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Sammanfattning

Inom ramen för fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete föreslås ett antal
hastighetsdämpande åtgärder med syfte att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Åtgärderna
ligger i linje med det nationella nollvisionsarbetet där målet är att ingen ska omkomma eller
allvarligt skadas i trafiken. Platserna som föreslås för ombyggnad är Agnesfridsvägen,
Stadiongatan, Västra Kattarpsvägen och Segemöllegatan.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna genomförandet av i ärendet föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder, vilka kan hanteras
inom redan beslutad budget för trafiksäkerhetsarbetet, till en kostnad om cirka 2 700 000 kr och
en årlig driftskonsekvens om cirka 40 000 kr, samt
att överlämna ärendet till trafikdelegationen för erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-03-02
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

2021-02-23

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.
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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.
Under senare år har många övergångsställen hastighetssäkrats med olika typer av
hastighetsdämpande åtgärder. Det finns fortfarande många övergångsställen och cykelpassager
som är i behov av åtgärd för att göra platsen säkrare för oskyddade trafikanter.
Effekt av en ombyggnad

Vid tidigare genomförda trafiksäkerhetsåtgärder har det ofta gjorts utvärderingar av åtgärdens
effekt. Normalt görs detta genom att mäta bilisternas hastighet och genom studier av
väjningsbeteendet mellan gående, cyklister och bilister. Ofta minskar bilisternas verkliga
hastighet till omkring 25-30 km/h vid passagen vilket i sin tur har effekt inte bara på antalet
olyckor på platsen utan också på konsekvenserna om en olycka ändå inträffar.
Väjningsbeteendet påverkas också i hög grad vid sänkta hastigheter. En positiv bieffekt av att ha
denna spridning av tvingande hastighetsdämpning är att antalet sträckor i Malmö där man kan
accelerera till över 100 km/h blir allt färre.

Fastighets- och Gatukontorets trafiksäkerhetsarbete
Inom ramen för Malmö stads trafiksäkerhetsarbete genomförs årligen ett antal åtgärder i
befintlig miljö med syfte att öka trafiksäkerheten i staden och minska antalet trafikolyckor.
Främst rör det sig om att hastighetssäkra befintliga övergångsställen som är olycksdrabbade
och/eller felaktigt utformade. Planering av åtgärder görs årsvis och val av platser baseras på
olycksstatistik, utformning, synpunkter från allmänheten m.m. Ett internt förankringsarbete sker
i planeringsstadiet för att på så sätt kunna fånga upp synpunkter vad gäller intressekonflikter
gällande exempelvis kollektivtrafik, förvaltning och trafikreglering.
Följande platser föreslås byggas om i och med beslut i detta ärende:
Agnesfridsvägen/Tygelgången
På Agnesfridsvägen i höjd med Tygelgången föreslås hastighetsdämpande åtgärd och två nya
övergångsställen. Övergångsställen anläggs i befintliga mittrefuger och hastighetsdämpande
åtgärd görs i form av malmögupp på vardera sida av infart på västra sidan av Agnesfridsvägen.
Åtgärden genomförs för att underlätta passage över Agnesfridsvägen i anslutning till
busshållplats. Det har länge inkommit önskemål till fastighets- och Gatukontoret om att det
behövs säkert övergångsställe på denna plats. Sträckan trafikeras av kollektivtrafik och för att
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minimera störningen föreslås en ramp i vardera riktningen som görs i malmögupputförande.
Detta innebär att ramp i smågatsten anläggs men att det inte görs någon ramp ned efter
övergångsstället.
Övergångsställena ska förses med tillgänglighetsanpassning enligt krav i teknisk handbok. Behov
av förstärkt belysning kommer också studeras.
Åtgärden bedöms belasta befintlig trafiksäkerhetsbudget med cirka 800 000 kr samt innebära en
årlig driftskonsekvens på ca 10 000 kr.

