Malmö stad

1 (5)

Fastighets- och gatukontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-04-23
Vår referens

Lisa Stolt
Trafikplanerare
lisa.stolt@malmo.se

Tillfälliga farthinder på Folketshusvägen i Klagshamn
TN-2021-935
Sammanfattning

Nya bostadshus byggs längs med Folketshusvägen i Klagshamn. Under byggtiden har
Fastighets- och gatukontoret fått önskemål om placering av tillfälliga farthinder längsmed
Folketshusvägen, detta för att förhindra höga hastigheter och att gatan används som
genomfartsgata under byggtiden.
För att försöka förhindra genomfartstrafik och högre hastigheter föreslår förvaltningen att det
befintliga gummiguppet tas bort från nuvarande placering och ersätts av två nya gummigupp i
justerade placeringar.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att införa föreslagna fartbegränsade åtgärder/tillfälliga farthinder på Folketshusvägen under
perioden maj 2021 – april 2022
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-05-04
Ärendet

Nya bostadshus byggs längs med Folketshusvägen i Klagshamn. Under byggtiden har fastighetsoch gatukontoret fått önskemål om placering av tillfälliga farthinder längs med Folketshusvägen
för att förhindra höga hastigheter och att gatan används som genomfartsväg under byggtiden.
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2021-04-26

Bakgrund
Klagshamn växer och det pågår utbyggnad av bostadshus längs med Folketshusvägen.
Utbyggnaden av Klagshamn genererar byggtrafik längs med gatan. Tidigare var Folketshusvägen
avstängd för genomfartstrafik, det innebar dock att byggtrafiken backade inne på tvärgatorna för
att komma ut ur området. Bedömningen gjordes att byggtrafikens backande rörelser var sämre
för trafiksäkerheten så därför öppnades Folketshusvägen upp för att undvika eventuella olyckor.
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Figur 1. Översiktsbild på bostadsområdet mellan Folketshusvägen och Slättängsvägen i Klagshamn.

Idag är den södra delen av Folketshusvägen färdigställd. Resterande del av Folketshusvägen
kommer följa den färdigställda sektionen (se figur 2), det vill säga 3 meter kombinerad gång- och
cykelbana på den västra sidan, 6 meter körbana och 2 m gångbana på den östra sidan. När
Folketshusvägen är färdigställd kommer det finnas ett farthinder i höjd med entrén till Lilla
Kalkbrottsparken. Färdigställandet av gatorna i området påbörjas i november 2021 och planeras
vara klart april 2022. Dansbanegatan kommer färdigställas först och därefter Folketshusvägen.
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Figur 2. Sektion på södra delen av Folketshusvägen.

I och med att Folketshusvägen öppnades upp har genomfartstrafiken ökat. Fler väljer att köra på
Folketshusvägen istället för på Slättängsvägen när de ska söder och norrut genom Klagshamn.
De senaste två åren har fastighets- och gatukontoret fått många ärenden genom Kontaktcenter
där de boende i närheten av Folketshusvägen klagar på höga hastigheter och genomfartstrafik.
De boende upplever att den nuvarande trafiksituationen är farlig för barn och ungdomar samt
att risken för ökad trafik är stor när badsäsongen startar.
Hösten 2020 genomfördes hastighetsmätningar på Folketshusvägen under en veckas tid.
Mätningarna visade att medelhastigheten låg på 20 km/h och 85-percentilen på cirka 30 km/h.
Mätningarna visade även på ett tillfälle med en maxhastighet på 70 km/h på natten och övriga
enstaka körningar med högre hastighet låg mellan 40–50 km/h. Sammanfattningsvis så höll
majoriteten av motorfordonstrafiken låg hastighet.
Folketshusvägen är en raksträcka på ungefär 380 meter lång. Idag finns det ett tillfälligt
farthinder i form av ett gummigupp precis söder om Biografgatan (figur 3). Klagshamn är en
badort och för att minska risken för genomfartstrafik och höga hastigheter på Folketshusvägen
föreslås att det befintliga gummiguppet tas bort och ersätts med två nya gupp i ny justerad
placering.
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Figur 3. Bild på befintligt tillfälligt farthinder på Folketshusvägen.

Åtgärdsförslag
Förvaltningen föreslår till bakgrund av ovan att två tillfälliga gummigupp placeras ut på
Folketshusvägen samt att det befintliga tillfälliga guppet tas bort (se figur 4). De nya
gummiguppen föreslås vara kvar till gatan är iordningställd och den planerade fartdämpningen är
på plats. Två 3.5-metersgummigupp placeras ut för att möjliggöra för cyklister ska kunna passera
på sidorna.
Cykeltrafiken leds idag tillfälligt in i Lilla Kalkbrottsparken innan cykelbanan längs med
Folketshusvägen är färdig. Ett av gummiguppen placeras därför i anslutning till parkentrén.
Placeringen av guppet på den norra delen av Folketshusvägen motiveras av att där ännu inte
finns någon färdig gång- och cykelbana samt att det kan bidra till en generell hastighetssänkning
på gatan. På den södra sidan av Folketshusvägen föreslås inga ytterligare farthinder eftersom
både gång- och cykelbanan på den västra sidan av Folketshusvägen och att gångbanan på den
östra sidan är iordningsställda.
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Figur 4. Ungefärlig placering av tillfälliga farthinder. Befintligt farthinder tas bort och ersätts av två nya farthinder.

Finansiering
Exploateringsprojektet bekostar utplacering och borttagande av de tillfälliga farthindren.
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

