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Sammanfattning

Ärendet avser en återrapportering till följd av tekniska nämndens beslut § 288, 2017-10-17, om
önskade hastigheter på vägnätet utanför Inre Ringvägen. Sedan dess har bostadsområdena fått
en sänkning till 40 km/tim och de flesta av de fysiska hastighetssäkrande åtgärderna som
pekades ut i ärendet vid dess behandling 2017 är nu genomförda. Delar av industriområdena har
fått en höjning till 60 km/tim. Större justeringar har visat sig behövas vid trafiksignaler för att
kunna höja vägnätet fullt ut enligt förordningar som styr hur trafiksignaler måste utformas.
Utanför tätbebyggt område är det Trafikverket som är beslutsfattare vid höjning över
bashastighet till 80 km/tim. Trafikverket har tagit del av föreslagna trafiksäkerhetshöjande
åtgärder som konsult, då på uppdrag av fastighets- och gatukontoret, har tagit fram, och ställt
sig preliminärt positiv till justeringarna.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att vidare utreda lämpliga åtgärder kopplade till hastighetshöjning
och trafiksignaler, då med hänvisning till genomförd återrapportering och beslut i ärendet,
att korsningen Elisedalsvägen–Fårabäcksvägen får 60 km/tim,
att delen av Sallerupsvägen som löper mellan korsningen vid Videdalsvägen/Dammstorpsvägen
fram till Bullerbygatan får 70 km/tim,
att östra delen av Sallerupsvägen får 60 km/tim,
att Naffentorpsvägen får 60 km/tim,
att fritidsområdet Spillepengs gator får 40 km/tim, samt
att överlämna ärendet till trafikdelegationen erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Tekniska nämnden 2017-10-17
Tekniska nämndens trafikutskott 2020-06-09
Ärendet

Ärendet redovisar en återkoppling på nämndens beslut hösten 2017 om justerade hastigheter på
vägnätet utanför Inre Ringvägen. Nedan redovisas statusen för arbetet.
Bostadsområdena
Under våren 2018 fick alla befintliga bostadsområden i Malmö 40 km/tim, med undantag för 30
vid skolor och en och annan gågata/gångfartsområde som beslutats inom andra ärenden.
Arbetet har löpt på utan större praktiska problem eller ogillande.
Amiralsgatans åtgärd i höjd med Stenkällan blev klar i slutet av maj och kommer därför inom
kort att kunna justeras till 60 km/tim. Justeringen kommer att påverka Mexen positivt vid denna
punkt då de tidigare haft svårt att ta sig ut på Amiralsgatan riktning in mot centrum.
Rekreationsområdet Spillepeng
Vid norra kommungränsen, väster om Västkustvägen, finns Fritidsområdet Spillepeng, detta område
glömdes bort i tidigare redovisning. Idag har området 50 km/tim. Förslaget från förvaltningen är
att sänka hastigheten till 40 km/tim.

Figur 1. En grov illustration över hur hastigheterna såg ut (30 och lägre ej redovisat) i april 2018 när bostadsområdena och delar av nya 60- och 80nätet var på plats. Punkterna i Fosie, norra delen hamnen, samt på Sallerupsvägen och Amiralsgatan visar var hastighetsdämpande åtgärder behövdes.

Industriområdena med hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksignaler
En av de mer tidskrävande processerna har varit att genomföra en höjning till 60 km/tim i större

