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Hastighetsdämpande åtgärder på Nordmannagatan
TN-2021-1381
Sammanfattning

Boende utmed Nordmannagatan påtalar att biltrafiken på gatan har ökat och att
körhastigheterna är höga. Inkomna ärenden påtalar behovet av hastighetsdämpande åtgärder på
sträckan. Enligt en tjänsteskrivelse från hösten 2019 som svar på medborgarförslag ska
Fastighets- och gatukontoret förbättra förutsättningarna för cykeltrafik i Nordmannagatan, i
enlighet med föregående Cykelprogram samt intentioner enligt Översiktsplanen. Hur detta
avsågs att göras behövde detaljstuderas, men i tjänsteskrivelsen påtalades att en förlängning av
Mellanhedsgatans norra cykelbana inte nödvändigtvis är enda eller bästa lösningen på uppgiften.
Hastighetsmätningar för Nordmannagatan visar att hastigheterna är höga. Mellan 35-40% kör
fortare än 40 km/tim, och mellan 5-10% kör fortare än 50 km/tim. Gällande
hastighetsbegränsning på gatan är 40 km/tim. Trafikflödet har också ökat över tiden, och
sannolikt ökat mer sedan senaste räkningen 2017 till följd av pågående utbyggnader i Limhamn.
Nordmannagatan är ett utpekat huvudcykelstråk, utpekat i Cykelprogram för Malmö 2012-2019,
och del av viktigt skolstråk till Mellanhedsskolan och Slottstadens skola. Huvudcykelstråket
längs Vikingagatan korsar, och Nordmannagatan ansluter till huvudcykelstråk på Erikslustvägen
och Limhamnsvägen.
Körbanan är generellt 7 m bred, men breddas upp till 9,4 m i väster. Gångbanor är grusade och
av varierande bredd.
Fastighets- och gatukontoret föreslår att anlägga två asfaltsgupp på sträckan (väster om
Ynglingagatan, samt väster om Nordmannaplan), och införa flervägsväjning och
övergångsställen i korsning med Vikingagatan. Med dessa åtgärder bedöms grundproblematiken
med höga hastigheter på gatan hanteras. Även flervägsväjningen bedöms ha viss
hastighetsreducerande effekt, då även fordon på Nordmannagatan uppmärksammar korsningen
och sänker hastigheten. Cykling sker fortsatt i blandtrafik.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna genomförande av Fastighets- och gatukontorets förslag till utformning till en
kostnad om 250 000 kr, samt

SIGNERAD

att överlämna ärendet till trafikdelegationen för erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter.
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Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-08-19
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Den aktuella sträckan går från Limhamnsvägen i nordväst till Erikslustvägen i sydöst.
Korsningen vid Limhamnsvägen är väjningsreglerad och befintlig gång- och cykelväg är upphöjd
och hastighetssäkrad över både Limhamnsvägen och Nordmannagatan. Korsning med
Erikslustvägen är signalreglerad.

Nordmannagatans sträckning, källa Malmö stads stadsatlas.

Nordmannagatan ingår inte i stadens huvudvägnät längre, men används till viss del av
genomfartstrafik vidare mot Stadionområdet och centrala Malmö. Framförallt har gatan en lokalt
uppsamlande funktion. Däremot ingår de omgivande parallellgatorna Köpenhamnsvägen och
Geijersgatan i huvudvägnätet, liksom Limhamnsvägen och Erikslustvägen.
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Huvudgatunät kring Nordmannagatan, lila linjer (streckade är nya huvudgator), källa Malmö stads översiktsplan.

Nordmannagatan korsas av Ynglingagatan, Vikingagatan och Östanväg. På sträckan ansluter
även Boregatan, Holmgårdsgatan, Nordmannaplan (två anslutningar) samt Birkagatan.
De anslutande gatorna är i huvudsak lokala villagator som förmedlar trafik till och från bostäder
i området. Förutom huvudgatorna är Vikingagatan något större än övriga anslutande gator och
har en mer genomgående roll i vägnätet genom Västervång/Bellevue mellan Gamla Limhamn i
söder och Fridhem i norr. Bilflödet på Vikingagatan är modest, ca tusen dagliga bilpassager
(senaste mätning från 2009 gav 900 f/d nordost om Amicitiagatan). Cykelflödena är ungefär i
motsvarande storleksordning på Vikingagatan.
Nordmannagatans körbana är mellan 7-9,4 m bred. Gångbanorna är grusade på båda sidor av
gatan och av varierande bredd.

