkategorier har gjorts och jämförs med resultat från hela
Malmö. Färgskalan är en gradering utifrån ett problemindex.
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Problem – Möllevången

Utomhusstörningar
Bilar kör för fort
Buskörning med moped, mc
Trafikregler respekteras inte
Folk bråkar och slåss, utomhus
Kvinnor antastas
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen
Missbruksproblem
Berusade personer, utomhus
Narkotikapåverkade personer, utomhus
Utemiljö
Nedskräpning
Skadegörelse
Oro för att utsättas för brott
Oro för överfallen/misshandlad i området
Andel varit orolig för någon typ av brott
Konkret känsla av otrygghet
Trygg ute ensam sen kväll
Otrygg ute ensam sen kväll
Utsatthet för brott
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld
Utsatt för stöld
Utsatts för skadegörelse

2021

2020*

2020

2019

2018

2017

Index

*2020 genomfördes två undersökningar pga. förutsättningar för pandemin

Problem – hela Malmö

Utomhusstörningar
Bilar kör för fort
Buskörning med moped, mc
Trafikregler respekteras inte
Folk bråkar och slåss, utomhus
Kvinnor antastas
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen
Missbruksproblem
Berusade personer, utomhus
Narkotikapåverkade personer, utomhus
Utemiljö
Nedskräpning
Skadegörelse
Oro för att utsättas för brott
Oro för överfallen/misshandlad i området
Andel varit orolig för någon typ av brott
Konkret känsla av otrygghet
Trygg ute ensam sen kväll
Otrygg ute ensam sen kväll
Utsatthet för brott
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld
Utsatt för stöld
Utsatts för skadegörelse

2021

2020*

2020

2019

2018

2017
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Kundserviceärenden
Nedan redovisas vilka ärenden till Kontaktcenter som är vanligast förekommande för
Möllevången. Sammanställningen är från 2019-2020. Notera att antalet kundserviceärenden inte
redovisas eller jämförs med andra områden. Därmed görs ingen analys av benägenhet att anmäla.
Fråga/synpunkt
1.
2.
3.
4.
5.

Trafik
Folkets park
Nedskräpning
Torghandel
Parkering

Felanmälan
1.
2.
3.
4.
5.

Klotter
Gångbana
Belysning
Körbana
Vägmärken/stolpar

%
9,7
5,5
4,6
4,2
3,9
%
13,5
8,0
7,6
6,8
4,6

Lokalisering av ärenden i området

Träd och grönytor
Krontäckningsgraden på Möllevången har
studerats vid ett flertal tillfällen de senaste åren
med något olika resultat. Efter en
sammanjämkning har området en täckningsgrad
på cirka 13%. Täckningsgraden har ökat med cirka
2-3% efter projektet Grönare Möllan. I jämförelse
med andra delområden är Möllevången ett av de
områden med lägst täckningsgrad. Detta till trots
för Folkets park. Målet för hela staden är att ha en
krontäckningsgrad på 25%. Idag ligger den på
18% för hela Malmö.
Grönstrukturen består framförallt av Folkets park
men också fem mindre parkytor som bl.a.
Falsterboplan och Varbergsplan. Trädrader finns
främst längs huvudgatorna runt området, längst
Norra och Södra Parkgatan och Ystadsgatan. På
Monbijougatan utanför Möllevångsskolan finns
också en större anläggning för öppen
dagvattenhantering, en s.k. regnbädd.
Grönstruktur Möllevången. Illustration Clara Zetterlund, SLU 2019
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Marktäckesfördelning
Gräs
8%
Träd
13%
Ogenomträngligt
markmaterial
44%

Byggnader
35%

Fördelningsanalys från permeabilitetskarta, Malmö stad 2020

Trafikala förutsättningar
Hållplatslägen och delad mobilitet

På huvudgatorna runt Möllevången finns flera hållplatslägen för både lokal- och regionalbuss.
Innanför området finns fem hyrcykelstationer utspridda över området. Ett privat bilpoolsföretag
har i dagsläget två fasta områden för uppställning av delningsfordon.
Motorfordon

