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Sammanfattning

Hohögsgatan har i flera kundärenden och medborgarförslag varit föremål för önskemål, om bl.a.
cykelbana och hastighetsdämpande åtgärder. Gatan utgör en förlängning av det regionala
cykelstråket till Bara, och ingår i det i ÖP utpekade huvudcykelvägnätet.
I juni 2016 inkom ett medborgarförslag om cykelbana längs stråket, i vilket Gatukontoret
rekommenderade att en utredning av cykelbana mellan Utflyktsstigen och Videdalsvägen gjordes
(TN-2016-1741). Tekniska nämnden gav gatukontoret i uppdrag att göra en utredning om
cykelbana längs med Hohögsgatans östra del fram till Videdalsvägen.
En översiktlig utredning av genomförbarhet av separerad cykelbana har gjorts till detta ärende,
vilken visar på att en separerad cykelbana får till följd att ena sidans parkering behöver helt tas
bort, och framkomligheten för biltrafiken begränsas då två personbilar inte kan mötas utanför
ensidig parkering på grund av fasta hinder. Separering av cyklister motiveras inte heller av det
låga biltrafik (865 mf/dygn). Handböcker argumenterar för att separering av cyklister snarare är
aktuellt vid flöden upp mot 2 000 mf/dygn. Vid lägre flöden är det ofta att föredra att försöka
påverka hastigheter i gatan och arbeta med olika former av blandtrafiklösningar/cykelfält.
Fastighets- och gatukontoret har under 2018 och 2019 genomfört dels en Koncept- och
potentialstudie i syfte att ta fram riktlinjer för hur staden på sikt kan arbeta med cykelgator som
ett verktyg för att framhäva cykelns roll i stadsrummet och fylla saknade länkar i cykelvägnätet,
och dels en förstudie av fyra stråk utifrån hur de lämpar sig för införande av ett test som
cykelgata. Hohögsgatan har pekats ut dels i potentialstudien, och dels studerats i förstudien.
Cykelgator har omnämnts som en alternativ lösning i andra tjänsteskrivelser (bl.a. TN-20171422), och arbetet med cykelgator har varit på information hos Trafikutskottet (4 oktober samt
6 november 2019).
Cykelgator är vanligt förekommande i Nederländerna och Danmark, och finns även exempel på
i Norge, Finland och Tyskland. I Sverige finns det ännu inte som regleringsform, men principen
har ändå införts i bl.a. Göteborg, Linköping (test) och Stockholm (utreds).
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Syftet med cykelgator är att öka trafiktryggheten och trafiksäkerheten längs med viktiga
cykelstråk, och samtidigt tillskapa attraktiva gatumiljöer där cykeltrafiken främjas. Motivet kan
vara att det antingen inte är möjligt eller önskvärt att separera cykeltrafiken, att antalet cyklister
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är eller kan bli större än antalet bilar och därmed bestämma trafiktempot, eller att andra
kvaliteter i gaturummet önskas värnas såsom goda fotgängarmiljöer, gestaltning, m.m.
Eftersom cykelgator är förhållandevis oprövat i en svensk kontext, föreslås Hohögsgatan
utformas som ett test av cykelgata. Testet utförs med provisoriska åtgärder såsom målning,
skyltning, utplacering av träd i urnor, gummigupp, etc. Testet utvärderas med avseende på
trafikflöden, hastigheter, beteenden och attityder. Erfarenheter kan senare ge lärdomar vid
överväganden om permanent införande på utvalda stråk.
Kostnad för testet beräknas till 500 000 kr. Driftskostnader för träd och urnor samt renhållning
tillkommer om ca 55 000 kr första året, därefter ca 30 000 kr per år. Utvärdering planeras att
göras under maj (föremätning) och september (eftermätning).