Nordmannagatan mot söder från Holmgårdsgatan med korsningen med Vikingagatan i fonden, källa Google Maps.
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Nordmannagatan mot söder från Östanväg med bebyggelsen vid Mellanhedsvägen/Erikslustvägen i fonden, källa
Google Maps.

Målpunkter

Utmed Nordmannagatan finns endast villabebyggelse, men i väster utgör Ribersborgsstranden,
Limhamnsfältet och Hylliekrokens Golfcenter målpunkter. Parkering finns i nordost vid
kallbadhuset, bortom Köpenhamnsvägen, samt vid handikappbadet som nås via Geijersgatan i
sydväst.
Vid korsningen med Erikslustvägen finns Fair Play Stadion (tennis, badminton, gym mm) och
vidare österut nås Stadionområdet och Mobilia. En liten bit österut ligger Mellanhedsskolan,
Gyllebo förskola och Slottstadens skola till vilka många skolbarn går/cyklar via
Nordmannagatan.
Längre österut finns också stora bostadsområden Nya Bellevue, Solbacken och Lorensborg. För
delar av östra Malmö kan Nordmannagatan via Stadiongatan och Mellanhedsgatan utgöra
genaste vägen till Ribersborgsstranden.
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Målpunkter i närheten av Nordmannagatan, källa Google Maps.

Gång- och cykelnät

Utmed Nordmannagatan finns breda grusade trottoarer på båda sidor av gatan. Cyklister färdas i
blandtrafik utmed gatan, Västervång skyltas via Nordmannagatan från den separerade gång- och
cykelvägen utmed Limhamnsvägen. Vikingagatan är utpekat i cykelkartan som en cykellänk
mellan Köpenhamnsvägen och Limhamn, där man färdas i blandtrafik på gata med lite
motorfordonstrafik.

Befintligt cykelvägnät, heldragna linjer är separerade från biltrafik. Vikingagatan är markerad som förbindelseväg
med lite trafik där man samsas med bilister i Malmö stads cykelkarta, källa Malmö stads stadsatlas.

I översiktsplanen finns stråket Nordmannagatan/Mellanhedsgatan/Stadiongatan utpekat som ny
koppling i det övriga huvudcykelnätet. Länkarna i huvudcykelnätet består både av separata
cykelbanor och cykelväg i blandtrafikgator. I nuläget finns separerad cykelbana utmed
Mellanhedsgatan/Stadiongatan fram till FairPlay vid Gyllebogångens hastighetssäkrade korsning.
Cykeltrafiken leds här ut i blandtrafik för vidare färd västerut. Även Erikslustvägen/Linnégatan
är utpekad som ny koppling. Sträckan utreds inom ramen för Storstadspaketet. Utmed
Köpenhamnsvägen finns separerad cykelbana, och utmed Geijersgatan har det nyligen anlagts
cykelfält.
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Befintlig huvudcykelnät, blå heldragna linjer, och nya kopplingar enligt översiktsplanen, källa Malmö stads
översiktsplan.

Trafikräkningar

Senaste trafikmätningarna på Nordmannagatan är genomförda år 2017; en mätpunkt öster om
Ynglingagatan, och en mätpunkt väster om Erikslustvägen. Jämförelser med tidigare mätningar
antyder en viss ökad motorfordonstrafik på Nordmannagatan. Möjligen kan denna tendens
härledas till utbyggnader av Glasbrukskajen och Limhamns sjöstad, samt utbyggnader i
Bunkeflostrand.
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Trafikräkningar på Nordmannavägen, sydöst om Ynglingavägen samt nordväst om Erikslustvägen, källa Malmö
stad.

