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Sammanfattning

Hastighetsdämpande åtgärder föreslås på två platser med syfte att höja trafiksäkerheten för de
oskyddade trafikanterna. Platserna som ska åtgärdas är Klagshamnsvägen vid Mittvägen och
Hyllie allé vid Atles gata.

Förslag till beslut

Trafikutskottet föreslås besluta
att godkänna genomförandet av föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Klagshamnsvägen och Hyllie allé till en kostnad av 1 400 000 kr och en årlig driftskonsekvens
på 20 000 kr.
Beslutsunderlag



G-Trafiksäkerhetsåtgärder på Klagshamnsvägen och Hyllie allé

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.

SIGNERAD

2020-05-28

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 men barn och äldre är extra utsatta.
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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 stor 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.
Utvärderingar av tidigare genomförda åtgärder av denna karaktär visar att bilisternas verkliga
hastighet sänks till 25-30 km/h vid passagerna vilket i sin tur har haft direkt påverkan på antalet
olyckor. Hastighetsminskningen kopplad till denna typ av åtgärd har också påverkat
trafikanternas väjningsbeteende i hög grad. Efter att åtgärder genomförts lämnar cirka 80 % av
bilisterna företräde mot gående jämfört med runt 35 % innan åtgärd.
Åtgärderna som föreslås i detta ärende syftar till att skapa säkra skolvägar över Klagshamnsvägen
och Hyllie allé. Föreslagen åtgärd på Klagshamnsvägen ryms inom ordinarie budget för
skoltrafikarbetet. Åtgärden på Hyllie allé bekostas av Hyllie Allé-projektet (DP 5051
Detaljplanför östvästliga gatan i Hyllie).
Klagshamnsvägen
Barn som går i Änsgslättskolan och Sundsbroskolan behöver korsa Klargshamsvägen på sin
skolväg. Hastighetsbegränsningen på Klagshamnsvägen utanför de båda skolorna är 30 km/h.
Det finns en gång- och cykeltunnel vid Larvstigen i höjd med Ängslättsskolan men många barn
använder övergångstället vid Mittvägen som idag inte har hastighetsdämpande åtgärder. De
senaste tio åren har det inträffat 3 trafikolyckor på eller i närheten av övergångstället. I två av
olyckorna har barn blivit påkörda av personbil och buss. Åtgärden skulle skapa en tryggare och
säkrare skolväg.
Klagshamnsvägen trafikerades av i genomsnitt 6 000 fordon per dygn år 2019 varav ca 720
under den mest trafikerade timmen. Sträckan där de hastighetsdämpande åtgärderna föreslås
trafikeras av stadsbusslinje 6.
Vid övergångstället som ligger på Klagshamnsvägen vid Mittvägen föreslås hastighetsdämpande
åtgärder som är anpassade till busstrafiken.
Kostnaden för åtgärden bedöms till omkring 800 000 kr.

Klagshamn

svägen
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Översiktskarta som visar plats för åtgärd på Klagshamnsvägen.

Befintlig utformning på Klagshamnsvägen.
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Utformningsprincip för åtgärd på Klagshamnsvägen
Hyllie allé
I syfte att skapa en säker skolväg till Hyllievångsskolan och samtidigt skapa framkomliga
gångstråk till målpunkter längs Hyllie allé och Allétorget föreslås att ett hastighetssäkrat
övergångsställe anläggs över Hyllie allé öster om korsningen Hyllie allé/Atles gata.
Övergångsstället bör utformas med åtgärder som är anpassade till busstrafiken. En
angöringsficka måste tas bort för att få plats med åtgärden och cykelparkeringen på Hyllie allés
norra sida måste flyttas. Befintliga träd ska bevaras.
Hyllie allé har gångbanor med målpunkter på båda sidor om gatan. Antalet oskyddade trafikanter
som korsar gatan är stort i gatans alla delar. Det finns sedan tidigare tre övergångsställen på
gatan: vid Hyllie Boulevard, Arenagatan och Hyllie Vattenparksgata. Korsningsavståndet mellan
Arenagatan och Hyllie Vattenparksgata är stort, ca 330 meter. Detta leder till att många
fotgängare och cyklister som har start- eller målpunkt öster och söder om Allétorget väljer att
korsa gatan i höjd med Atles gata trots att övergångsställe eller gångpassage saknas. Eftersom
gångvägen Atles gata – Hyllie allé är en del i en viktig skolväg till Hyllievångsskolan rör det sig
om ett stort antal fotgängare under framförallt förmiddagens maxtimme.
Hyllie allé kopplar samman infartsvägen Pildammsvägen med Hyllie Boulevard i centrala Hyllie.
År 2019 trafikerades gatan av i genomsnitt ca 6 700 fordon per dygn varav ca 760 under den
mest trafikerade timmen. Sträckan där ett nytt övergångsställe föreslås passeras av ca 400 bussar
per dygn varav 33 i maxtimmen. Resultatet från fotgängarräkningar som har gjorts indikerar att
åtminstone 250 personer passerar över Hyllie allé vid Atles gata under förmiddagens maxtimme.
Korsningen Hyllie allé/Atles gata är dock inte olycksdrabbad.
Åtgärden bedöms kosta omkring 600 000 kr.
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Översiktskarta som visar plats för åtgärd på Hyllie allé.

Befintlig utformning på Hyllie allé.
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Utformningsprincip för åtgärd på Hyllie allé.
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