Möllevången omges av Nobelvägen i öster, Spårvägsgatan i söder, Bergsgatan i väster och
Amiralsgatan i norr. Samtliga gator klassas som huvudgator enligt NVDB (Nationella
vägdatabasen) och har höga trafikflöden. På samtliga gator går även busstrafik. Inne i området är
fordonsflödena inte lika höga. Det är framför allt Spångatan och Ystadsgatan som områdets
högsta flöden finns av biltrafik. Spångatan är en viktig del i ett större transportnätverk. Längs
med Ystadsgatan finns många verksamheter och med det så förekommer det en del tyngre
transporter. Ystadsgatan är också en av genomfartsgatorna genom Möllevången.
Många av gatorna på Möllevången kantas av markparkering vilket bidrar till en del söktrafik i
området av både boende och besökare.
Det har föreslagits en ny entré till Folkets Park vid cirkulationen i korsningen Södra Parkgatan –
Kristianstadsgatan. Vid ett eventuellt införande föreslås Kristianstadsgatan bli enkelriktad och
därmed förändrade fordonsflöden.
Någon färdmedelsfördelning för delområde Möllevången finns inte framtaget. Heller inga exakta
flödestal på antal fordon som kör in och ut eller genom området.
Cyklister

Inom området för Möllevången finns det framför allt två stora cykelstråk, dels Ystadsgatan, som
är en del av Rosengårdsstråket mellan Rosengård - Triangeln och dels stråket längs med Norra
Parkgatan. Båda sträckorna ingår i stadens övriga huvudcykelnät. Även Spångatan i ytterkanten
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av området är en viktig transportsträcka för stadens cyklister som tar sig vidare i både
södergående och norrgående riktning.
Enligt cykelprognoser är det idag kapacitetsbrist på cykelbanan längs med Spångatan och risk att
cyklister i olika riktning blockerar varandra i korsningspunkten med Amiralsgatan. Idag finns det
också risk för kapacitetsbrist på olika delar längs med Ystadsgatan. Korsningspunkten
Ystadsgatan - Södra Förstadsgatan är redan idag en överbelastad korsning med stora flöden av
cyklister från många olika håll.
Fotgängare

Störst flöden av gångtrafikanter in och ut från Möllevången finns i de västra och södra delarna av
området. Mätningarna visar att det är höga fotgängarflöden på Ystadsgatan. Längs med gatan
finns det många målpunkter och det är en viktig transportsträcka i gångnätet. Framför allt
korsningen Ystadsgatan - Bergsgatan är en viktig korsningspunkt för fotgängare.
Även stråket längs med Norra Parkgatan är ett vältrafikerat gångstråk med bland annat Folkets
Park som målpunkt. Längs med Friisgatan i både östlig och västlig riktning är det även här höga
flöden. I båda ändarna av gatan finns det målpunkter i form av Triangeln och
Möllevångsskolan/Folket park.
Hastigheter

Samtliga gator är reglerade till 40 km/h förutom Friisgatan norr om Helsingborgsgatan som är
reglerad till 30 km/h på grund av Möllevångsskolan. Även delar av Ängelholmsgatan och
Claesgatan är reglerad som gågata respektive gångfartsområde och där gäller gångfart som
hastighet. Enligt hastighetsdata från Tomtom (85 percentil) så är det generellt låga hastigheter
inne i området men något högre hastigheter på gatorna runt om Möllevången och framför allt på
de södra delarna av Nobelvägen.
Även om hastigheterna ligger under den reglerade hastigheten så kan utformningen av den
övriga stads- och trafikmiljön göra att hastigheterna upplevs som höga, vilket kan bidra till att
miljön upplevs otrygg.
Buller

Senaste bullerkartläggningen visar att det framförallt är från de
kringliggande huvudgatorna som de högsta bullernivåerna
uppmätts. Ystadsgatan som är genomfartsgata har de högsta
värdena inom området med upp till 65 dB(A) i gata. Lagstiftade
riktvärden för ekvivalent ljudnivå från trafik (äldre befintlig
miljö) är 65 dB(A) vid fasad och 50 dB(A) vid uteplats.
Riktvärdet vid fasad överstigs endast vid hörnan
Bergsgatan/Ystadsgatan. Underlag från trygghetsmätningar och
kundserviceärenden lyfter frekvent bilar som kör för fort i
området. Bullerdata från denna typ av trafikförseelse är inte
kartlagd.

