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Malmöinitiativet - Anlägg gång/cykelbana utanför Blomsterskolan i
Kristineberg/Oxie, EF20200242
TN-2021-250
Sammanfattning

Önskemål om trottoar längs Kristinebergsvägen har inkommit via rubricerat Malmöinitiativ.
Tekniska nämnden har i ärende TN-2021-195, ett nämndinitiativ från Sverigedemokraterna,
beslutat att uppdra förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande avseende gångbana
på, av detta ärende berörd sträcka, Kristinebergsvägen.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att, med hänvisning till vad som förekommit i ärendet, besvaras initiativet, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsunderlag





Malmöinitiativ - Anlägg gång/cykelbana utanför Blomsterskolan i Kristineberg/Oxie,
EF20200242
G-Tjänsteskrivelse TN-2021-250 GC-väg vid Blomsterskolan
Yttrande Malmöinitiativ om trottoar på Kristinebergsvägen, TN-2021-250

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

SIGNERAD

2021-08-09

Önskemål om trottoar längs Kristinebergsvägen har inkommit via rubricerat Malmöinitiativ.
Sträckan som berörs är 160 meter lång och presenteras i figur 1. På denna sträcka är bredden av
gaturummet 6-8 meter och saknar helt sidoområden för oskyddade trafikanter att röra sig på.
Avsaknaden börjar i söder i höjd med korsande järnväg och slutar vid Kullaholmsvägen på båda
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sidor i samband med busshållplats Kristineberg Strandgården.
Tekniska nämnden har i ärende TN-2021-195, ett nämndinitiativ från Sverigedemokraterna 2
10219, beslutat att uppdra förvaltningen att ta fram förslag till objektsgodkännande avseende
gångbana på, av detta ärende berörd sträcka, Kristinebergsvägen. Framtagande av
objektsgodkännande kommer påbörjas efter sommaren 2021. Uppdraget innefattar inte själva
korsningspunkten med järnvägen som ägs av Trafikverket. Fastighets- och gatukontoret har en
pågående dialog med Trafikverket angående berörd järnvägsövergång.

Figur 1. Berörd sträcka av Kristinebergsvägen.
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