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Framställan om trafikreglering för trygghet i lokalgator, Idunsgatan och
Bragegatan
TN-2018-1627
Sammanfattning

Det har genomförts trygghetsskapande och hastighetsdämpande åtgärder av tillfällig karaktär i
området som har utvärderats med hjälp av hastighetsmätningar och dialog med boende i
området. Effekten av genomförda åtgärder har visat sig vara god och föreslås därför
permanentas för att uppnå en långsiktig trygghetsskapande och hastighetsdämpande effekt.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att införa föreslagna trafikreglerande åtgärder för trygghet i lokalgator - hastighetsdämpande och
trygghetsskapande åtgärder på Idunsgatan och Bragegatan till en bedömd kostnad på ca
100 000 kr.

Beslutsunderlag




Hindra vansinneskörningar på Idunsgatan!
G-Tjänsteskrivelse TRU 200402 Framställan om trafikreglering för trygghet i lokalgator,
Idunsgatan och Bragegatan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-04-02
Beslutet skickas till

Gamla Sofielunds byalag
Ärendet

SIGNERAD

2020-04-01

Gamla Sofielunds byalag har i skrivelse till Malmö stad framfört önskemål om att det ska införas
hastighetsdämpande åtgärder i området med anledning av höga hastigheter och oro från boende.
Fastighets- och gatukontoret har anlagt tillfälliga hastighetsdämpande åtgärder på försök i tre
korsningar. Denna åtgärd har genomförts med stöd av 8.9 i Tekniska nämndens
delegationsordning. Effekten av dem tillfälliga hastighetsdämpande åtgärderna har sedan
utvärderats med hjälp av trafikmätningar. Åtgärderna som placerats ut har haft effekt på
hastigheterna i området och dem har förbättrat trafiksituationen. I dialog med boende i området
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har det framkommit önskemål om ytterligare en hastighetsdämpande åtgärd i korsningen med
Bragegatan och Rosenlundsgatan. Denna åtgärd är befogad och kommer att leda till att en större
del av området får ett lugnare trafiktempo.
Förslaget är att anlägga permanenta asfaltsgupp i fyra punkter i området för att på så sätt få till
en långsiktig hastighetsdämpning och på samma gång skapa en ökad trygghet i området.

1 Bragegatan/Rosenlundsgatan
2 Idunsgatan/Algatan
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3 Idunsgatan/Olofsgatan
Översikt med placering av åtgärder i området.

Plats för åtgärder.

3
4 Idunsgatan/Stålbrandsgatan
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Omvärldsanalys

Sänkta hastigheter är ofta ett grundkrav för en ökad trafiksäkerhet, både med avseende på
verkliga olycksproblem och upplevda risker. Höga hastigheter upplevs ofta bidra till en ökad
känsla av otrygghet, vilket gör att hastighetsdämpande åtgärder också är trygghetsskapande.
Trafikdata

Det har utförts trafikmätningar både före och efter dem tillfälliga hastighetsdämpande
åtgärderna i området. Resultatet visar att åtgärderna har haft en hastighetsdämpande effekt både
vad gäller medelhastighet och 85-percentil. Störst effekt har det blivit i punkt längs österut där
medelhastigheten sänkts med 14 km/h från 33 km/h till 19 km/h. I samma punkt har 85percentilen sänkts med 17 km/h från 40 km/h till 23 km/h. Effekterna i övriga punkter på
Idunsgatan är inte lika stora men här har hastigheterna från början varit lägre. Efter åtgärd ligger
85-percentilen på 26 km/h respektive 25 km/h vilket är en sänkning med 5 km/h i den ena
punkten och 8 km/h i den andra punkten. Överlag så är resultatet positivt och det finns
anledning att göra åtgärderna permanenta för att behålla den hastighetsdämpande effekten på
längre sikt.
Med anledning av den påvisade hastighetsdämpande effekten av dem tillfälliga åtgärderna i
området och att boende i området är nöjda med det som genomförts så finns det anledning att
anlägga permanenta hastighetsdämpande åtgärder för att på så sätt också skapa en ökad trygghet
i området. I dialog med boende så har det dessutom framförts önskemål om att komplettera
åtgärderna med en hastighetsdämpande åtgärd också i Bragegatan öster om korsningen med
Rosenlundsgatan. Med denna åtgärd blir insatsen mer heltäckande.
Det finns ett antal hastighetsdämpande åtgärder på Idunsgatan och Bragegatan sedan tidigare.
Det rör sig dels om åtgärder med syfte att dämpa hastigheterna i anslutning till
Heleneholmsstigens cykelbana och dels åtgärder i form av upphöjda korsningar främst i
Bragegatan. Med de åtgärder som föreslås skapas en mer heltäckande hastighetsdämpande effekt
i området. Det finns inte någon kollektivtrafik i Idunsgatan och Bragegatan som påverkas av
förslaget.
Kostnad för åtgärderna bedöms uppgå till cirka 100 000 kr och inryms inom ordinarie budget
för arbetet med trygghet i lokalgator.
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