dBA

40
45
50
55
60
65
70
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Olycksstatistik

Sammanställning av olycksstatistik mellan 2015-2020
visar följande:
Antal olyckor
192 olyckor totalt varav
7 allvarligt skadade
48 måttligt skadade
131 lindrigt skadade
Olyckstyp (rangordnat)
1. Singelolyckor fotgängare
2. Singelolyckor cyklister
3. Cykel-motorfordon
4. Fotgängare-motorfordon
Plats (rangordnat)
1. Gatu-/vägsträcka
2. Gång- och cykelbana
3. Korsning

Olycksdata från STRADA 2015-2020.
Röd - sjukhusrapport. Blå - polisrapport.

Parkering

Delområdet Möllevången har enligt beräkningar ca 1260 parkeringsplatser. Det fanns den 19/10
1342 boendeparkeringstillstånd för boende GK-C (Möllevången). Delområdet och
boendeparkeringsområdet har samma utsträckning och ringas in av Spårvägsgatan, Bergsgatan,
Amiralsgatan och Nobelvägen.
För att få en tydlig bild över uppställning i delområdet genomfördes beläggningskontroller den 4,
8 & 14 maj 2021. En på en vardagsförmiddag, en på en vardagskväll och en på
lördagseftermiddag.
Uppställningen i delområdet varierar tydligt mellan olika tidpunkter. Vardagsförmiddag är
beläggningen ca 64% med 48% boende i området (inte nödvändigtvis med boendetillstånd utan
att bilen tillhör en person skriven på en adress i delområdet). Kvällstid var beläggning ca 83%
samtidigt som andelen boende i delområdet har minskat till ca 43%. Lördag eftermiddag var
uppställning som allra högst ca 97%, detta är en väldigt hög siffra för ett helt delområde. Rent
praktiskt innebär det att flertalet av gatorna har mer än 100% beläggning vilket tyder på att det
sker en del felaktig uppställning i gatorna. Andelen av boende i delområdet var också lägst vid
detta tillfälle ca 38%.
Vidare går det att i beläggningskontrollerna uppmärksamma att en del gator har uppställning som
inte är rimligt. Det kan handla om flertalet uppställda bilar på gator där inga
parkeringsmöjligheter finns eller gator med högre uppställning än vad det finns parkeringsplatser.
Det tydligaste exemplet på detta är Falkenbergsgatan där det finns 1 PRH-plats men det på
vardagskvällen fanns 16 bilar uppställda. Även Södra Parkgatan har en liknande problematik.
Förvaltningens syn på uppställning i området är att den inte går i linje med parkeringspolicyn och
de intentioner som finns för användandet av uppställningsplatser på de allmänna gatorna. Andel
boende minskar vid de tillfällen det är brukligt att den ökar (kvällar och helger) och vid dessa
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tillfällen blir också uppställning så pass hög att det för parkörer blir problem med tillgängligheten
av parkeringsplatser. Avsaknaden av avgifter under vissa tider i området bidrar till en
problematisk parkeringssituation.
En del av ovan problematik (både 83% & 97% är hög beläggning) kommer antagligen minska
vid införandet av parkeringstaxor dygnet runt, vilket sker i februari 2022. När det blir taxa dygnet
runt alla dagar bör detta påverka uppställningen även om det kvällstid och en del av helgen
kommer vara lågtaxa (2 kr/timmen).
Sammanställning
Cirka 1260 parkeringsplatser (gatuparkering)
1342 boendeparkeringstillstånd
Efter beläggningskontroller i maj 2021:
• Vardag fm 64% varav 48% boende i området
• Vardag kv 83% varav 43% boende i området
• Lördag em 97% varav 38% boende i området
(Flera gator har över 100% beläggning)

