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Sammanfattning

Hastighetsdämpande åtgärder föreslås på Bergsgatan vid Almbacksgatan samt Bergsgatan vid
Monbijougatan med syfte att dämpa hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för främst
oskyddade trafikanter. Föreslagna åtgärder är planerade att genomföras under år 2020.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna genomförandet av föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder på två platser på
Bergsgatan till en kostnad av 1,4 miljoner kronor och en årlig driftskonsekvens på ca 20 000
kronor samt
att ge trafikdelegationen i uppdrag att besluta om lokala trafikföreskrifter i ärendet.
Beslutsunderlag




Kommentar avseende trafiksituationen på Bergsgatan i Malmö - skrivelse från
polismyndigheten 190131
G-Tjänsteskrivelse TRU 190514 Hastighetsdämpande åtgärder vid
Bergsgatan/Almbacksgatan samt Bergsgatan/Monbijougatan

Beslutsplanering

Trafiknämnden 2019-04-02
Tekniska nämndens trafikutskott 2019-05-14
Ärendet

Nollvisionen beslutades i riksdagen 1997 och innebär att ingen i Sverige ska dödas eller skadas
svårt i trafiken. Nollvisionen är ett etiskt ställningstagande och utgår från att olyckor inte alltid
kan förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon måste därför
utformas så att misstagen inte leder till döden eller allvarliga personskador.

SIGNERAD

2019-05-03

Olika trafikanter har olika förmåga att tåla det fysiska våld som uppstår vid en kollision. De
flesta gående eller cyklande kan tåla att bli påkörda av ett annat fordon i omkring 30 km/h utan
att riskera att omkomma.
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Viktad risk att dödas och skadas allvarligt vid olika påkörningshastigheter för alla fotgängare och för
fotgängare äldre än 60 år.”MAIS3+” motsvaras av omkomna och svårt skadade.
Nollvisionen har gjort att stort fokus lagts på att se till att hastigheten inte överstiger det varje
enskild trafikant tål vid en eventuell kollision. I stadstrafik har det framförallt inriktats på att
säkra hastigheten till 30 km/h i korsningspunkter mellan bilister och oskyddade trafikanter.
Under senare år har många övergångsställen hastighetssäkrats med olika typer av
hastighetsdämpande åtgärder. Det finns fortfarande många övergångsställen och cykelpassager
som är i behov av åtgärd för att göra platsen säkrare för främst oskyddade trafikanter men också
för bilister då trafiktempot lugnas ner och risken för upphinnandeolyckor minskar.
Fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete

Inom ramen för genomförandet av Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi genomförs årligen ett
antal åtgärder i befintlig miljö med syfte att öka trafiksäkerheten i staden och minska antalet
trafikolyckor. Främst rör det sig om att hastighetssäkra befintliga övergångsställen som är
olycksdrabbade och/eller felaktigt utformade. Planering av åtgärder görs årsvis och val av platser
baseras på olycksstatistik, utformning, synpunkter från allmänheten m.m. Ett internt
förankringsarbete sker i planeringsstadiet för att på så sätt kunna fånga upp synpunkter vad
gäller intressekonflikter gällande exempelvis kollektivtrafik, förvaltning och trafikreglering.
Effekt av en ombyggnad

Åtgärder som minskar bilisternas verkliga hastighet har effekt inte bara på antalet olyckor utan
också på konsekvenserna om en olycka ändå inträffar. Väjningsbeteendet påverkas också i hög
grad vid sänkta hastigheter. En positiv bieffekt av att ha denna spridning av tvingande
hastighetsdämpning är att antalet sträckor i Malmö där man kan accelerera till över 100 km/h
blir allt färre.
Trafiksignal och hastighetsdämpande åtgärder

En trafiksignalanläggnings syfte är att upprätthålla tillgänglighet och framkomlighet genom att
reglera och styra trafikflöden i transportsystemet.
Trafiksignaler placerade närmre än 100 meter från varandra försämrar trafiksäkerheten då man
kan missta en signal för en annan, därför undviker vi helst detta.
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I de aktuella punkterna finns idag signaler inom cirka
80-100 meter. En extra trafiksignal skulle utöver
detta försämra framkomligheten i form av längre
fördröjningar för samtliga trafikanter.
Tillgängligheten och framkomligheten från
lokalgatorna längs Bergsgatan bedöms god i detta
syftet och ytterligare signal behövs inte.
Potentiella trafiksignalåtgärder på Bergsgatan
förväntas
ej
uppnå
några
större
trafiksäkerhetseffekter då åtgärderna ej påverkar
fordonens hastighet nämnvärt. I dagsläget finns
detektering som gör att om trafikanten överskrider
skyltad hastighet så får trafikanten ej grönt ljus
förrän denne anmäls i anslutning till stopplinjen.

~140 m
~80 m
~100 m
~80 m
Illustration i riktningen söder till norr; mellan Friisgatan och
Monbijougatan: ca 80 meter, mellan Monbijougatan och
Spångatan: ca 100 meter, mellan Spångatan och
Almbacksgatan: ca 80 meter samt mellan Almbacksgatan och
Amiralsgatan: ca 140 meter.
Befintlig trafiksignal

Fysiska hinder i form av till exempel farthinder, är trafiksäkerhetshöjande åtgärder som säkrar att
fordon på platsen får en lägre hastighet. På Bergsgatan föreslås två trafiksäkerhetshöjande
åtgärder som också är hastighetsdämpande, i form av Malmögupp. Hastighetsdämpning är av
stor vikt att uppnå för att minska antalet olyckor i trafiken samt konsekvenserna om en olycka
ändå inträffar. Som tidigare beskrivet kan de flesta gående eller cyklande tåla att bli påkörda av
ett annat fordon i omkring 30 km/h utan att riskera att omkomma.
Styrkan i Malmöguppets utformning är att den ger minskad negativ påverkan för
utryckningsfordon samt kollektivtrafik men att den samtidigt har stor effekt vad gäller
hastighetsdämpning.
Bergsgatan