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna och anta förvaltningens förslag till utformning av cykelgata på Hohögsgatan, detta
till en kostnad om 500 000 kr, 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

De senaste åren har det inkommit flera ärenden till fastighets- och gatukontoret, där medborgare
önskat cykelbanor och hastighetsdämpande åtgärder för biltrafiken på Hohögsgatan. Sedan 2016
har flera medborgare skrivit in och påpekat trafiksäkerhetsbrister på Hohögsgatan. Främst
handlar det om att bilars hastigheter är alltför höga och att man önskar hastighetsdämpande
åtgärder, och att det upplevs som farligt att cykla i gatan. Föräldrar som skjutsar sina barn till
Kvisttofta förskola beskrivs i ett ärende som fartsyndare. Höga hastigheter beskrivs också som
ett problem för bilister som angör gatan från sidogator, då parkerade bilar skymmer sikten.
I juni 2016 inkom ett medborgarförslag om cykelbana längs stråket, i vilket Gatukontoret
rekommenderade att en utredning av cykelbana mellan Utflyktsstigen och Videdalsvägen gjordes
(TN-2016-1741). Tekniska nämnden gav gatukontoret i uppdrag att göra en utredning om
cykelbana längs med Hohögsgatans östra del fram till Videdalsvägen. I maj 2019 inkom
ytterligare ett medborgarförslag i vilket cykelbana längs Hohögsgatan efterfrågades (TN-20192041), och där bilars hastigheter beskrevs som höga. Det senare ärendet föreslogs att avslås, med
anledning av aktuell utredning av cykelgata. I arbetet med nämnda tjänsteskrivelse, samt i denna
tjänsteskrivelse, har genomförbarhet av cykelväg studerats översiktligt samt konsekvenser av
detta (se nedan). Därtill har det inkommit medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i
gatan.
Hohögsgatan är en förlängning av det regionala cykelstråket till Bara, den så kallade
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Utflyktsstigen, som sammankopplar centrala Malmö med Bara och Torups rekreationsområde.
Gatan är en bostadsgata i Husie med mestadels enfamiljshus. I östra delen av sträckan ligger
Soltofta äldreboende och Kvisttofta förskola. Aktuell sträcka, från Toftanässtigen till
Videdalsvägen, är ca 700 meter lång.

Figur 1 Hohögsgatan och dess läge i Malmös översiktsplans cykelvägnät.

Sträckan är en del av det övriga huvudcykelvägnätet utpekat i Översiktsplanen. Den är helt rak,
saknar hastighetssäkringar och inbjuder till höga hastigheter för biltrafik. I väster inleds sträckan
med cirkulationsplats i korsningen med Videdalsvägen. I öster avslutas sträckan med en
vändplats, efter vilken Utflyktsstigen tar vid. Från vändplatsen finns även entré till Kvisttofta
förskolas parkering. Här finns också Lövängsparken med lekplats och bollplan, och många barn
rör sig i området.
Körbanebredden är 9,25 meter. Delar av Hohögsgatan har nyligen lagts om, sedan VA Syd har
genomfört arbeten i gatan. Trafikmätningar från 2019 visar att vÅDT är 865 motorfordon/dygn
respektive 689 cyklar/dygn. Längre österut på stråket, i höjd med Husie Kyrkoväg, finns en
mätning som visar 1120 cyklar/dygn. Det är således ett välfrekventerat cykelstråk, viktigt för
såväl boende i området, skolbarn och för regionala cykelpendlare och rekreationscyklister.
Idag är det avgiftsfri parkering i gatan på båda sidor. Beläggningsgrad på parkering räknades
kvällstid tisdagen den 22 oktober. Antalet parkerade fordon uppgick till 48, vilket ger en
beläggningsgrad på 27 % på hela sträckan. Absolut flest antal bilar stod parkerade i det östra
kvarteret. Parkeringen på Soltofta boende är avgiftsbelagd, vilket medför att personal och
besökare ofta väljer att parkera i gatan.
Anläggande av en cykelbana på Hohögsgatan kan göras genom att ena sidans parkering tas bort,
men med följden att möjligheten att mötas (personbil – personbil) i gatan då parkerade bilar står
uppställda begränsas. Såväl framkomlighet som parkering begränsas. Enligt nederländska
direktiv för planering av cykelinfrastruktur1, kan blandtrafik, cykelfält eller cykelgator vara att
föredra om biltrafikflödet understiger ca 2 000 motorfordon/dygn. Cykelgata har störst potential
om cykelflödet överstiger bilflödet, och utgör en del av huvudcykelvägnätet.
I Hohögsgatans fall är trafikmängderna bilar respektive cyklar förhållandevis jämnstora, vilket
1

