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Malmöinitiativet - Anlägg kombinerad gång och cykelbana (ej moped)
Södertorpsvägen, EF20200073
TN-2020-1829
Sammanfattning

Ett malmöinitiativ med önskemål om en kombinerad gång- och cykelbana på Södertopsvägen
har inkommit till Tekniska nämnden. På Södertorpsvägen sker idag cykling i blandtrafik i en
miljö där biltrafikmängder och hastigheter är relativt låga. Eftersom Södertorpsvägen inte ingår i
huvudcykelnätet är utbyggnaden av en cykelbana inte prioriterad. Det finns inte heller utrymme
på allmän platsmark för en cykelbana.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att med hänvisning till det som framkommit i ärendet, avslå förslag om en kombinerad gångoch cykelbana på Södertorpsvägen, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





Malmöinitiativet - Anlägg kombinerad gång och cykelbana (ej moped) Södertorpsvägen,
EF20200073
G-Tjänsteskrivelse TRU 201110 Malmöinitiativet - Anlägg kombinerad gång och cykelbana
(ej moped) Södertorpsvägen, EF20200073
Förslag till yttrande TRU 201110 Malmöinitiativet - Anlägg kombinerad gång och cykelbana
(ej moped) Södertorpsvägen, EF20200073

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2020-11-10
Beslutet skickas till

Malmöinitiativet
Ärendet

SIGNERAD

2020-11-02

Ett Malmöinitiativ med önskemål om en kombinerad gång- och cykelbana längs med
Södertorpsvägen har inkommit till Tekniska nämnden. Initiativtagaren beskriver att gångbanan
används av cyklister på grund av att gatan är för smal och för att många bilister inte visar hänsyn.
Hen föreslår att den några meter breda gräsremsan mellan gångbanan och gatan kan smalnas av
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för att ge plats för en cykelbana.
Södertorpsvägen är en lokalgata på Kulladal vars södra del, söder om Ärtholmsvägen, används
som genomfart till och från Pildammsvägen för viss trafik i området. Gatan fungerar även som
ett cykelstråk i blandtrafik. Cykelstråket ingår emellertid inte i huvudcykelnätet. Det finns
gångbanor på båda sidor av gatan. På den delen av Södertorpsvägen som Malmöinitiativet avser
finns en trädallé med hästkastanjer som avskiljer gångbana och gata. Hastighetsbegränsningen på
Södertorpsvägen är 40 km/h. Gatan är 5 meter bred och det råder parkeringsförbud på den
västra sidan.
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Kartan visar befintligt och framtida huvudcykelvägnät i området runt Södertorpsvägen.
Vid en trafikmätning från 2017 på Södertorpsvägen strax söder om Ärtholmsvägen uppmättes
en trafikmängd på 1 100 fordon per vardagsmedeldygn. Under den mest belastade timmen på
morgonen passerade 90 bilar i båda riktningar och på eftermiddagen 120 bilar. Andelen tung
trafik var 3 %. Vidare visade mätningen att medelhastigheten låg på 31 km/h.
Södertorpsvägen är inte olycksdrabbad i jämförelse med andra platser i staden. De senaste fem
åren har det inträffat fem olyckor varav fyra singelolyckor (tre cyklister och en fotgängare) och
en kollisionsolycka (motorfordon och cyklist). Kollisionsolyckan inträffade i korsningen
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Ärtholmsvägen och Södertopsvägen. Förutom i en av singelolyckorna vara skadorna lindriga.
I samband med exploatering vid Holma utreds en separerad gång- och cykelbana längs med
Pildammsvägen mellan Ärtholmsvägen och Inre Ringvägen. Det innebär att den södra delen av
Södertorpsvägens funktion som en länk mellan bl a Holma och de centrala delarna kommer att
förändras då framkomligheten för cyklister kommer att vara bättre på Pildammsvägens
cykelbana. Södertorpsvägen kommer mest att användas av cyklister som har start och målpunkt i
närområdet.
Den gräsremsa som beskrivs i malmöinitiativet behövs för att kunna bevara trädallén, vilket är
önskvärt. Det finns inte något ytterligare utrymme på den yta som är allmän att bygga en
separerad cykelbana bredvid gångbanan. Gångbanan är idag 2,5 meter bred, vilket även är för
smalt för en kombinerad gång- och cykelbana som behöver vara minst 3 meter bred. En sådan
hade troligen dessutom försämrat tryggheten för fotgängare.

Bild på Södertorpsvägen söder om Ärtholmsvägen.
Det finns ett behov av att bygga ihop huvudcykelvägnätet till ett sammanhängande nät genom
att bygga cykelbanor på sträckor som idag saknar cykelförbindelser. Vad gäller anläggandet av
nya cykelbanor prioriteras därför huvudcykelnätet, vilket Södertorpsvägen inte är en del av.
En del av cykelvägnätet i Malmö utgörs av gator i blandtrafik. På lokalgator som
Södertorpsvägen är det acceptabelt eftersom trafikmängderna är relativt små och hastigheterna
låga. Södertorpsvägen har hastighetsdämpande åtgärder i korsningarna med Justinsgatan,
Fosiedalsvägen och Ärtholmsvägen, vilket tillsammans med den smala sektionen gör att
hastigheterna på gatan är låga.
Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

