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Tekniska nämndens trafikutskott har beslutat att lämna följande yttrande, samt att med
hänvisning till detta anse initiativet vara besvarat:
Sammanfattning

Önskemål om åtgärder som bidrar till att bilister håller hastigheten på Gottorpsvägen och
Klagshamnsvägen har inkommit till Tekniska nämnden. Man önskar få bukt med
trafikproblem kring skolområdet genom åtgärder som bidrar till att bilisterna håller gällande
hastighetsbegränsningar.
Sundsbroskolan, Ängslättsskolan samt Gottorpsskolan ligger invid Klagshamnsvägen respektive Gottorpsvägen (karta, s.2). Hastigheten är begränsad till 30 km/h på vägsträckorna utanför skolorna. Det finns hastighetsdämpande åtgärder i ett par punkter samt en gång- och
cykeltunnel i höjd med Ängslättskolan. På Klagshamnsvägen vid Mittvägen planeras
ytterligare en hastighetsdämpande åtgärd.
I syfte att förbättra trafiksituationen i den västra delen av Gottorpsvägen utanför
Sundsbroskolan planeras in- och utfarten till Ica att flyttas längre österut.
Yttrande

Det finns goda möjligheter att gå och cykla på kombinerad gång- och cykelbana på
Gottorpsvägen samt på separerad gång- och cykelbana på Klagshamnsvägen. Busslinje 4 och
6 trafikerar Gottorpsvägen medan den del av Klagshamnsvägen som ligger vid skolområdet
endast trafikeras av busslinje 6. Busshållplatser finns på båda vägsträckor.
Cirkulationsplatsen i korsningen Gottorpsvägen/Klagshamnsvägen samt cirkulationsplatsen
i korsningen Gottorpsvägen/Per Josephssons väg är hastighetssäkrad. I cirkulationsplatserna
finns också övergångsställen samt cykelöverfarter. Mellan dessa punkter finns Skolgången, en
hastighetssäkrad cykelöverfart samt övergångsställe.
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På Klagshamnsvägen finns en gång- och cykeltunnel vid Larvstigen samt ett övergångställe
vid Mittvägen som ska förses med hastighetsdämpande åtgärd (Beslut i Tekniska nämndens
trafikutskott 200609, TN 2019-4258). För att uppmärksamma bilister på att 30 km/h gäller
finns även en digital hastighetsdisplay i anslutning till övergångstället.
Området runt skolorna är i förhållande till andra platser i staden ej olycksdrabbat. Det finns i
dagsläget inga planer på ytterligare hastighetsdämpande åtgärder.

Sundsbroskolan

Gottorpsskolan

Ängslättsskolan

Planskild gång- och cykeltunnel
Hastighetssäkrat övergångsställe samt
cykelöverfart
Övergångsställe som ska
hastighetssäkras

Området vid Ängslättskolan, Sundsbroskolan samt Gottorpsskolan.
Framförallt på morgonen är biltrafiken intensiv i området. En del av biltrafiken utgörs av
föräldrar som skjutsar till förskola eller skola. Många parkerar på Icas parkering mittemot
Sundsbroskolan. Parkering sker även på ytorna söder om Gottorpsvägen vid kyrkan,
biblioteket och förskolan.
Föräldrar som parkerar vid Ica väljer ibland att ta en genväg med sina barn och korsa mitt på
sträckan istället för att använda det säkrade övergångstället vid cirkulationsplatsen. Även
bussresenärer väljer att korsa Gottorpsvägen mitt på sträckan. Fastighets- och gatukontoret
har fått önskemål om ett övergångställe mellan hållplatserna men det finns inget fysiskt
utrymme för detta.
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Befintlig in- och utfart till Ica ligger väldigt nära cirkulationsplatsen. Något som inte är att
föredra eftersom trafiken stoppas upp i cirkulationen och där omkring. Efter dialog med
näringsidkare planeras in- och utfarten att flyttas, från Gottorpsvägen till Blågransgatan (TN2019-2966, §14 TRU 200211).
En dialog har under en tid förts med Grundskoleförvaltningen tillsammans med
skolledningen på Sundsbroskolan och Ängslättsskolan om trafiksituationen. Skolledningen
upplever även att trafiksituationen är kaotisk och otrygg på kvartersmark mellan de båda
skolorna. Man försöker bland annat att uppmana skjutsande föräldrar att använda
parkeringen vid Ängslättshallen och promenera den sista biten med barnen så att
trafiksituationen kan bli bättre.
Dialog har även förts med Grundskoleförvaltningen tillsammans med skolledning på
Gottorpskolan.
Fastighets- och gatukontoret har tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram ett
informationsmaterial som uppmuntrar föräldrar att bidra till en bättre trafiksituation vid
Malmös grundskolor genom att välja hållbara färdsätt.
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