3 (4)
delen av industriområdena. För att kunna höja från 50 km/tim planerades ett större antal
hastighetssäkrande åtgärder in för korsande oskyddade trafikanter. Dessa var klara i Fosie och
norra delen hamnen (alltså på vägnätet norr om Västkustvägen) under hösten år 2019. Delar av
hamnområdet fick då en höjning, undantag lämnades vid trafiksignalerna av praktiska skäl.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS 2014:30) kräver
en trafiksignal med 60 km/tim ett eget vänsterkörfält och egen signal. I fördjupad utredning har
det visat sig svårt att åtgärda utan större investeringar ibland annat flera nya signalanläggningar
och kompletterande vänstersvängfält, något som inte inryms i befintlig budget. Då
vänstersvängande måste ha egen fas blir det också försämringar i framkomligheten i
signalkorsningarna, vilket inte gynnar någon trafikant. Förvaltningen önskar därför få i uppdrag
att få ett fördjupat uppdrag kring hur hastighet och trafiksignaler bäst koordineras för att uppnå
god framkomlighet och samtidigt möta lagstiftarens trafiksäkerhetskrav. Fram till dess att
eventuell ny lösning är på plats i industriområdena, kommer förvaltningen att göra höjningar i
möjligaste mån på vägnätet utanför trafiksignalerna. Aktuella signaler finns i norra
hamnområdet, Fosie och på Lundavägen i korsningen med Ågatan.

Figur 2. Kvarvarande sträckor augusti 2019. Orange streckade linjer parallellt med blåa är där konsult samt Trafikverket har avvikande åsikt kring
lämplig hastighet i jämförelse med tekniska nämndens inriktningsbeslut. Även Sallerupsvägen i höjd med Fortuna Hemgården är markerad, här finns
viss kapacitetsbrist vid trafikplats Sallerup som kan öka i och med exploatering inom delområdet, om sträckan blir 80 idag kan det inom några år bli
aktuellt med en sänkning även där. På Sallerupsvägens västra blå del finns en 80-sträcka som ligger för överklagan hos Länsstyrelsen. Fosie kommer
inom närmsta månaderna att få sin ökning till 60 där inte trafiksignal påverkar. Amiralsgatans åtgärd i höjd med Stenkällan blev klar i slutet av
maj och kommer därför inom kort att kunna justeras till 60 km/tim.

Landsvägar
Bashastighet är 50 km/tim inom tätbebyggt område, och 70 km/tim utanför tätbebyggt område.
Utanför tätbebyggt område är det Trafikverket som är beslutsfattare vid höjning över
bashastighet till 80 km/tim, sänkningar kan den kommunala väghållaren själv besluta om.
Flertalet infartsvägar till Malmö hade redan 60 km/tim och 80 km/tim. Trafikverket har tagit del
av föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder som en konsult på uppdrag av fastighets- och
gatukontoret har tagit fram, och i sin helhet varit preliminärt positiva till justeringarna.
Åtgärderna är exempelvis skyddsräcken vid fasta hinder och fräsning mellan körfält. Åtgärderna
ska kunna genomföras under detta år och under 2021. Därefter ansöker kommunen löpande hos
Trafikverket om att de ska höja hastigheten i enlighet med tekniska nämndens inriktningsbeslut.
I konsultrapporten (bifogas) som togs fram under sommaren 2019 uppmärksammades några
kortare föreslagna 80-sträckor som olämpliga, vilket även Trafikverket instämde i. Förslaget är
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att följa konsultrapportens förslag till justeringar, se figur 2.
Delar som föreslås justeras till 60 (istället för föreslagen 80):
- Naffentorpsvägen (kort sträcka och brist på alternativ väg för oskyddade trafikanter, och
kommande exploatering),
- korsningen Elisedalsvägen – Fårabäcksvägen (bla pga svängande tung trafik från
grusterminalen),
- Sallerupsvägen (bla smal väg och vägren).
En sänkning från 70 till 60 km/tim kan kommunen besluta om på eget mandat.

Figur 3. Förslag till justerad ny hastighet på Sallerupsvägen. Förvaltningen föreslår 60 km/tim på östra delen och 80 km/tim närmre centrum.

Trafikverket uppmärksammade oss också på en olämplig uppställningsplats längs Arrievägen
strax norr om Lockarps Kyrkoväg som behöver stängas, förvaltningen har ingen erinran mot
detta och planerar att stänga av platsen inför hastighetsjusteringen.
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