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Sammanfattning

I trafikutredningen för Sorgenfri, vilken presenterades vid Tekniska nämndens sammanträde de
2021-03-23, så har de i ärendet aktuella platsernas behov av hastighetsdämpande åtgärder pekats
ut som en följd av den pågående exploateringen av kvarteret Brännaren. Aktuella
trafiksäkerhetsåtgärder föreslås på Nobelvägen samt Östra Farmvägen i höjd med
Agneslundsvägen, samtliga med syfte att dämpa hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för
främst oskyddade trafikanter.
Åtgärderna bekostas av exploatören i samband med genomförande av exploatering för kv.
Brännaren.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna genomförandet av föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Nobelvägen vid
Agneslundsvägen samt Östra Farmvägen vid Agneslundsvägen, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-04-08
Beslutet skickas till

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-04-08
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-29

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.
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Figur 1. 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 stort 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 i
Malmö som är i behov av åtgärd för att göra platsen säkrare för främst oskyddade trafikanter
men också för bilister då trafiktempot lugnas ner och risken för upphinnandeolyckor minskar.
Fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete

Inom ramen för genomförandet av Malmö stads trafiksäkerhetsstrategi 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 med mera. Ett internt
förankringsarbete sker i planeringsstadiet för att på så sätt kunna fånga upp synpunkter vad
gäller intressekonflikter gällande exempelvis kollektivtrafik, förvaltning och trafikreglering.
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 studie 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. Efter att åtgärder
genomförts lämnar cirka 80 % av bilisterna företräde mot gående jämfört med runt 35% innan
åtgärd. Samma siffror mellan cyklist och bilist är ungefär 20 % innan mot 60 % efter åtgärder.
En annan positiv effekt vid införande av tvingande hastighetsdämpning är att antalet sträckor i
Malmö där det är möjligt att köra långt över skyltad hastighet blir allt färre.
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Bakgrund

Figur 1. Översiktsbild över kv. Brännaren och föreslagna platser för trafiksäkerhetsåtgärder.

I kvarteret Brännaren mellan Nobelvägen och Östra Farmvägen planeras bland annat förskola
och bostäder att byggas. Detta innebär ett ökat flöde trafikanter i området, inte minst ett ökat
antal oskyddade trafikanter som behöver kunna röra sig till och från kvarteret.
I korsningen Nobelvägen/Agneslundsvägen (1) finns inget övergångsställe i dagsläget.
I korsningen Östra Farmvägen/Agneslundsvägen (2) finns idag ett obevakat övergångsställe,
dock ej hastighetssäkrat.
2017 gjordes mätning på Nobelvägen/Industrigatan (norr om Agneslundsvägen) på 18 600
fordon per dygn, skyltad hastighet var 40 km/h samt medelhastighet 41 km/h. Nobelvägens
sträckning mellan korsningarna Nobelvägen/Industrigatan och Nobelvägen/Sorgenfrivägen är
en lång raksträcka utan någon form av hastighetsdämpning. Det bidrar till att hastigheten på
sträckan är något högre än på andra delar av Nobelvägen. Senaste mätningen på
Nobelvägen/Agneslundsvägen genomfördes 2008 och visade på ca 21 800 fordon per dygn,
skyltad hastighet var 40 km/h samt medelhastighet 43 km/h.
Senaste mätningen på Östra Farmvägen/Industrigatan genomfördes 2017 och visade på ca 7 300
fordon per dygn, skyltad hastighet var 40 km/h samt medelhastighet 34 km/h.
Utvecklingen med fler verksamheter, däribland förskola och bostäder, kommer att innebära en
ökning av trafikflöden samt ökat behov av säkra korsningspunkter för gående såväl som
cyklister. Många barn kommer troligen behöva korsa de två punkterna på väg till skolan då man
kommer söderifrån. Säkrade övergångsställen samt cykelöverfarter skulle skapa möjligheter för
en tryggare och säkrare skolväg.
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Nobelvägen är en huvudgata med fyra körfält i den aktuella korsningen.
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h och gatan är reglerad som huvudled. Körbanan är ca 19
meter bred, trottoaren är ca 2,1 meter bred (västra sidan) samt ca 3,5 meter bred (östra sidan).
Längs västra sidan av gatan finns en separerad dubbelriktad cykelbana (ca 2,5 meter bred).
Närmaste övergångsställe (signalreglerat, ej hastighetssäkrat) ligger i korsningen
Nobelvägen/Industrigatan ca 165 m norr om Agneslundsvägen. Söder om Agneslundsvägen
finns närmsta övergångsställe (ej signalreglerat, ej hastighetssäkrat) cirka 200 meter bort.
Befintlig anslutning över Nobelvägen till Agneslundsvägen är två passager, nedsänkt kantsten
samt öppning i refug.
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Platsen är inte olycksdrabbad utan åtgärden motiveras av att platsen väntas få ökat flöde
oskyddade trafikanter i framtiden då Kvarteret Brännaren utvecklas med bostäder, verksamheter
och förskola, samt då busshållplats planeras placeras i anslutning till korsningen. För barn som
kommer söderifrån kan detta bli en viktig punkt att hastighetssäkra för att förbättra
möjligheterna till en säkrare skolväg.
Utformning av hastighetsdämpande åtgärd kommer anpassas till kollektivtrafik, då busslinje 3
trafikerar sträckan.
Östra Farmvägen är en huvudgata med två körfält i den aktuella korsningen.
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h och gatan är reglerad som huvudled. Körbanan är cirka 6,7
meter bred, gångbanan är cirka 2,5 meter bred (västra sidan) samt 4 meter bred (östra sidan,
inklusive cykelbana på 2,5 meter). På Östra Farmvägens östra sida löper cykelbanan
genomgående över Agneslundsvägen.
I korsningen Östra Farmvägen/Agneslundsvägen finns idag ett obevakat, ej hastighetssäkrat
övergångsställe. Ca 170 meter norr om Agneslundsvägen finns ett signalreglerat övergångsställe.
Cirka 175 meter söder om Agneslundsvägen finns ett obevakat, ej hastighetssäkrat
övergångsställe. Strax norr om befintligt, obevakat övergångsställe, är hastighet reglerad till 30
km/h på grund av skola.
Då cykelbana planeras förläggas på södra sidan av Agneslundsvägen är det nödvändigt att justera
placering av nuvarande övergångsställe, samt att hastighetssäkra övergångsstället av samma skäl
som Nobelvägen/Agneslundsvägen. Utformning av hastighetsdämpande åtgärd kommer
anpassas till kollektivtrafik, då busslinje 33 trafikerar sträckan.
Finansiering
Båda två åtgärderna bekostas av exploatören i samband med genomförande av exploatering för
kv. Brännaren.
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

