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Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

17
Vår referens

Sarah Palvin
Sekreterare
sarah.palvin@malmo.se

av gestaltning på
Kungsgatan utanför Värnhemsskolan
TN-2017-578
Sammanfattning

En sträcka på Kungsgatan utanför Värnhemskolan stängdes år 2016 av för motorfordonstrafik.
I samband med avstängningen satte förvaltningen upp cykelställ, möblering och tillfällig
belysning som ett test för att främja utevistelse på ytan. När testperioden nått sitt slut fick
förvaltningen i uppdrag att utreda lämpliga åtgärder av ytan framför Värnhemsskolan.
Fastighets- och gatukontoret föreslår med grund i utredningen att behålla regleringen om förbud
mot motor-fordonstrafik på Kungsgatan utanför Värnhemsskolan, samt att på sikt upprusta
ytan enligt
Alternativ 1. Mindre upprustning.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens Trafikutskott föreslås att på Kungsgatan utanför Värnhemskolan besluta
att behålla regleringen om förbud mot fordonstrafik.
att på sikt upprusta ytan enligt Alternativ 1. Mindre upprustning
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 2019-11-06 Informationsärende samt förslag till vidare arbete av
gestaltning på Kungsgatan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2019-11-06
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2019-10-28

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
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Ärendet
Bakgrund

Kungsgatan är belägen i delområdet Rörsjöstaden. Den delen av Kungsgatan som stängdes av
för motorfordonstrafik och där åtgärderna föreslås är utanför Värnhemsskolan mellan
Exercisgatan och Celsiusgatan enligt bild nedan.

Figur 1. Avgränsat område för permanenta åtgärder

Under hösten 2015 anmäldes en påkörningsolycka på Kungsgatan utanför Värnhemskolan.
Under samma period fick skolan kännedom om att obehöriga hade trängt sig in på skolan efter
stängning samt att en del droghandel hade förekommit i anslutning till skolan.
Med bakgrund av detta beslutade Tekniska nämnden att under en testperiod på 1 år, med start
januari 2016, reglera Kungsgatans södra körbana med förbud mot motorfordonstrafik mellan
Exercisgatan och Celsiusgatan. Efter första testperiodens slut beslutade nämnden att förlänga
testperioden med 2 år samt att återkomma med lämpliga åtgärder av platsen.
I januari 2017 gjorde förvaltningen en utvärdering tillsammans med Värnhemskolans personal
och elever. Det som eleverna själva sa sig uppskatta och önska få bli kvar var de tillfälliga
sittplatserna. Sittplatserna ansågs bidra till ett tryggare intryck av parken och ur ett
jämställdhetsperspektiv möjliggöra en ”trygg zon” för tjejerna.
Förvaltningens interna utvärdering av första teståret visade att testperioden har upplevts ha en
positiv inverkan på användandet av parken. Både Värnhemskolans elever och allmänheten har
flitigt nyttjat ytorna på gatan och i parken. Generellt upplevdes miljön i parken och kring skolan
lugnare i och med avstängningen av gatan.
Nulägesrapport

Förvaltningen har efter kontakt med Värnhemskolan blivit informerad om att skolans
verksamhet nu förändrats. Personalstyrkan har vuxit samtidigt som andelen vuxenelever på
skolan ökat. Skolan sammanfattar sin upplevelse av hela testperioden som att bråken helt avtagit
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och att allmänheten i större grad än tidigare nyttjar ytorna intill skolan och i parken.
Polisen ser positivt på att gatan förblir reglerad med förbud mot motorfordonstrafik. De menar
att om regleringen hävs och parkerade bilar tillåts på sträckan igen skulle detta medföra risker för
personsäkerheten samt hindra räddningstjänstens framkomlighet vid eventuell utryckning.
Polisen påtalade även att drogförsäljningen sannolikt skulle öka om regleringen upphävs.

Figur 2. Illustrationsplanen visar hur ytan ser ut idag

Effekter av att fortsatt behålla regleringen ”förbud mot motorfordonstrafik” på Kungsgatan

Att fortsatt behålla ”förbudet mot motorfordonstrafik” på Kungsgatan möjliggör ett fortsatt
användande av gatan som har flera positiva och viktiga effekter. Genom utvärderingen av
testperioden framgick det att upplevelsen av tryggheten har ökat på gatan och i parken.
Regleringen har bidragit till att ytan i större mån än tidigare tillgängliggjorts för oskyddade
trafikanter och möjliggjort ny möblering i gaturummet så som fler cykelställ och sittplatser. En
upprustning av platsen är även en viktig del i Kungsgatans- och parkens helhetsintryck.
Gestaltning av allmän plats

Under arbetets gång har tre alternativ för upprustning av ytan tagits fram. Nedan presenteras
dessa tre alternativ för Trafikutskottet att ta ställning till. Utifrån dagens budgetläge förordar
förvaltningen att besluta om Alternativ 1. Mindre upprustning - med intentionen att år 2020
genomföra de föreslagna åtgärderna.
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Alternativ 1. Mindre upprustning

Förslaget innebär att Kungsgatan återställs till sin ursprungliga utformning med träd i fyra rader.
Den tidigare asfalterade parkeringsytan beläggs med gräs och här planteras fem stycken träd. Ett
par träd placeras även i gräsyta där det fattats träd. Cykelparkeringen belägen i allén framför
skolbyggnadens huvudentré ger idag ett stökigt intryck och föreslås flyttas till gatan framför
skolan. Här kompletteras även med fler cykelställ. På gatan intill byggnaden placeras också fler
sittplatser som kompletterar de bänkar som står placerade i allén. Sittplatserna ska vara spridda,
placerade i eftermiddagssol och möjliggöra att både kunna sitta enskilt och tillsammans med
andra.
Kostnadsuppskattning: 700 000 kr

Figur 3. Illustrationsplan visar upprustning av ytan enligt alternativ 1.

Alternativ 2. Större upprustning

Utöver de åtgärder som presenteras i alternativ 1 ges Kungsgatan en inramning av häckar, nya
grusgångar och förstärkt belysning, vilket ger en högre detaljering och omsorg till platsen. De
höga belysningsstoplar som står intill med skolbyggnaden föreslås bytas till lägre variant, vilket
ger en ljussättning i en skala anpassad för gående och cyklister. Diagonalt, på smitvägar över
gräsytor där många rör sig anläggs grusgångar. Fler sittplatser möjliggörs på gatan som också
bidrar till att aktivera och skapa en trivsam plats.
Kostnadsuppskattning: 1 500 000 kr
Alternativ 3. Omfattande upprustning

Förslaget innebär att på längre sikt genomföra en omfattande upprustning av ytan samt
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utredning av stråket Kungsgatan som helhet. Utöver de åtgärder som presenteras i alternativ 2
föreslås att gatan höjs och markbeläggningen justeras för att skapa ett sammanhängande ”golv”,
från fasad till grönyta. Justering av markbeläggningen skulle skapa en större attraktiv yta att vistas
på.
Kostnadsuppskattning: 3 500 000 kr
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

