Malmö stad

1 (3)

Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-05-19
Vår referens

Linda Dalundh
Trafikplanerare
Linda.Dalundh@malmo.se

Malmöinitiativet - Inför hastighetsbegränsande åtgärd vid Klagshamnsvägen
12
TN-2020-970
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ med önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på Klagshamnsvägen vid
Bunkeflovägen har inkommit till Tekniska nämnden. Platsen är inte olycksdrabbad och kan
därför inte prioriteras i det olycks- och skadeförebyggande arbetet. Möjligheterna att sätta upp
en digital hastighetsvisare som påminner om hastighetsbegränsningen kommer att undersökas.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå förslaget om
hastighetsbegränsande åtgärd på Klagshamnsvägen vid Bunkeflovägen, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-06-09
Beslutet skickas till

Stadskontoret/Malmöinitiativet
Ärendet

SIGNERAD

2020-05-25

Ett Malmöinitiativ med önskemål om hastighetsbegränsande åtgärder på Klagshamnsvägen vid
Bunkeflovägen i Bunkeflostrand har inkommit till Tekniska nämnden. Initiativtagaren menar att
trafiksituationen har blivit ohållbar då trafikmängden på bl a Klagshamnsvägen har ökat till följd
av förtätningen i Bunkeflostrand och att hastigheten på förbipasserande fordon är hög.
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Önskemål
om åtgärd
Stenöregatan

Ny skola - Ängsdals skolor

Ängsdalsvägen

Ängsdals skolor

Hastighetssäkrat övergångställe
Övergångställe med refug
Övergångställe utan åtgärd
Sundsbroskolan
Ängslättsskolan

Gottorpskolan

Kartan visar skolor i Bunkeflostrand samt övergångställen på Klagshamnsvägen.
En trafikmätning som gjordes 2019 visade att trafikmängden i genomsnitt var 7 700 fordon per
vardagsdygn på Klagshamnsvägen vid Bunkeflovägen. Under de senaste 15 åren har
trafikmängden inte förändrats nämnvärt utan legat på mellan 7 – 8 000 fordon i snitt varje
vardagsdygn. Trafiken kan dock komma att öka till följd av utbyggnad i Bunkeflostrand de
kommande åren. Hastighetsbegränsningen på Klagshamnsvägen är 40 km/h. Trafikmätningen år
2019 visade att medianhastigheten var 38 km/h och 85-percentilen 44 km/h. 85 % höll alltså en
hastighet på 44 km/h eller lägre.
Stadsbusslinje 4 mellan Bunkeflostrand och Bernstorp via Limhamn trafikerar den aktuella
platsen med tre avgångar i timmen i varje riktning under högtrafiktid. Hållplatser ligger placerade
strax norr om Bunkeflovägen.
Alla skolor i Bunkeflostrand förutom skolan som Ängsdals skolor bedriver ligger öster om
Klagshamnsvägen. En ny skola i Ängsdals skolors regi, belägen i den östra delen av
Bunkeflostrand vid Skånegårdsvägen, kommer att starta höstterminen 2020.
Klagshamnsvägen utgör en barriär för skolbarn som måste passera den på sin väg till skolan. På
sträckan mellan skolområdet vid Ängslätts- och Sundsbroskolan och norrut i Bunkeflostrand
finns det två hastighetssäkrade övergångställen, ett övergångställe med refug och två
övergångställen utan någon hastighetsdämpande åtgärd. Störst behov av att korsa
Klagshamnsvägen i dess nordligaste del har barn som bor i den norra delen av Bunkeflostrand
och går i Ängsdals skolor. För dem finns det ett hastighetssäkrat övergångställe vid
Ängsdalsvägen.
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Stenöregatan

Bunkeflovägen

Bild på platsen där åtgärd önskas i korsningen Klagshamnsvägen/Bunkeflovägen.
De senaste tio åren har en lindrig kollisionsolycka (fotgängare – motorfordon) inträffat på
övergångsstället på Klagshamnsvägen Bunkeflovägen. På övergångstället över Stenöregatan har
det inträffat en måttlig kollisionsolycka (cykel – motorfordon) under samma
tioårsperiod. Jämfört med många andra platser i staden är korsningen inte olycksdrabbad. I det
olycks- och skadeförebyggande arbetet koncentreras åtgärderna framförallt till platser där
trafikolyckor med personskador inträffar och då särskilt olyckor med allvarliga personskador. På
sådana platser görs varje år åtgärder med syfte att minska risken att man skadas allvarligt vid en
eventuell olycka.
Det finns inte några åtgärder planerade i korsningen Klagshamnsvägen och Bunkeflovägen men
möjligheterna att sätta upp en digital hastighetsvisare som påminner om hastighetsbegränsningen
40 km/h kommer att undersökas. En åtgärd som planeras att genomföras på Klagshamnsvägen i
år är att hastighetssäkra ett övergångställe vid Mittvägen utanför Sundsbroskolan och
Ängslättsskolan.
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