CROW, 2016, Design Manual for Bicycle Traffic
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skapar goda förutsättningar att integrera trafikslagen och förbättra trafiktryggheten genom att
sänka hastigheter och låta cykeltrafiken sätta trafiktempot och samtidigt åstadkomma fler
kvaliteter i gaturummet såsom en grönare gata och trevligare bostadsgata.
Cykelgator
Cykelgator är en vanlig företeelse i Nederländerna, Danmark, Norge, Finland och Tyskland, men
är än så länge relativt oprövat i Sverige. I Göteborg har cykelgata genomförts på fyra gator, bl.a.
Västra och Östra Hamngatan och Mariagatan. I Stockholm utreddes under 2019 Surbrunnsgatan
att omvandlas till cykelgata, och i Linköping har test genomförts på Klostergatan.
Syftet med cykelgator är att öka trafiktryggheten och trafiksäkerheten längs med viktiga
cykelstråk, och samtidigt tillskapa attraktiva gatumiljöer där cykeltrafiken främjas. Motivet kan
vara att det antingen inte är möjligt eller önskvärt att separera cykeltrafiken, att antalet cyklister
är eller kan bli större än antalet bilar och därmed bestämma trafiktempot, eller att andra
kvaliteter i gaturummet önskas värnas såsom goda fotgängarmiljöer, gestaltning, m.m.
År 2017 utkom regeringen med en promemoria innehållande förslag till förändringar i
trafiklagstiftningen, som syftade till att främja cykling och stimulera långsiktigt hållbara
transportlösningar. Cykelgata var ett sådant förslag. Dessa skulle då markeras med särskilt
vägmärke, ha lägre hastighetsbegränsning än bashastighet, innebära väjningsplikt från anslutande
gator, motorfordon behöver anpassa hastighet till cykeltrafiken, och parkering får endast ske på
särskilt utmarkerade platser.
Ännu finns ingen lagstiftning för cykelgator. De exempel på cykelgator som beskrivits ovan har
istället annan likvärdig reglering och har utformats för att stödja önskvärt beteende. Fastighetsoch gatukontoret bedömer att det finns goda möjligheter att uppnå motsvarande resultat som en
framtida lagstiftning kan ge, genom att använda befintliga regleringsformer och noggrann
utformning.
Under 2018 och 2019 har Fastighets- och gatukontoret genomfört dels en Potential- och
konceptstudie för cykelgator (Afry), och dels en förstudie i vilken fyra stråk som utpekats i
potentialstudien har utvärderats i fråga om lämplighet att genomföra test av cykelgata på.
Koncept- och potentialstudien redogjorde för viktiga utformnings- och regleringsprinciper, och
hur staden på sikt kan arbeta med cykelgator som ett verktyg i planeringen – samt pekade ut
stråk lämpliga att studera vidare hur de kan fungera som cykelgator. Förstudien av de fyra
stråken tog Koncept- och potentialstudiens rekommendationer till nästa steg och konkretiserade
dem. De fyra studerade stråken var Hohögsgatan (aktuell sträcka), Friisgatan (Parkgatan –
Skolgatan), Sorgenfrivägen (Östra Farmvägen – Nobelvägen) och Fosievägen (Munkhättegatan –
Eriksfältsgatan). Hohögsgatan är en av de fyra som har bedömts ha bäst förutsättningar för ett
test.
Viktiga grundförutsättningar för att en gata ska fungera väl som cykelgata, är att gatan ska:




