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Sammanfattning

Hastighetsdämpande åtgärder föreslås i korsningen Hakegatan–Arlövsvägen, i syfte att dämpa
hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för främst oskyddade trafikanter.
Föreslagna åtgärder är planerade att genomföras i samband med beläggningsarbete på platsen,
vilket kommer ske under 2020–2021 beroende på planering av beläggningsprogrammets
insatser.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna genomförandet av föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen
Hakegatan-Arlövsvägen, detta till en kostnad om 200 000 kronor och en årlig driftskonsekvens
om 10 000 kronor, samt
att överlämna ärendet till trafikdelegationen för erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-06-09
Ärendet

Nollvisionen beslutades i riksdagen 1997 och innebär att ingen i Sverige ska dödas eller skadas
svårt i trafiken. Nollvisionen är ett etiskt ställningstagande och utgår från att olyckor inte alltid
kan förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon måste därför
utformas så att misstagen inte leder till döden eller allvarliga personskador.
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Olika trafikanter har olika förmåga att tåla det fysiska våld som uppstår vid en kollision. De
flesta gående eller cyklande kan tåla att bli påkörda av ett annat fordon i omkring 30 km/h utan
att riskera att omkomma.
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Figur 1. Viktad risk att dödas och skadas allvarligt vid olika påkörningshastigheter för alla fotgängare och för fotgängare äldre än 60
år.”MAIS3+” motsvaras av omkomna och svårt skadade.

Nollvisionen har gjort att stort fokus lagts på att se till att hastigheten inte överstiger det varje
enskild trafikant tål vid en eventuell kollision. I stadstrafik har det framförallt inriktats på att
säkra hastigheten till 30 km/h i korsningspunkter mellan bilister och oskyddade trafikanter.
Under senare år har många övergångsställen hastighetssäkrats med olika typer av
hastighetsdämpande åtgärder. Det finns fortfarande många övergångsställen och cykelpassager
som är i behov av åtgärd för att göra platsen säkrare för främst oskyddade trafikanter men också
för bilister då trafiktempot lugnas ner och risken för upphinnandeolyckor minskar.
Fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete

Inom ramen för genomförandet av Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi genomförs årligen ett
antal åtgärder i befintlig miljö med syfte att öka trafiksäkerheten i staden och minska antalet
trafikolyckor. Främst rör det sig om att hastighetssäkra befintliga övergångsställen som är
olycksdrabbade och/eller felaktigt utformade. Planering av åtgärder görs årsvis och val av platser
baseras på olycksstatistik, utformning, synpunkter från allmänheten m.m. Ett internt
förankringsarbete sker i planeringsstadiet för att på så sätt kunna fånga upp synpunkter vad
gäller intressekonflikter gällande exempelvis kollektivtrafik, förvaltning och trafikreglering.
Effekt av en ombyggnad

Åtgärder som minskar bilisternas verkliga hastighet har effekt inte bara på antalet olyckor utan
också på konsekvenserna om en olycka ändå inträffar. Väjningsbeteendet påverkas också i hög
grad vid sänkta hastigheter.
Hakegatan-Arlövsvägen

Korsningen Hakegata-Arlövsvägen ligger i utkanten av Malmö, strax innan kommungränsen till
Burlövs kommun. På västra sidan av korsningen ligger kombinerad gång- och cykelbana (figur
4), med cykelsläpp över Hakegatan.
Under 2019 har Region Skåne tillsammans med ett flertal skånska kommuner – däribland
Malmö, Lomma, Lund, Landskrona, Helsingborg – utrett förutsättningar och möjligheter att
införa vad som kallas regionala supercykelstråk. I utredningen föreslås en definition av vad
supercykelstråk bör vara, och samtliga kommuner har fått vara med och enas kring detta.
Parallellt med detta har Region Skåne även låtit en konsult utvärdera tre regionala cykelstråk,
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avseende vilka åtgärder som krävs för att kunna implementera dem i konceptet regionala
supercykelstråk. Dessa tre stråk är Malmö – Lomma, Helsingborg – Landskrona, respektive
Lund – Dalby.
I stråket Malmö – Lomma ingår bl.a. korsningen Arlövsgatan/Hakegatan som en plats i behov
av åtgärd för att kunna lyfta stråket som helhet till en acceptabel nivå. Cyklister i stråket passerar
här i ett osäkrat cykelsläpp, och skyltad hastighet är 60 km/h. Sträckan ligger i ett industriområde
med tunga transporter, och för cyklister som färdas här är det en både otrygg och osäker miljö.
Beläggningsprogrammet planerar att göra om beläggningen på den kombinerade gång- och
cykelvägen inom närmsta åren, eventuellt redan under 2020. Med bakgrund av ovanstående
föreslås därför hastighetssäkring av befintligt cykelsläpp/övergångsställe för att platsen istället
ska kunna regleras som cykelöverfart.

Figur 2. Översiktskarta.

Figur 4. Befintlig utformning, korsningen Hakegata-Arlövsvägen.
Övergångsställe samt cykelsläpp (i dagsläget är den gamla
markeringen för cykelpassage bortfräst då denna inte används längre).

Figur 3. Korsning Hakegatan-Arlövsvägen.
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Figur 5. Förslag på utformning.
Olycksanalys

I korsningen har det inträffat fyra olyckor sedan 2012. Två olyckor mellan oskyddade trafikanter
samt motorfordon, och moped/personbil samt personbil/fast föremål.





Cyklist cyklar på bogserlina mellan buss och lätt lastbil. 2012.
Personbil (lätt lastbil) kör på cyklist på cykelpassage/övergångsställe (”Cyklist cyklar
igenom korsningen på Arlövsvägen samtidigt som lb kör på Hakegatan och korsar
Arlövsvägen. Krock mitt i korsningen.”) 2012.
Personbil väjer för lastbil, kör in i staket, 55 km/h. 2013.
Moped i kollision med personbil, 40 km/h. 2014.

Utformningsförslag

Hastighetsdämpande åtgärd i form av asfaltsgupp föreslås i korsningen Hakegatan-Arlövsvägen,
vid befintligt övergångsställe/cykelsläpp – och att platsen då regleras om till
övergångsställe/cykelöverfart. På grund av att kollektivtrafik trafikerar korsningen bör
asfaltsguppen anpassas efter detta om möjligt. Placering av farthinder ska ta hänsyn till
brunnslock i gatan så att dessa inte påverkas av åtgärden. För att möjliggöra det så kommer det
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krävas en viss förskjutning västerut av övergångsställe och ny cykelöverfart. Övergångsstället ska
tillgänglighetsanpassas i samband med ombyggnation.

Figur 6. Befintlig utformning Hakegatan-Arlövsvägen. Osäkrat
övergångsställe/cykelsläpp, en fil i vardera
riktning.

Figur 8. Skiss på ungefärlig placering av farthinder. För att
inte påverka brunnar föreslås förskjutning av
övergångsställe/cykelpassage västerut (befintlig utformning är
de turkosa streckade linjerna och röda linjer för refuger), samt
hastighetssäkring i form av asfaltsgupp.
Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

Figur 7. Detalj på brunnar i korsningen. Bedömning på plats
är att dessa i så liten utsträckning som möjligt bör beröras av
åtgärd.