Kartan till höger visar var det idag finns
parkering (mark/garage) på
kvartersmark. Någon fullständig
inventering och beläggningskontroll har
inte genomförts. Grön symbol står för
parkeringsanläggning för abonnerande
och blå symbol för öppen anläggning.
Samtliga anläggningar är privata.
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Bilaga 2. Stadsutvecklingsprojekt inom området
Sommargator
Fastighets- och gatukontoret har sedan 2019 genomfört konceptet sommargata på Claesgatan
och Ängelholmsgatan. På en sommargata skapas en fotgängarprioriterad miljö i ett gaturum som
annars domineras av motorfordonstrafik. Detta innebär i regel att det inte finns några
bilparkeringsplatser i gatan, genomfartstrafik förbjuds, och att det istället görs mer plats för
gående, cyklister, grönska, mötesplatser och uteserveringar. I dialog med verksamheter och polis
har utformningen av gatorna förändrats mellan åren. Utifrån de önskemål som inkommit har nya
gestaltningsinslag tillkommit, framförallt i form av mer grönska och nya sittplatser.
Senaste utvärderingen som gjorde hösten 2021 visar att en majoritet av de tillfrågade ställer sig
positiva till konceptet sommargata och där Ängelholmsgatan fick störst positivt utfall. En
överväldigande majoritet av besökare, boende och verksamma är positiva eller mycket positiva
till sommargatorna och vill att gatorna ska fortsätta vara sommargata. Kommentarer från boende
är att de upplever störande ljud från uteserveringarna och för några verksamheter har leveranser
och bilburna kunder påverkats negativt men som helhet ställer sig dessa målgrupper positiva till
sommargatorna. Verksamheterna är också i stor utsträckning nöjda med samarbetet med
kommunen och upplever att de fått stöd och att kommunen varit lyhörd för verksamheternas
idéer och synpunkter.

Trygga lokalgator
Trygga lokalgator var ett dialogprojekt som genomfördes 2016-2018 efter ett Malmöinitiativ om
fysiska åtgärder för att komma åt problemen med fortkörning och felaktig parkering på
Möllevången. Genom dialog med representanter från boende och verksamma i området,
tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, Tekniska nämndens presidie samt
områdespolis togs ett förslag fram på trygghetsskapande och hastighetsdämpande åtgärder av
tillfällig karaktär i syfte att testa lösningar. Förslaget innehöll 15 gupp, avskiljare mellan cykelbana
och körbana samt en sträcka som
stängdes av för biltrafik. Efter ett år
följdes testet upp genom nya dialoger
med boende och verksamma samt nya
trafikmätningar. Utvärderingen visade
att flera av åtgärderna gett önskat
resultat med färre fortkörningar och
felparkeringar och användarna i
området upplevde en förbättrad
trafiksituation med en överväldigande
majoritet som önskade att flera av
åtgärderna blev permanenta vilket
Illustrationen visar processmodellen som tillämpades i projektet.
också hörsammades.

Grönare Möllan
Hösten 2020 slutfördes projektet Grönare Möllan med syftet att genom att höja
krontäckningsgraden, klimatanpassa och skapa rekreativa värden till området.
Krontäckningsgraden sett till hela Malmö är idag cirka 18% men med mål att ligga på 25%.
Möllevången som har en av stadens lägsta krontäckningsgrad hade innan projektet 10% men har
efter projektet höjts till 13% (44% hårdgjord yta, 35% byggnader).
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Totalt planterades 150 nya träd i området varav 50 träd i gatumark och resterande i befintlig
parkmiljö, främst på Falsterboplan och Mandeln (mittemot S:t Knuts torg). 37 av träden i
gatumark planterades i växtbäddar som kan ta emot och fördröja dagvatten från såväl gatumark
som hustak. Några av växtbäddarna är öppna s.k. rain gardens med vegetation i marknivå.
En stor variation av arter har bidragit till att öka trädbeståndets resiliens samt den estetiska
upplevelsen. Fokus har legat på att använda tork- och värmetåliga trädarter och de är placerade
för att skugga fasader och hårdgjorda ytor i så stor utsträckning som möjligt, detta för att sänka
temperaturen vid värmeböljor. Träden bidrar också till vindskydd och att minska buller och stoft
i luften. Träden i gatumark är delvis placerade så de visuellt smalnar av gaturummet och skapar
mindre platsbildningar med utrymme för uteserveringar, cykelparkeringar m.m. vilket syftar till
att främja stadslivet i området.
För att få plats med träden på gatumark har 22 p-platser tagits bort. Inledningsvis fanns oro för
hur detta skulle mottagas av de boende men genom tidig information, både riktad direkt till de
boende samt via media, har reaktionen nästan uteslutande varit positiv.
Genom att träd har planterats strategiskt längs gatorna har en ny grönstruktur för området
skapats och denna knyter i sin tur ihop området med andra parker och gator i närområdet där
trädplanteringar genomförts under de senaste åren.

