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Sammanfattning

Ledamöter för Moderaterna har vid Tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2020
väckt initiativ angående en minskning av olyckorna i korsningen
Ystadvägen/Heleneholmsstråket. Tekniska nämnden beslutade vid dess påföljande
sammanträde den 23 september 2020, § 336, efter beredning, att bifalla initiativet i dess helhet,
samt att därmed uppdra åt förvaltningen att snarast ta fram underlag för lämplig ljusreglering av
cykelöverfarten, då motsvarande ljusreglering i korsningen Heleneholmsstigen/Eriksfältsgatan,
liksom att uppdra åt förvaltningen att till Tekniska nämndens trafikutskott återkomma med
förslag till beslut i ärendet.
Förvaltningen har i föreliggande ärende utrett frågan i enlighet med Tekniska nämndens beslut.
Platsen är en av dem mest olycksdrabbade i Malmö och behovet av åtgärd bedöms vara stort.
Med anledning av antalet olyckor som sker på platsen föreslås att signalreglering införs i
kombination med att de befintliga hastighetsdämpande åtgärderna behålls.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna föreslagen ombyggnad av övergångsställe och cykelöverfart vid
Ystadvägen/Heleneholmsstråket till en kostnad om cirka 1,5 miljoner kronor och en årlig
driftskonsekvens om cirka 75 000 kronor, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
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korsningen Heleneholmsstigen/Ystadvägen
G-Tjänsteskrivelse TNAU 210408 Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen YstadvägenHeleneholmsstråket

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-08-25
Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-09-08
Tekniska nämnden 2020-09-23
Tekniska nämndens trafikutskott 2021-04-08
Ärendet

Bakgrund
Passagen över Ystadvägen vid Heleneholmsstråket har genom åren genomgått ett antal olika
ombyggnationer och förändringar i reglering. Den huvudsakliga anledningen till att det gjorts
förändringar är att platsen under längre tid varit och är olycksdrabbad. Omkring 2007 gjordes en
avsmalning av Ystadvägen från två till ett körfält i vardera riktningen. 2010 breddades vägen upp
till fyra körfält igen och det byggdes samtidigt hastighetsdämpande åtgärder i form av
malmögupp. 2017 omreglerades passagen till cykelöverfart vilket gav cyklisterna företräde vid
passage.

Översiktskarta
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Nuvarande utformning

Nuvarande utformning

Olycksstatistik
Passagen över Ystadvägen vid Heleneholmsstråket är en av de mest olycksdrabbade platserna i
Malmö där oskyddade trafikanter skadats. På listan över mest olycksdrabbade platser ligger
denna plats som nummer två. På de senaste tio åren har det inträffat över 50 olyckor där främst
cyklister varit inblandade i kollissionsolyckor med motorfordon. Då det finns
hastighetsdämpande åtgärder på platsen så har i princip alla olyckor varit av lindrig karaktär.
Detta visar att de farthinder som finns på platsen har fungerat väl genom att minimera risken för
allvarliga olyckor.
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Det har genom åren utförts ett flertal åtgärder för att minska antalet olyckor på platsen. Trots
detta så har det fortsatt inträffat många olyckor. Farthindren har däremot inneburit en
nollvisionssäkring av platsen då dem tagit bort dem allvarliga olyckorna. 2017 reglerades
passagen om till cykelöverfart vilket innebär att cyklisterna har företräde vid passagen över
Ystadvägen. Inte heller denna åtgärd har förändrat olycksbilden på platsen.
Signalkorsning vid Eriksfältsgatan
Längre söderut längs Heleneholmsstråket finns en signalreglerad passage över Eriksfältsgatan.
Denna passage har under många år varit försedd med trafiksignalreglering. Signalen är
samordnad med signalanläggningen i korsningen med Fosievägen. På denna plats har det på
senaste tio åren inträffat betydligt färre olyckor än vid passagen över Ystadvägen. Vad som
däremot har identifierats är att det vid passagen över Eriksfältsgatan sker olyckor av allvarligare
karaktär samt att det vid flera tillfällen varit rödljuskörningar som bidragit till olyckorna.
Erfarenheten från detta understryker vikten av att fortsätta arbeta med hastighetsdämpande
åtgärder i korsningar med oskyddade trafikanter.
Trafikmätningar
Enligt tidigare utförda mätningar av trafikflöden på Ystadvägen trafikeras sträckan av cirka
19 600 motorfordon dagligen varav 6 % är tung trafik. Runt år 2000 låg denna siffra på cirka
23 000 fordon dagligen. Cykeltrafiken i Heleneholmsstråket uppmättes 2018 till cirka 3 400
cyklister dagligen strax norr om Ystadvägen. Det saknas uppgifter om antal fotgängare som
korsar Ystadvägen på denna plats.
Utformningsförslag
Efter att ha studerat olycks- och trafiksituationen på platsen så är rekommendationen att införa
trafiksignal på platsen och samtidigt behålla de hastighetsdämpande åtgärderna i Ystadvägen. Att
signalreglera passagen kommer sannolikt innebära att mängden lindriga olyckor minskar
drastiskt. För att fortsatt minimera riskerna att det sker allvarliga olyckor på platsen efter
införande av trafiksignalregleringen så är det förvaltningens rekommendation att de
hastighetsdämpande åtgärderna på Ystadvägen bibehålls. Platsens karaktär gör att det anses vara
en lämplig kombination av åtgärder.
För att platsen ska fungera optimalt så finns det behov av vidare utredning och
detaljprojektering. Både vad gäller signalanläggningens utformning och vad gäller en del andra
fysiska aspekter som rör detektering av cyklister och uppställningsytor för väntande cyklister.
Det kommer också vara nödvändigt att se över placering av stopplinjer så att det går att ställa
upp fordon i båda körfälten vid rött ljus. Dessa detaljer kommer att hanteras i samband med
projektering av föreslagen åtgärd.
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Utformningsförslag för signalanläggning. Skissen visar möjlig placering och riktning för signalstolpar.

En kapacitetsanalys av hur en signalanläggning kommer att påverka trafiken på Ystadvägen
kommer att göras. Bedömningen, i detta skede, är att det är möjligt att anlägga en
signalanläggning utan att detta ska få några större konsekvenser för trafiksystemet.
En lösning med signalanläggning på platsen och att bibehålla två körfält i vardera riktningen gör
det möjligt att vid behov ta hänsyn till kommande malmöexpresslinje och dess eventuella behov
av busskörfält.
Ombyggnad av passagen kommer att finansieras inom ramen för befintlig budget för
trafiksäkerhet. Det finns ett antaget objektsgodkännande för detta ändamål sedan tidigare.
Bedömningen är att genomförandet av denna åtgärd kommer kosta omkring 1,5 miljoner kronor
och få en årlig driftskonsekvens på cirka 75 000 kronor.
Övriga åtgärder
Som komplement till föreslagen åtgärd kommer siktförbättrande åtgärder utföras i anslutning till
passagen. Det rör sig främst om att förbättra siktförhållandena norr om Ystadvägen så att
cyklister från detta håll tidigare kan uppmärksammas av bilister. En översikt av belysningen
kommer, av samma skäl, att göras på platsen.
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