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Tekniska nämndens trafikutskott har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ med önskemål om farthinder och fler passager längs med västra delen av
Hohögsgatan mellan Västra Skrävlingevägen och Videdalsvägen har inkommit till Tekniska
nämnden. Gatan har inga fartdämpande åtgärder i dagsläget och det finns få passager där
oskyddade trafikanter kan korsa gatan. Videdalsskolan (F-9) ligger på södra sidan av
Hohögsgatan närmast Videdalsvägen; många av eleverna korsar och rör sig längs gatan för
att ta sig till skolan. Två busslinjer trafikerar Hohögsgatan, linje 6 och linje 31, och de har
hållplatslägen i den västra delen nära Västra Skrävlingevägen samt vid Videdalsskolan.
Eftersom det är många gående och cyklister, inklusive barn, som korsar och rör sig längs
Hohögsgatan, och hastighetsdämpande åtgärder och passager saknas, är det motiverat att
utreda trafiksituationen för att ta fram förslag på åtgärder. Tekniska nämnden avser att
uppdra åt sin förvaltning, Fastighets- och gatukontoret, att utreda vidare inom ordinarie
arbete för trafiksäkerhetsåtgärder. Förslag till beslut om åtgärder kommer presenteras för
Tekniska nämndens trafikutskott under hösten 2021.
Yttrande

Ett Malmöinitiativ med önskemål om farthinder och fler passager längs med västra delen av
Hohögsgatan mellan Västra Skrävlingevägen och Videdalsvägen har inkommit till Tekniska
nämnden. Initiativtagaren skriver att boende och trafikanter under många år upplevt att
gatan är otrygg och riskfylld för framförallt oskyddade trafikanter, däribland barn, på grund
av accelerationer, mycket höga hastigheter samt avsaknad av övergångsställen vid
busshållplatserna.
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Beskrivning av den aktuella sträckan
Den aktuella sträckan av Hohögsgatan är ungefär 800 meter lång. Gatan är cirka 9 meter
bred och det finns gångbanor på både norra och södra sidan som är mellan 2-3,5 meter
breda. Belysningsstolpar finns längs hela gatan; de är placerade mitt i gångbanan vilket
minskar framkomligheten för fotgängare och de barn som cyklar på gångbanan. Det finns tre
övergångsställen längs gatan. Ett i varje ände, det vill säga i korsningarna med Västra
Skrävlingevägen respektive Videdalsvägen och på själva sträckan finns ett övergångsställe vid
Videdalsskolan. Övergångsställena är inte hastighetssäkrade. I dagsläget finns det inga
farthinder längs med den aktuella sträckan av Hohögsgatan.

3 (5)

Skolväg för många barn
Videdalsskolan ligger i gatans östligaste del och är en F–9-skola med tillhörande fritidshem
och grundsärskola med totalt cirka 720 elever. Många av eleverna bor i nära anslutning till
skolan. Barn korsar gatan och rör sig längs hela den aktuella sträckan av Hohögsgatan.
Cykeltrafik
Hohögsgatan ingår i befintlig övrigt huvudcykelnät, vilket även gäller östra delen av
Hohögsgatan. Sallerupsvägen och Videdalsvägen ingår i befintligt prioriterat huvudcykelnät.
Busstrafik
Busslinjerna 6 och 31 går längs med Hohögsgatan och de har två hållplatser; Dalvik och
Videdal. Linje 6 trafikeras med regelbundna avgångar under hela dygnet och veckan. Den
ingår i Storstadspaketet och skall gå kvar i Hohögsgatan på grund av det stora resandet från
skolan. Även linje 31 kommer fortsatt att trafikera Hohögsgatan med samma linjesträckning.
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Trafikflöden och hastigheter
Trafikmängden på Hohögsgatan ligger på 2 500-3 000 fordon/dygn och andelen tung trafik
är kring 14 %. Reglerad hastighet är 40 km/h längs hela sträckan med undantag för precis
vid skolan där hastigheten är 30 km/h. Enligt hastighetsmätningar gjorda i november 2020
är 85-percentilen cirka 50 km/h, vilket innebär att 85 % av motorfordonen håller 50 km/h
eller lägre. Andelen hastighetsöverträdelser är 46 % och de högsta hastigheterna som
noterats är 90-110 km/h främst på kvällar och nätter, men även under eftermiddagar vid
några tillfällen.
Olycksstatistik
Olycksstatistik för Hohögsgatan mellan Västra Skrävlingevägen till och med
cirkulationsplatsen med Videdalsvägen har tagits fram från olycksdatabasen STRADA för
åren 2011-2020. Totalt har det skett 17 olyckor under den aktuella perioden, varav 16 med
personskador. Av dessa var 12 lindriga och 4 måttliga. En handfull av olyckorna har varit
singelolyckor med cyklist eller fotgängare. Fem av olyckorna har varit mellan
cyklist/fotgängare och motorfordon. Majoriteten av olyckorna har skett från Nypongatan
och österut, det vill säga den östra delen av den aktuella sträckan av Hohögsgatan.
Test av cykelgata på östra delen av Hohögsgatan
Hohögsgatans östra del från Videdalsgatan till Toftanässtigen är en viktig länk i
cykelvägnätet, där det är stora cykelflöden. Sedan slutet av 2020 har denna del gjorts om till
en cykelgata för att testa konceptet. Syftet är att skapa en trafiksäker och trygg miljö där
cykeltrafiken främjas. I cykelgatan framförs fordon i cykelfart. Testet utvärderas under våren
2021.
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