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Sammanfattning

Ärendet avser av förvaltningen föreslagna cykelöverfarter längsmed Käglingevägen. Ärendet
behandlades initialt vid sammanträde i tekniska nämndens trafikutskott den 9 juni 2020, varvid
trafikutskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering vad gäller
detaljer kring cykeltrafikflöden i det berörda området.
Cykelstråket längs med Käglingevägen ingår i huvudcykelnätet och Virkesvägen är utpekad som
ny koppling i huvudcykelnätet. Därmed är det önskvärt att skapa säkra överfarter och
sammanhängande stråk för cyklister och fotgängare i korsningarna längs med sträckorna.
Befintliga hastighetssäkrade cykelpassager längs med Käglingevägen över anslutande sidogator
kommer att omregleras till cykelöverfarter, i enlighet med att stråket ingår huvudcykelvägnätet
och ambitionen att skapa tydlighet i väjningsregler. Med anledning av detta föreslås att tekniska
nämndens trafikutskott beslutar att farthinder (asfaltgupp) anläggs i de två punkter där
hastighetssäkring idag saknas, detta i syfte att skapa enhetlighet längs stråket. Farthindren
anläggs på Virkesvägen som är en anslutande gata till Käglingevägen/Väg 101.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna och anta föreslagen utformning av cykelåtgärder, detta till en kostnad om 500 000
kr, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-06-09
Tekniska nämndens trafikutskott 2020-06-12
Ärendet

SIGNERAD

Cykelstråken längs med väg 101 och Kristinebergsstigen är två viktiga pendlingsstråk för boende
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i Oxie och Käglinge. Båda är utpekade i översiktsplanen som delar i huvudcykelvägnätet. Längs
med väg 101 finns ett antal befintliga hastighetssäkrade cykelpassager, som avses att omregleras
till cykelöverfarter. För att skapa ett sammanhängande och tydligt stråk med utformning och
reglering som harmoniserar längs sträckan föreslås ett antal mindre åtgärder genomföras längs
Käglingevägen/Väg 101. Dels föreslås att en befintlig passage för gång och cykel (punkt 2 i figur
1) regleras om till cykelöverfart samt förses med asfaltgupp. Därutöver kommer ytterligare fyra
passager att regleras om till cykelöverfarter. Dessa innefattas ej i denna tjänsteskrivelse men
presenteras översiktligt, se figur 1 punkt 3–6. Befintlig belysning föreslås förbättras i samtliga
punkter (1–6) för att uppnå erforderlig belysningsstandard där oskyddade trafikanter korsar
körbana. Därtill föreslås att asfaltsgupp även anläggs i korsningen mellan Virkesvägen och
Kristinebergsstigen (punkt 1 i figur 1), samt att korsningen omregleras till cykelöverfart.
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Figur 1 Åtgärder som genomförs i projektet.
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Förutsättningar i berörda passager

Nuläge i punkt 1 – Virkesvägen - Kristinebergsstigen
I punkten där cykelstråket längs med Kristinebergsstigen korsar Virkesvägen (figur 2) finns i
dagsläget en refug men ingen fullständigt hastighetssäkrad färdväg för oskyddade trafikanter.
Passagen är reglerad som gång- och cykelpassage med väjningsplikt för fotgängare och cyklister
mot motorfordon på körbanan.

Figur 2 Nuläget punkt 1 Virkesvägen – Kristinebergsstigen.

Nuläge i punkt 2 – Käglingevägen - Virkesvägen
I punkten där cykelstråket längs med Käglingevägen korsar Virkesvägen finns i dagsläget en
refug men ingen hastighetssäkrad färdväg för oskyddade trafikanter. Passagen är reglerad som
övergångsställe med skylt och målning samt cykelpassage, se figur 3. Detta innebär att
motorfordon har väjningsplikt mot fotgängare och att cyklister har väjningsplikt mot
motorfordon.
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Figur 3 Nuläget punkt 2 Käglingevägen - Virkesvägen.

Trafikflöden

Mätningar av bil- och cykelflöden har gjorts på Käglingevägen, Virkesvägen och
Kristinebergsstigen, men ett antal av mätdata är äldre uppgifter.
Tabell 1 Uppmätta bilflöden och cykelflöden (ÅDT) på aktuella stråk.

Virkesvägen
Käglingevägen, NV Kristinebergsvägen
Käglingevägen, NV Stenåldersgatan
Kristinebergsstigen

Biltrafik (ÅDT)
1 100 f/d (2004)

Cykeltrafik (ÅDT)
490 c/d (1997)
320 (2017)
190 c/d (1994)

Utifrån insamlade mätdata har fastighets- och gatukontoret gjort en uppskattning utav dagens
förhållanden avseende bil- och cykelflöden.



Virkesvägen, 1 000 – 1 500 fordon per dygn
Kristinebergsstigen, 300 – 500 cyklister per dygn

Antalet cyklister som fastighets- och gatukontoret uppskattar det till på Kristinebergsstigen är
därmed ungefär jämförbart med det antalet cyklister som trafikerar några av stadens större
huvudgator, exempelvis Bellevuevägen och Amiralsgatan, vilket, givet stråkets avstånd in till
centrala Malmö, gör att flödet bedöms som ansenligt.
Förslag till åtgärder

Förslag till åtgärd i punkt 1 – omreglering till cykelöverfart samt asfaltgupp
Föreslagen åtgärd innefattar att asfaltgupp anläggs före överfarten i respektive körriktning för
motorfordon, se figur 4. Detta skapar en hastighetssäkrad överfart för oskyddade trafikanter.
Befintlig refug bibehålls.
Passagen föreslås omregleras till cykelöverfart med skyltar och linjer för cykelöverfart samt linje
för väjningsplikt för motorfordon mot cyklister. Detta görs för att skapa en god framkomlighet
för cyklister. Befintligt målat övergångsställe samt skylt för övergångsställe tas bort då
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fotgängarflödet bedöms vara litet. Detta frigör utrymme för en cykelöverfart med god standard.
De fotgängare som rör sig längs stråket bedöms kunna nyttja föreslagen cykelöverfart för att ta
sig över körbanan.
Befintlig belysning förbättras för att uppnå erforderlig belysningsstandard där oskyddade
trafikanter korsar körbana.

Figur 4 Åtgärd i punkt 1 korsning Virkesvägen - Kristinebergsstigen

Förslag till åtgärd i punkt 2 – omreglering till cykelöverfart samt asfaltgupp
Föreslagen åtgärd innefattar att asfaltgupp anläggs före överfarten i respektive körriktning för
motorfordon, se figur 5. Detta skapar en hastighetssäkrad överfart för oskyddade trafikanter.
Befintlig refug bibehålls.
Passagen föreslås omregleras till cykelöverfart med skyltar och linjer för cykelöverfart samt linje
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för väjningsplikt för motorfordon mot cyklister. Detta görs för att skapa en god framkomlighet
för cyklister. Befintligt målat övergångsställe samt skylt för övergångsställe tas bort då
fotgängarflödet bedöms vara litet. Detta frigör utrymme för en cykelöverfart med god standard
De fotgängare som rör sig längs stråket bedöms kunna nyttja föreslagen cykelöverfart för att ta
sig över körbanan.
Befintlig belysning förbättras för att uppnå erforderlig belysningsstandard där oskyddade
trafikanter korsar körbana.

Figur 5 Åtgärd i punkt 2 korsning Käglingevägen - Virkesvägen

Kostnad och genomförande
Åtgärden bedöms kosta 500 000 kr och ryms inom befintlig budget för årliga cykelåtgärder.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

