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Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till Tekniska nämnden med önskemål om åtgärder på
Geijersgatan på sträckan mellan Bellevuevägen och Linnégatan. Initiativtagaren menar att trafik
indirekt leds till Geijersgatan på grund av åtgärder i andra större gator i omgivningen. I ärendet
nämns också att bilar kör för fort, att det har skett många incidenter som hade kunnat sluta i
olyckor samt att det är mycket tung trafik på sträckan. I Malmöinitiativet föreslås att den norra
gångbanan ska breddas, att ett farthinder ska byggas samt att det sätts upp en skylt för lekande
barn vid lekplatsen.
Förvaltningen föreslår att Malmöinitiativet avslås mot bakgrund av att det nyligen har
genomförts trafiksäkerhetsåtgärder på Geijersgatan söder om Linnégatan. Förvaltningen föreslår
också att initiativet om att bredda den norra gångbanan avslås. Fastighetsägare intill den norra
gångbanan uppmanas att, i enlighet med det ansvar som åligger fastighetsägare, hålla efter
buskage och växtlighet för att inte tvinga ut gående i körbanan vid möte. Förvaltningen föreslår
till sist att även avslå delen om att sätta upp en skylt för lekande barn vid lekplatsen.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att, med hänvisning till vad som framkommit i ärendet, avslå samtliga föreslagna åtgärder, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
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Ärendet

Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om åtgärder på Geijersgatan på sträckan mellan
Bellevuevägen och Linnégatan. Initiativtagaren menar att trafik indirekt leds till Geijersgatan på
grund av åtgärder i andra större gator i omgivningen. Bilar på Geijersgatan upplevs köra för fort
regelbundet. Det har enligt uppgift inträffat många incidenter som varit nära olyckor och det är
en otalig mängd tung trafik på sträckan. Åtgärdsförslagen är dels att farthinder byggs vid
Balderstigen samt vid Sagoliden, som betraktas som en skolväg. Dels föreslås att den norra
trottoaren breddas då den upplevs som smal. Det sista åtgärdsförslaget är att gatan skyltas med
”lekande barn” vid lekplatsen.

Figur 1. Geijersgatan mellan Bellevuevägen och Linnégatan. Foto från initiativtagarens ärende.
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Dagens förhållanden
Den aktuella sträckan är cirka 1 km lång och utgör huvudgata i Malmös gatunät med ett körfält i
vardera riktningen. Gatan går genom bostadsbebyggelse och är reglerad som huvudled. Högsta
tillåtna hastighet är 40 km/h.

Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

Figur 2. Aktuell sträcka markerat i rött.

Geijersgatan är enligt Malmö stads översiktsplan utpekad som huvudgata för biltrafik. Gatan är
även utpekad som en ny koppling för stadens huvudcykelnät, dock inte det prioriterade
huvudcykelnätet (se figur 3).
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Figur 3. Markerad som huvudgata och som ny koppling för huvudcykelnätet.

Det finns farthinder på en plats längs sträckan, vid korsningen med Vittskövlegatan, där det
även finns ett övergångsställe. Det finns även ett övergångsställe vid Idunavägen och ett vid
Östanväg.
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Gatans dimensioner varierar längs sträckan. Nedan följer en genomgång av måtten.

Figur 4. Gatans mått på sträckan mellan Bellevuevägen och Idunavägen

Mellan Bellevuevägen och Idunavägen är körbanan cirka 7 meter bred. Gångbanan är cirka 1,5
meter bred på norra sidan och cirka 2 meter bred på södra sidan. Mellan södra gångbanan och
körbanan finns det en grönremsa som är cirka 4–5 meter bred.
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Figur 5. Gatans mått på sträckan mellan Idunavägen och Vittskövlegatan.

Mellan Idunavägen och Vittskövlegatan är körbanan cirka 7,5 meter bred och gångbanan är
cirka 3,5 meter bred på norra sidan och 2 meter på södra sidan. Mellan södra gångbanan och
körbanan finns det en grönremsa som är cirka 4,5–5 meter bred.

7 (9)

Figur 6. Gatans mått på sträckan mellan Vittskövlegatan och Östanväg.

Mellan Vittskövlegatan och Östanväg är körbanan cirka 9 meter bred. Gångbanan är cirka 3,5
meter bred på norra sidan och cirka 4,5 meter bred på södra sidan.
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Figur 7. Gatans mått på sträckan mellan Östanväg och Linnégatan.