Översiktskarta

Nuvarande utformning
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Åtgärdsförslag

Stadiongatan mellan Lorensborgsgatan och Bellevuevägen
På Stadiongatan mellan Lorensborgsgatan och Bellevuevägen finns behov av att anlägga ett nytt
hastighetssäkrat övergångsställe. Det finns i dag få säkra korsningspunkter på sträckan och det är
över 400 meter mellan signalkorsning vid Bellevuevägen och planskild passage österut på
Stadiongatan. Avståndet från Bellevuevägen till befintligt övergångsställe vid Hålsjögatan är 500
meter. En studie av korsningsbehovet på sträckan har utförts och denna visar att det finns
behov av ett nytt övergångsställe på sträckan. I området finns flera målpunkter i form av skolor,
förskolor och äldreboenden.
Utformningen ska anpassas till den enkla cykelbana som finns på Stadiongatans norra sida. Då
det inte går någon kollektivtrafik på sträckan så föreslås farthinder anläggas i form av enklare
asfaltsgupp som inte ansluter till kantsten. På så sätt kommer vattenavrinningen inte påverkas
nämnvärt.
Övergångsstället ska förses med tillgänglighetsanpassning enligt krav i teknisk handbok. Behov
av förstärkt belysning kommer också studeras.
Åtgärden bedöms belasta befintlig trafiksäkerhetsbudget med cirka 600 000 kr samt innebära en
årlig driftskonsekvens på ca 10 000 kr.
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Översiktskarta

Nuvarande utformning

Åtgärdsförslag
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Segemöllegatan/Segesvängen
På Segemöllegatan söder om Segesvängen föreslås ombyggnad av befintligt övergångsställe.
Övergångsstället görs om med hastighetsdämpande åtgärder och regleras till cykelöverfart. Syfte
med åtgärden är att skapa en hastighetssäkrad passage för oskyddade trafikanter över
Segemöllegatan. Dessutom ligger åtgärden i linje med kommande ombyggnationer inom
storstadspaketet och införandet av MEX genom Segevång och Kirseberg. En hastighetssäkrad
passage söder om Segesvängen kommer att underlätta för bussen vid ut och infart i korsningen.
Boende längs Segemöllegatan har vid flera tillfällen varit i kontakt med Fastighets- och
gatukontoret och önskat hastighetsdämpande åtgärder på sträckan.
Föreslagen utformning innebär farthinder i malmögupputförande. Befintlig mittrefug behöver
anpassas för att inrymma hastighetsdämpande åtgärder, övergångsställe samt cykelöverfart.
Övergångsstället ska förses med tillgänglighetsanpassning enligt krav i teknisk handbok. Behov
av förstärkt belysning kommer också studeras.
Åtgärden bedöms belasta befintlig trafiksäkerhetsbudget med cirka 800 000 kr samt innebära en
årlig driftskonsekvens på ca 10 000 kr. Alternativt finansieras åtgärden inom ramen för
Storstadspaketet.

Översiktskarta
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Nuvarande utformning

Åtgärdsförslag

Västra Kattarpsvägen/Hårds väg
I korsningen Västra Kattarpsvägen och Hårds väg föreslås ombyggnad med syfte att förbättra
trafiksäkerheten på platsen. Korsningen är olycksdrabbad och det har på senare år inträffat ett
flertal olyckor där oskyddade trafikanter blivit påkörda. I korsningen finns idag två busskuddar
placerade innan övergångsställe söder och norr om korsningen. Det saknas däremot
hastighetsdämpande åtgärd vid övergångsställe när motorfordonstrafiken ska lämna korsningen.
Det är också i dessa punkter som de flesta olyckor inträffar. Syftet med åtgärden är att skapa en
trafiksäker lösning för hela korsningen genom att anlägga hastighetsdämpande åtgärder också vid
det andra övergångsstället i norr- och södergående riktning. Förbättrande åtgärder i sidogatorna
ska också utföras. Befintliga cykelpassager över Västra Kattarpsvägen ska enligt förslaget regleras
om till cykelöverfart.
Åtgärderna som förslås på platsen omfattar ombyggnad av befintliga busskuddar till H-gupp.
Dessutom föreslås att det anläggs nya hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till dem bortre
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övergångsställen i norr- och södergående färdriktning. På så sätt blir båda övergångsställena
hastighetssäkrade på ett sätt som dem inte är idag. En förbättring av passagerna i sidogatorna
föreslås också då detta skulle innebära en trafiksäkrare lösning för gående och cyklister som
korsar Hårds väg.
Övergångsställena i korsningen ska förses med tillgänglighetsanpassning enligt krav i teknisk
handbok. Behov av förstärkt belysning kommer också studeras.
Åtgärden bedöms belasta befintlig trafiksäkerhetsbudget med cirka 500 000 kr samt innebära en
årlig driftskonsekvens på ca 10 000 kr. Åtgärden ska dessutom samordnas med
beläggningsprogrammets ordinarie åtgärder på sträckan.

Översiktskarta

Nuvarande utformning
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