Bergsgatan är en central gata i Malmö som är cirka 890 meter lång. Utmed gatan finns det fyra
signalreglerade korsningar, två säkrade övergångsställen, tre osäkrade övergångsställen och tre
gångpassager. Behovet av att korsa gatan till fots och med cykel är stort. Fastighets- och
gatukontoret har fått många kundärenden de senaste åren med önskemål om fler säkra
övergångsställen inte minst för att dämpa hastigheterna på gatan. I dagsläget finns också ett
medborgarförslag med önskemål om farthinder vid befintligt övergångsställe på Bergsgatan i
anslutning till Almbacksgatan. Även polisen har kontaktat Fastighets- och gatukontoret på grund
av de höga
hastigheterna, kommentar från polismyndigheten finns bifogat till ärendet. Det är totalt 620
meter från farthindret vid Kristianstadsgatan och norrut till signalregleringen vid Amiralsgatan.
På denna sträcka finns det inga hastighetsdämpande åtgärder vilket gör att motorfordon kan
komma upp i mycket höga hastigheter här.
Fordonsmängden på Bergsgatan söder om Spångatan var år 2017 13 900 fordon/dygn.
Medelhastigheten var 34 km/h. Mätpunkten ligger nära den signalreglerade korsningen.
Fordonsmängden på Bergsgatan sydväst om Amiralsgatan var år 2017 11 000 fordon/dygn.
Medelhastigheten var 30 km/h och 85-percentilen 40 km/h.
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Det rör sig många oskyddade trafikanter längs Bergsgatan, korsningsbehovet är stort och
föreslagna åtgärder minskar gatans barriäreffekt. Det finns ett behov av att få en likvärdig
utformning längs hela sträckan för att skapa en mer stadsmässig trygg och säker gata.

Bergsgatans nuvarande utformning.
Olycksanalys

Gatan är olycksdrabbad. Under tioårsperioden 2008-2017 har 70 gående och cyklister blivit
påkörda på gatan. Olyckorna har främst inträffat i de signalreglerade korsningarna men även på
andra platser. 2018 gjordes en olycksanalys för hela Malmö där fokus var påkörda gående och
cyklister. Av de 40 mest olycksdrabbade platserna är sju cirkulationsplatser och 18
signalreglerade korsningar.
År 2013 säkrades övergångsstället på Bergsgatan vid Södra Förstadsgatan med Malmögupp i
vardera riktningen. Innan ombyggnaden, under åren 2008-2012, inträffade det fyra
kollisionsolyckor på övergångsstället då gående eller cyklister blev påkörda. Två av olyckorna var
lindriga, en måttlig och en svår. Efter att övergångsstället har säkrats har det inträffat en lindrig
kollisionsolycka (på cirka fem år). Detta visar att farthindret haft en god effekt på
trafiksäkerheten.
År 2013 säkrades övergångsstället på Bergsgatan vid Kristianstadsgatan. Totalt har det inträffat
sex lindriga olyckor på tio år (2008-2017), varav en när det var mörkt ute. Tre olyckor innan
ombyggnad och tre efter. Samtliga tre olyckor efter ombyggnad har inträffat på den västra sidan.
Där ligger farthindret cirka tio meter innan övergångsstället. Efterstudierna visar på vikten av att
farthinder placeras max fem meter från övergångsstället.
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Utformningsförslag

Hastighetsdämpande åtgärd i form av ramper föreslås på två platser. I höjd med Almbacksgatan
finns befintligt övergångsställe som föreslås hastighetssäkras med farthinder. I höjd med
Monbijougatan finns befintlig gångpassage som föreslås utformas till hastighetssäkrat
övergångsställe.
Farthindret avses byggas med ramp som sedan planas ut, Malmögupp. Denna utformning ger
minskad negativ påverkan för kollektivtrafiken och räddningstjänst men har samtidigt stor effekt
vad gäller hastighetsdämpning. Skånetrafiken har informerats kring utformning och placering av
dessa åtgärder och har inte haft några synpunkter.
Med ytterligare två hastighetssäkrade övergångsställen på Bergsgatan kan höga hastigheter
stävjas eftersom det mellan varje trafiksignal kommer finnas farthinder. Detta kommer
förhoppningsvis minska både kollisionsolyckor och upphinnandeolyckor vid de signalreglerade
korsningarna utöver att skapa hastighetssäkrade passagemöjligheter för oskyddade trafikanter
vid Almbacksgatan och Monbijougatan.

Befintlig utformning, Bergsgatan, Almbacksgatan.
Osäkrat övergångsställe, två filer i vardera riktning.

Befintlig utformning Bergsgatan, Monbijougatan.
Osäkrad passage, två filer i vardera riktning.

Skiss på ungefärlig placering av ramper,
Almbacksgatan.

Skiss på ungefärlig placering av ramper och målning,
Monbijougatan.
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Exempel på Malmögupp med 7 procents lutning i rampen.

Säkrat övergångsställe

Säkrat övergångsställe
Signalreglerad korsning

Översiktskarta som visar plats för
föreslagen åtgärd på Bergsgatan.

Översiktskarta som visar fördelning av
säkrade övergångsställen och signalreglerade
korsningar på Bergsgatan efter föreslagna
åtgärder.

Exempel på Malmögupp med 7 procents lutning i rampen.

7 (7)

Ansvariga

Ingrid Persson Westberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