Mellan Östanväg och Linnégatan är körbanan cirka 9 meter bred. Gångbanan är cirka 3,5 meter
bred på norra sidan och drygt 2–2,5 meter bred på södra sidan.
Den aktuella sträckan trafikeras av cirka 6 000 motorfordon per vardagsmedeldygn, varav cirka
5 % utgör tung trafik.
Under de tio senaste åren, perioden 2010-07-01 – 2020-06-30, har det inträffat 8 trafikolyckor
med personskada som följd, rapporterade av antingen polisen eller sjukvårdens akutmottagning
eller både och. Fyra av olyckorna var cyklist i singelolycka, och de andra var en olycka med
motorfordon i singelolycka, två motorfordon i korsande kurs, två motorfordon i kollision vid
avsväng och cyklist påkörd av motorfordon. En av singelolyckorna med cykel fick allvarlig skada
som följd, olyckan med påkörd cyklist samt två av singelolyckorna med cykel medförde måttlig
skada och resten hade lindrig skada som följd.
Malmö stads arbete med trafiksäkerhet och trafiktrygghet
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 behöver bli säkrare för trygghetens skull, till exempel för skolbarn.
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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
övriga trafikslag, trafikreglering samt drift och underhåll.
Förvaltningen har av tekniska nämnden fått i uppdrag att utveckla arbetet med trafiktrygghet,
vilket kommer att komplettera Malmö stads arbete med trafiksäkerhet. Detta arbete kommer att
påbörjas under våren 2021.
Bedömning av åtgärdsbehov
Den generella trafikutvecklingen för Malmös innerstad är att andelen resor som görs med
personbil minskar, både för malmöbornas resor och besökare/pendlare till och från Malmö. För
många gator kan det medföra att mängden trafik minskar. Det har nyligen färdigställts farthinder
på den angränsande sträckan av Geijersgatan i väst, mellan Linnégatan och Västanväg. De nya
åtgärderna bedöms dock ha en mindre påverkan på hur trafikeringen av Geijersgatan och andra
angränsande gator utvecklar sig. Den eventuella omfördelningen av trafik och då framförallt
tung trafik behöver följas under en längre tid för att se vilka eventuella förändringar som
uppstår.
Fastighets- och gatukontoret får många önskemål om farthinder. Med anledning av gatans
nuvarande och relativt nya utformning samt olycksstatistiken för de senaste tio åren så finns det
i nuläget inte någon möjlighet att av trafiksäkerhetsskäl prioritera anläggning av ytterligare
farthinder på Geijersgatan. Fokus i trafiksäkerhetsarbetet riktas till platser där behovet av
åtgärder bedöms vara större, till exempel på platser där många oskyddade trafikanter korsar
större gator eller på redan olycksdrabbade platser. I nuläget är det alltså inte motiverat med
trafiksäkerhetsåtgärder på denna sträcka. Om behovet kvarstår i framtiden och förutsättningarna
förändras så kan det eventuellt vara aktuellt med någon form av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Frågan bör då utredas igen.
Gångbanan på den norra sidan har varierande bredd, mellan Linnégatan och Idunavägen är
gångbanan cirka 3,5 meter för att smalna av till 1,5 meter fram till Bellevuevägen. På de smalare
delarna av gångbanan är det viktigt att fastighetsägarna ser till att häckarna inte växer ut över
gångbanan för att förhindra att fotgängare behöver gå ut i körbanan.
Vägmärke A15 ”Varning för barn” anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig
på eller vid vägen, exempelvis skolor. Förskolor är inte medräknat i detta då de dels är
inhägnade, vilket innebär att barnen inte har möjlighet att vistas på eller vid vägen, dels då
förälder eller föräldrar förväntas ansvara för barnet eller barnen vid lämning och hämtning.
Varningsmärke A15 är heller inte avsett att användas i bostadsområden bara för att där finns
barn. I bostadsområden är det inte ovanligt att barn uppehåller sig vid gator. Något skäl att
speciellt varna för detta med varningsmärke A15 finns således inte. Tvärtom skulle en sådan
användning kunna medföra att respekten för märket minskade med följd att riskerna skulle
kunna öka på de platser där märket verkligen behövs. Övriga liknande skyltar tillåts inte heller på
stadens allmänna gator utan plockas ned. Ofta hamnar de på fel höjd eller liknande och skapar
en ny fara för trafikanter som går in i dessa eller skapar siktproblem.