Supercykelvägar Malmö
I kommunfullmäktiges budget år 2019 fick fastighets- och gatukontoret i uppdrag av Tekniska
nämnden att utreda möjliga supercykelstråk genom att definiera begreppet Supercykelstråk i
Malmös kontext samt föreslå platser för implementering av dessa. Utredningen mynnade ut i sex
korridorer att arbeta vidare med. Utredningen resulterade även i att förvaltningen tillsammans
med stadsbyggnadskontoret i 2021 års kommunfullmäktigebudget fick i fortsatt uppdrag att
”under mandatperioden påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk”.
Det första stråket kommer gå mellan Segevång och Limhamn. Enligt politiskt beslut kommer
nästa stråk som påbörjas vara cykelstråket mellan Rosengård - Västra hamnen. En del av det
befintliga Rosengårdstråket går idag genom Möllevången längs med Ystadsgatan. Vid eventuella
förändringar av stadsmiljön på Möllevången blir det därför viktigt med avstämning mellan de
olika projekten.

Friisgatan
Ett projektdirektiv är framtaget för Friisgatan med syfte att utreda, projektera och bygga om
Friisgatan för att skapa ett tydligare och mer attraktivt stråk mellan Triangelns station och
Folkets park. Målet är ett grönare stråk, inbjudande för fotgängare och cyklister, samt skapa
bättre förutsättningar för ett stadsliv som kan erbjuda mötesplatser, kulturinslag och
uteserveringar. Förstudien är planerad att vara klar våren 2022. Vidare preciserad tidplan är inte
fastlagd.

Folkets park
Folkets park har fram till 2020 jobbat utifrån en handlingsplan för att utveckla parken och
besöksverksamheten i syfte stärka varumärket Folkets park och vara hjärtat på Möllevången.
Bland annat har arbetet gått ut på att se hur de olika verksamheterna kan aktiveras hela dygnet,
året om och rikta sig till alla målgrupper. Efter att handlingsplanen löpte ut förra året har ingen
ny plan tagits fram utan nu jobbar besöksanläggningen mer generellt med att utveckla parken.
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Den fysiska inramningen av parken begränsar tillgänglighet och skapar viss otrygghet både
innanför och utanför parkområdet. Det tidigare planket längs bl.a. Kristianstadsgatan har ersatts
av ett smidesstaket vilket varit ett riktigt lyft och ökat tryggheten. Verksamheten tittar därför på
hur man kan öppna upp mer, både fysiskt och genom att spilla ut vissa arrangemang, funktioner
eller attraktioner till parkens direkta kringmiljö.
Ett utvecklingsförslag om att göra om den sydvästra delen av marken och bygga en ny entré i
anslutning till cirkulationsplats Kristianstadsgatan/Norr Parkgatan, presenterades för politiken i
december 2021 men skickades tillbaka för vidare utredning med anledning att förslaget innebär
att en del av den allmänna graffitiväggen tas bort. Förvaltningen ska därför
De flesta besökare kommer gående eller på cykel till parken. Vid evenemang kommer också en
del bilburna besökare som då parkerar på Kristianstadsgatan och Falsterbogatan i första hand.
Dessa parkeringsplatser används till stor del av boende i området och tillgängligheten för
besökare är begränsad. Folkets park kan inte erbjuda någon särskild parkering och det finns inget
parkeringshus i nära anslutning. Detta bedöms inte som något större problem eftersom de flesta
ändå känner till läget i stan. Det kan dock uppstå viss söktrafik i östra och södra området av
Möllevången vid framförallt evenemang.
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Bilaga 3. Angränsande stadsutvecklingsprojekt
Södra Förstadsgatan
Ombyggnation av Södra Förstadsgatans sträckning mellan Triangeln och Södra Fisktorget är ett
delprojekt inom storstadsavtalet och syftar till att säkerställa att gatan och dess närområde utgör
den sammanfogande länken mellan stadens nuvarande centrum och Möllevången. Delprojektet
är ett cykelobjekt vilket innebär att ingen kollektivtrafik ska gå här men cykelns framkomlighet
ska ha prioritet. Förstudiearbetet påbörjades
december 2021 och byggstart planeras till
hösten 2023.

