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Sammanfattning

2017 beslutades det för åtgärder för att förbättra cykelmöjligheterna i Nyhamnen. Bakgrunden
till detta beslut var ett Malmöinitiativ samt att sträckan är utpekad som en viktig cykelkoppling i
Översiktsplanen. Då Nyhamnen är under utbyggnad ligger många av de nya kopplingarna långt
fram i tiden, det rör sig om en 20-årsperiod. Lösningar av mer tillfällig karaktär i kombination
med trimningsåtgärder ansågs därför motiverat. Dessa är nu genomförda och det rör sig framför
allt om cykelfält, pollare, målade cykelbanor, sänkta kantstenar, flytt av stolpar men cykelbana på
ett ställe.
I samband med dessa åtgärder gjordes en justering i korsningen Carlsgatan - Frihamnsviadukten.
Ett högersvängskörfält togs i anspråk till förmån för cykel. Det beslutades att denna del av
projektet skulle genomföras som ett test innan eventuellt permanentande. Testet skulle följas
upp med avseende på kapaciteten för biltrafik i korsningen. Utifrån mätningarna och platsbesök
är bedömningen att det inte råder stora problem med köbildning. Därmed behövs inga andra
åtgärder vidtas och det går att behålla den nya cykelbanan.
Även om det lokalt kan upplevas som en störning i trafiken så är det inga problem i en större
kontext. Det finns större trafikstörningar längs vägen ut från Malmö. Totalt sett tar det nu
ungefär lika lång tid att ta sig ut ur Malmö.
Bakgrund

2017 beslutades det för åtgärder för att förbättra cykelmöjligheterna i Nyhamnen. Bakgrunden
till detta beslut var ett Malmöinitiativ samt att sträckan är utpekad som en viktig cykelkoppling i
Översiktsplanen. I förslaget till fördjupad översiktsplan, för Nyhamnen, finns flera nya
kopplingar. Förverkligande av dessa kopplingar ligger tyvärr väldigt långt fram i tiden, det rör sig
om en 20-årsperiod. Därför ansågs det intressant att kunna erbjuda alternativ redan innan.
Eftersom området är under utveckling och det är rimligt att anta att gator kan komma att
stängas av, flyttas eller ledas om fram och tillbaka under denna utvecklingsperiod, ansågs det
inte aktuellt att bygga en ny fullständig cykelbana. Lösningar av mer tillfällig karaktär i
kombination med trimningsåtgärder ansågs däremot motiverat. Dessa är nu genomförda och det
rör sig framför allt om cykelfält, pollare, målade cykelbanor, sänkta kantstenar, flytt av stolpar
men även cykelbana på ett ställe.

SIGNERAD

I samband med införande av enklare cykelåtgärder på Jörgen Kocksgatan och Carlsgatan gjordes
justering i korsningen Carlsgatan - Frihamnsviadukten. Ett högersvängskörfält tog i anspråk till
förmån för cykel. Det beslutades att denna del av projektet skulle genomföras som ett test innan
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eventuellt permanentande. Testet skulle följas upp med avseende på kapaciteten för biltrafik i
korsningen. Denna uppföljning har genomförts ungefär en månad efter färdigställande.
Mängden cykeltrafik kommer också följas upp men en ny cykelmätning görs först till våren då
referensmätningen gjordes då. Därmed är detta inte inkluderat här.

Figur 1 Orienteringskarta

Figur 2 Karta över gator i området
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Figur 3 Högersvängskörfält som tagit i anspråk. Körfältet längst ned i bilden.
Platsbesök

Vid följande tidpunkter gjordes platsbesök för att kontrollera och mäta kölängder.




19 september 15.00-17.00
24 september 07.00-09.00
24 september 15.00-17.00

Förutom kölängder noterades att många cyklister cyklade på gångbanan trots att en cykelbana
finns. Av denna anledning har cykelvägen nu förtydligats genom vägvisning och vägmålning.
Rampen från befintlig cykelbana till ny cykelbana upp på bron kommer också att justeras för att
göra det lättare för cyklister att cykla rätt. Utifrån platsbesöket rör det sig ca 300-400 cyklister
per dygn (uppskattat med hjälp av vardagsdygnsfaktor). Det är intressant att följa upp antalet
cyklister till våren men en mer omfattande mätning för att kunna avgöra om antalet cyklister
ökat. En referensmätning gjordes i våras.
På morgonen är det inte några framkomlighetsproblem för biltrafiken då köerna inte når ned till
cirkulationen och alla bilar kommer med i grönljusen.
På eftermiddagen finns det viss framkomlighetsproblematik. Mest är det mellan klockan 15.4517.00. Vid 4 respektive 7 tillfällen under platsbesöken på eftermiddagen blev det köer in i
cirkulationen Carlsgatan-Frihamns Allén. Dessa löses dock snabbt upp och trafiken flyter igen.
Det händer relativt ofta under rusningstid att det står kvar bilar som får vänta ytterligare ett
rödljus. Dock förvärras inte situationen utan det går i vågor och trafikstörningen löses upp helt
emellanåt. Det är även köer på Carlsgatan väster om cirkulationen. Detta beror enligt
bedömning främst på cirkulationen i sig och trafik från Jörgen Kocksgatan och inte på färre
körfält i trafiksignalen.
Synpunkter

Trafikanter som rör sig längs gatan har haft möjlighet att lämna synpunkter via ett
internetformulär på Malmö Stads hemsida. Det har inkommit både positiva och negativa
reaktioner. Totalt 27 stycken. 18 som är negativa till att man tagit ett högersvängskörfält i
anspråk och menar att köerna är förbi cirkulationen och stockar upp på både Carlsgatan och
Jörgen Kocksgatan. De menar att det främst är problem i rusningstid och att en del bilister kör
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på tvärgatorna för att kolla vilken av Jörgen Kocks- och Carlsgatan som har kortast kö. 9 är
positiva till förändring som menar att cykelmöjligheterna blivit mycket bättre.
Bedömning och slutsats

Utifrån platsbesöket är bedömningen att det inte råder stora problem med köbildning. Därmed
behövs inga andra åtgärder vidtas och det går att behålla den nya cykelbanan.
Även om genomförd åtgärd lokalt kan upplevas som en störning i trafiken så är det inga
problem i en större kontext. Det finns mer omfattande trafikstörningar längs vägen ut från
Malmö. Exempelvis i Västra hamnen, innan Isbergsgata, där det bildas långa köer emellanåt.
Trafiken går långsamt under rusningstid på Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan och ibland blir
det köbildning. Det blir även köer på Hornsgatan innan Entré. De nya åtgärderna bedöms skapa
en störning på Carlsgatan men å andra sidan minskat köerna vid Entré. Totalt sett tar det
ungefär lika lång tid att köra ut ur Malmö idag som innan åtgärd. Om Carlsgatan vid signalen
med Frihamnsviadukten ges mer gröntid eller högersvängskörfältet kommer tillbaka bedöms
köerna istället bli längre på Hornsgatan.
Då Nyhamnen är under utbyggnad och kommer förändras, så är området och dess
trafiksituationen ständigt under uppsikt av Fastighets- och gatukontoret. Förändringar i trafiken
som uppstår behandlas i en mer övergripande trafikutredning för hela exploateringsområdet.

Figur 4 Bild på cykelbana och kvarvarande högersvängskörfält. Ca 80 m kö
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Figur 5 Kö på Carlsgatan väster ut även när det inte är kö öster ut vid signal.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna.