Hastigheter

Data för motorfordonstrafikens hastigheter har hämtats från programvaran Tomtom.
Programvaran ger fördelningen av hastigheter inom olika hastighetsintervall på en sträcka mellan
två korsningspunkter. Utifrån denna data har medelhastighet, 85-percentil1 och 95-percentil
beräknats.
Medelhastigheten på sträckan ligger på 37 – 38 km/h. Hastighetsbegränsningen för sträckan är
40 km/h, men värt att notera är att 15 % av fordonen håller en hastighet som överskrider 47
km/h på sträckans västra respektive östra del.

Medel: 38,1 km/tim
85%: 47 km/tim
95%:53 km/tim
Medel: 36,9 km/tim
85%: 45 km/tim
95%:51 km/tim
Medel: 37,3 km/tim
85%: 45 km/tim
95%:53 km/tim

Medel: 37,9 km/tim
85%: 47 km/tim
95%:52 km/tim

Uppmätta medelhastigheter utmed Nordmannagatan samt 85- och 95-percentiler.

Olycksstatistik

Fem cyklister har blivit påkörda i korsningen Nordmannagatan-Limhamnsvägen (år 2011-2020),
i övrigt har inga olyckor inträffat på Nordmannagatan. Efter att övergångsstället på
Limhamnsvägen (vid Nordmannagatan) säkrats med H-gupp (i slutet av 2019) så har inga
olyckor inträffat i korsningen.
Inkomna ärenden Nordmannagatan

Fem ärenden inkomna till Malmö stad under perioden 2016-2020 avser körhastigheterna på
Nordmannagatan och önskan om hastighetsdämpande åtgärder eller övergångsställe i
1

85-percentil innebär den hastighetsnivå som 15 % av fordonen överträder. 95-percentil innebär motsvarande den
hastighetsnivå som 5 % av fordonen överträder.
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korsningarna med Vikingagatan och Östanväg. I ärendena påtalas att hastighetsdämpande
åtgärder finns på såväl Geijersgatan som på Köpenhamnsvägen, och vidare menande att
bilisterna väljer att köra via Nordmannagatan då det inte finns några hinder på denna. I ett
ärende påtalas även att utbyggnaderna i Limhamns sjöstad medför att problemet eskalerar.

Förslag till åtgärd

Förslaget innebär att hastighetssäkringar av typen asfaltsgupp anläggs på två ställen längs
Nordmannagatan; väster om Ynglingagatan och vid Nordmannaplan. Placering av
hastighetssäkringar på dessa platser bedöms ha bäst hastighetsdämpande effekt. Avståndet
mellan hastighetssäkringar blir jämnt fördelat på sträckan, ungefär 200 m från respektive större
korsande gata.

Figur 1 Förslag till åtgärder längs Nordmannagatan. Två asfaltsgupp, samt flervägsväjning i korsning med Vikingagatan.

I korsning med Vikingagatan där det idag råder väjningsplikt på Vikingagatan, föreslås införande
av fyrvägsväjning. Därtill övergångsställen över respektive inkommande korsningsben,
plattläggning och tillgänglighetsfrämjande åtgärder på gångbanor i korsningen. Denna åtgärd
avser att dels förbättra tillgängligheten på platsen, dels att dämpa hastigheten genom korsningen
i och med att inget av flödena prioriteras över det andra.
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Figur 2 Flervägsväjning i korsning med Vikingagatan, övergångsställen i samtliga ben, och tillgänglighetsfrämjande åtgärder.

Flervägsväjning används en del i andra kommuner, bl.a. Ystad kommun har tillämpat
flervägsväjning på ett antal korsningspunkter. I Malmö har vi exempel på flervägsstopp,
exempelvis i korsning mellan Spångatan och Norra Skolgatan. På aktuell plats bedömer
förvaltningen det inte nödvändigt att införa stopplikt som tvingar samtliga passerande fordon att
stanna, med anledning av rådande flöden och siktförhållanden. Flervägsväjning bedöms vara en
kostnadseffektiv och välavvägd åtgärd för de lokala förutsättningarna och som bidrar till lägre
hastigheter i korsningspunkter och högre trafiksäkerhet för samtliga trafikslag.
Kostnad
Totalkostnad för förslaget beräknas uppgå till 250 000 kr. Åtgärden genomförs inom ramen för
befintlig verksamhetsbudget.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