Södervärn
Södervärn terminalområde med intilliggande
gator är också ett delprojekt inom
storstadsavtalet och syftet är att stärka
tillgänglighet och framkomlighet för
kollektivtrafiken och förbättra stadsmiljön i
området. Terminalområdet ska genomgå en
fullständig ombyggnation och därför finns
stora möjligheter att skapa nya uttryck i
stadsmiljön och stärka kopplingarna till
angränsande områden. Förstudiearbetet
påbörjades januari 2022 och byggstart är
planerat till 2025/2026.
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Bilaga 4. Möjliga trafikala lösningar
Ett scenario kan vara att som första steg avgränsa möjligheten för genomfartstrafik på
Ystadsgatan för att sedan utöka till Sofielundsvägen söder om och sist Kristianstadsgatan norr
om. För att kunna se spridningseffekter av fordonstrafiken behöver både trafiksimuleringar och
manuella trafikräkningar göras. Med hjälp av trafikmätningar, data för bilinnehav och
parkeringsdata görs då en uppskattning om vilka effekter en sådan åtgärd skulle få på
omkringliggande gator och korsningar.
Idag är delar av Södra Parkgatan avstängd för fordonstrafik mellan Simrishamnsgatan Ystadsgatan samt sträckan mellan Ystadsgatan - Sofielundsvägen som är reglerad som cykelbana.
Ett scenario om en åtgärd att utöka den befintliga avstängningen för fordonstrafik skulle kunna
se ut enligt bilden nedan.

En risk vid avstängning för motorfordonstrafik är att trafiken ökar på omkringliggande gator. I
ett eventuellt fortsatt arbete är det viktigt att titta på hur stor del av trafiken på Ystadsgatan som
är genomfartstrafik för att närmare studera vilka spridningseffekter som skulle kunna uppstå.
Analysen av trafikdata visar att det kan finnas en relativt hög andel sök- och genomfartstrafik i
området. Ett tänkt scenario är att genomfarts- och söktrafiken minskar eller försvinner vid en
avstängning, att trafiken då minskar generellt i området och att spridningseffekterna inte blir
alltför stora.
Det finns en del verksamheter längs med Ystadsgatan vilket innebär en del tyngre trafik främst
väster om korsningen Ystadsgatan - Södra Parkgatan. Vid en trafikavstängning skulle vändplatser
behöva anläggas på Ystadsgatan, Sofielundsvägen samt Simrishamnsvägen. En detaljutformning
av vändplatserna behöver också studeras närmare. Om vändplatser inte får plats i den befintliga
miljön kan andra alternativ som begränsar genomfartstrafikens framkomlighet bli nödvändiga.
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En avstängning enligt föreslaget skulle gynna det befintliga huvudcykelstråket mellan Södervärn
och Folkets Park då det blir färre korsningspunkter med motorfordon att ta hänsyn till.
Kapacitet i korsningar runt Möllevången
Vid avstängningar finns risken att fordonstrafik söker andra körvägar. Korsningarna runt
omkring Möllevången har idag olika kapacitet men alla bedöms klara av en mindre trafikökning
som en avstängning skulle kunna skapa. I korsningen Bergsgatan - Spårvägsgatan finns det idag
en viss köbildning, men den anses vara acceptabel även ur ett TROMP 2040-scenario. Det är
framförallt vänstersvängande fordon som kommer norrifrån där det kan uppstå köbildning.
Lokal inspiration
Inspiration till principer för reglering och utformning behöver inte alltid hämtas långt utanför
stadsgränsen. På Gamla Väster som likt Möllevången med tät stadsstruktur, stort handelsutbud
och flera viktiga målpunkter som skapar stort flöde av människor, finns flera enkelriktade gator,
gågator, gångfartsområden och genomfartstrafik är inte möjlig.
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