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§ 49 Objektsgodkännande för projekt Djäknegatan, S Nygatan-Torggatan,
Engelbrektsgatan och Gustav Adolfs torg inom linje 8, Storstadspaketet
Föreliggande projekt, oaktat att rubriken endast linje 8, innefattar fleråriga ombyggnader av
centrala Malmö för 133 000 000 kr för att bland annat möjliggöra för 3 av Malmös busslinjer att
kunna trafikera Gustav Adolfs torg med 24 meters 2-ledsbussar.
Vi moderater har under åren, när storstadsprojektet varit aktuellt, ifrågasatt om det är rimligt att
just använda så långa bussar i de centrala delarna av Malmö att en stor del av gaturummet måste
byggas om fullständigt. Vi har yrkat på att få utrett om det finns andra alternativ som kan fungera
med större hänsyn till övriga trafikanter, till näringsidkare längs bussgatorna och till de Malmöbor
som inte bara vill ha centrala Malmö som en hållplats på väg mellan punkt A och B.
Tyvärr har vi inte fått riktiga svar på flertalet av våra frågor, vilket vi tolkar som att styret inte vågar
ta fram alternativ med risk för att man har gjort stora felbedömningar i sin planering.
Av ärendet framgår att syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken. Nog så gott,
men de 24 meter långa ledbussarna ska enligt planerna, i rusningstrafik, trafikera i 5-7 minutersintervall. Blotta tanken på att trettio 24-metersbussar per timme ska trafikera Gustav Adolfs torg
borde avskräcka även den mest entusiastiska MEX-anhängaren. Om alla dessa bussar dessutom ska
ha en hög framkomlighet kommer rimligen allt normalt stadsliv i området att upphöra.
Vi moderater ser inte kopplingen mellan löftet till staten att bygga fler bostäder och ivern att
trafikera Gustav Adolfs torg med 24-metersbussar. Trafikmätningar visar att just Gustav Adolfs
torg inte är en stor målpunkt i rusningstrafiken och i avvaktan på att styret presenterar utredningar
som visar att deras förslag bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kommer vi
moderater att säga nej.
Då vi inte får gehör för vårt avslagsyrkande anför vi härmed reservation.
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