ha potential för att ha fler cyklister än motorfordon
vara en saknad länk i cykelvägnätet
vara möjlig att begränsa för genomfartstrafik för motorfordon
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Detta är förutsättningar som möjliggör en trafiksäker och attraktiv miljö för oskyddade
trafikanter. Vidare bör körbanan inte vara bredare än 5 m (exklusive parkering).
Förslag till åtgärd
Eftersom cykelgator är relativt oprövat i en svensk kontext, föreslås att test initialt görs där
erfarenheter insamlas. Detta är dels kostnadseffektivt jämfört med en permanent ombyggnad,
dels möjligt att återställa om utvärderingen inte skulle visa på positivt utfall. Permanenta
ombyggnader bör senare kunna aktualiseras på noggrant utvalda stråk, och erfarenheter från
testen kan där bli värdefulla.
Fastighets- och gatukontoret föreslår att Hohögsgatan testas som cykelgata, då förutsättningarna
bedöms som gynnsamma för ett sådant test. Åtgärder föreslås av tillfällig karaktär, såsom
målning av vägmarkeringar, skyltning, utplacering av urnor med träd, gummigupp, etc. Inga
grävningar eller asfaltsarbeten avses göras som permanent förändrar gatans utformning innan
utvärdering av test genomförts.
Nedan ges ett exempel på sektion av gatan.

Figur 2 Sektion som visar generell disponering av ytor i Hohögsgatan.

Förslaget innebär följande åtgärder för Hohögsgatan:




B4 Huvudled skyltas upp, motsvarande regleringsform gäller på Hohögsgatan väster om
Videdalsvägen. Detta innebär att parkeringsförbud gäller på gatan utanför anvisade
parkeringsplatser. Ca 70 % av dagens kantstensparkering behålls genom skyltning E19
parkering och målning av parkeringszoner, vilket tillgodoser behovet enligt
beläggningsstudien.
M2 Kantlinje markeras upp utanför parkeringszoner, vilket lämnar 0,7 m breda s.k.
”friser” utanför parkering. Friserna kompletteras i början och slut av kvarteren i korta
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avsnitt med små spikade gummielement, som en ledning för cyklister att hålla sig utanför
dessa i körbana och som en simulering av en ojämn yta ej lämpad att cykla i. Friserna
fungerar som dörrzon utanför parkerade bilar, och används av motorfordon vid möten.
Gatan skyltas med E11 Rekommenderad hastighet 20 km/h.
Anslutande gator skyltas med B1 Väjningsplikt.
Tre st gummigupp placeras på sträckan, med anpassade släpp för cykeltrafik.
Totalt 22 träd i urnor placeras ut i gatan för att bidra till en trevligare gatumiljö,
exempelvis som avslut på parkeringszoner, vid gatuentré västerifrån, och där gatan klipps
av.

Samtliga ovan listade åtgärder bedömer Fastighets- och gatukontoret som viktiga i syfte att
uppnå en ökad trafiktrygghet och trafiksäkerhet i stråket och erhålla en välfungerande cykelgata.
Fastighets- och gatukontoret förordar att ovan listade åtgärder genomförs och utvärderas, för att
därefter besluta om åtgärderna ska vara kvar över längre tid.
Utvärdering
Ambitionen är att utvärdera testet av cykelgata på Hohögsgatan, med stöd av medel från
Skyltfonden (Trafikverket; konsultfirman Afry svarar för utvärdering). Före- och eftermätningar
för att kartlägga förändringar kommer göras, avseende bl.a.:





Hastigheter (bil och cykel)
Flöden (bil och cykel; även fördelning på angränsande gator efter genomförande av test)
Beteenden (bil och cykel, platsobservationer)
Attityder bland användare och boende

Med anledning av rådande pandemi (Corona) behöver utvärderingen anpassas gentemot
ursprunglig plan, för att ge en så representativ bild som möjligt.
Kostnad och genomförande
Kostnad för testet beräknas till 500 000 kr. Driftskostnader för träd och urnor samt renhållning
tillkommer om ca 55 000 kr första året, därefter ca 30 000 kr per år.
Entreprenad kan beställas under våren, och etablering kan ske under sommaren 2020.
Mätning och utvärdering planeras genomföras under maj/juni (föremätning) och september
(eftermätning).
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