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Sammanfattning

Inom ramen för fastighets- och gatukontorets arbete med trygga och säkra skolvägar föreslås
hastighetsdämpande åtgärder på Ellenborgsvägen i Husie och Stensåkersvägen i Oxie. På
Ellenborgsvägen gäller förslaget ett nytt övergångställe och på Stensåkersvägen ett befintligt
övergångställe som förses med hastighetsdämpande åtgärder och cykelöverfart.
Förslag till beslut

att godkänna genomförandet av i ärendet föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder, vilka hanteras inom
driftbudget Mindre ombyggnad skola, till en kostnad om cirka 1 000 000 kr och en årlig
driftskonsekvens om cirka 20 000 kr, samt
att överlämna ärendet till trafikdelegationen för erforderliga beslut om lokala trafikföreskrifter
Beslutsunderlag



G-Trafiksäkerhetsåtgärder på Ellenborgsvägen och Stensåkersvägen

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-09-07
Ärendet

Nollvisionen beslutades i riksdagen 1997 och innebär att ingen i Sverige ska dödas eller skadas
svårt i trafiken. Nollvisionen är ett etiskt ställningstagande och utgår från att olyckor inte alltid
kan förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Vägar, gator och fordon måste därför
utformas så att misstagen inte leder till döden eller allvarliga personskador.
Nollvisionen har gjort att stor fokus lagts på att se till att hastigheten inte överstiger det varje
enskild trafikant tål vid en eventuell kollision. I stadstrafik har det framförallt inriktats på att
säkra hastigheten till 30 km/h i korsningspunkter mellan bilister och oskyddade trafikanter.
Under senare år har många övergångsställen hastighetssäkrats med olika typer av
hastighetsdämpande åtgärder. Det finns fortfarande många övergångsställen och cykelpassager
som är i behov av åtgärd för att göra platsen säkrare för oskyddade trafikanter.
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Olika trafikanter har olika förmåga att tåla det fysiska våld som uppstår vid en kollision. De
flesta gående eller cyklande kan tåla att bli påkörda av ett annat fordon i omkring 30 km/h utan
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att riskera att omkomma, men barn och äldre är extra utsatta. Säkra övergångställen är därför
viktiga för att barn ska kunna ta sig tryggt och säkert till skolan.
Platserna i det här förslaget är inte olycksdrabbade utan motiveras av att passagerna kommer att
användas av många barn som skolväg.
Ellenborgsvägen
Ärenden med önskemål om ett övergångställe som förbättrar möjligheterna för barn att korsa
Ellenborgsvägen vid Stenkällevägen har inkommit till förvaltningen. I området finns flera skolor.
Barn vid framförallt Videdalsskolan (åk F-9), Husieskolan (åk F-6) och Videdals Privatskolor (åk
F-9) behöver korsa Ellenborgsvägen på sin skolväg.

Figur 1. Översiktskarta
Hastighetsbegränsningen på Ellenborgsvägen är 40 km/h och trafikmängden är ca 3 000 fordon
per dygn. Stadsbusslinje 35 som går mellan Kvarnby och Gustav Adolfs torg trafikerar
Ellenborgsvägen. På den aktuella sträckan finns det idag övergångställen vid Videdalsvägen och
vid Källbogatan men mellan dessa är det ca 650 meter och den genaste vägen för många barn är
korsa Ellenborgsvägen vid Stenkällevägen, vilket sker både till fots och på cykel. Längs med
Ellenborgsvägen finns separerade cykelbanor på båda sidor av vägen och busshållplats för linje
35 som ligger öster om Stenkällevägen.
En hastighetsmätning som genomförds hösten 2020 visade att medelhastigheten var 39 km/h
och 85-percentilen 49 km/h. För att skolvägen ska anses vara säker finns det ett behov av en
säker övergång försedd med hastighetsdämpande åtgärder.
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Möjligheterna för ett övergångställe och en cykelöverfart har studerats men eftersom cykling
sker i blandtrafik i Stenkällevägen är det svårt att hitta en fungerande lösning för cykeltrafiken.
Därför föreslås ett nytt övergångställe med hastighetsdämpande åtgärder i form av Malmögupp
som anläggs öster om Stenkällevägen så att även bussresenärer kan nyttja övergångstället.
Genom åtgärden får barn bättre möjligheter att korsa Ellenborgsvägen tryggt och säkert både till
fots och på cykel då bilarnas hastigheter kommer att dämpas inte bara vid övergångstället utan i
hela korsningen.
Kostnaden för åtgärden bedöms till omkring 800 000 kr.

Figur 2. Nuvarande utformning
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Figur 3. Utformningsförslag
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Stensåkersvägen
Barn som bor på den norra sidan av Stensåkersvägen använder tunneln vid Kvarnvingestigen
som skolväg men korsar även Stensåkersvägen vid det befintliga övergångstället och
cykelpassagen vid Oxie kyrkoväg. De yngre barnen har Kungshögsskolan (åk F-6) som målpunkt
och de äldre Oxievångsskolan (åk 7-9).

Figur 4. Översiktskarta
Hastighetsbegränsningen på Stensåkersvägen är 40 km/h och trafikmängden är ca 4 500 fordon
per dygn. Under våren 2021 gjordes en trafikmätning i närheten av övergångstället och resultatet
visade en medelhastighet på 45 km/h och en 85-percentil på 53 km/h. På vardagsmorgnar och
eftermiddagar när barn tar sig till och från skola uppmättes så höga hastigheter som 70 km/h vid
övergångstället. För att skolvägen ska anses vara säker behöver övergångstället förses med
hastighetsdämpande åtgärder.
Stadsbusslinje 1 som går mellan Kristineberg och Elinelund och den anropsstyrda
regionbusslinjen 140 mellan Oxie och Svedala trafikerar sträckan. Därför föreslås
hastighetsdämpande åtgärder i form av busskuddar som är anpassade till kollektivtrafiken. I
samband med ombyggnaden görs cykelpassagen om till en cykelöverfart och hållplatslägena strax
nor och söder om korsningen kommer att tillgänglighetsanpassas.
Åtgärden innebär att skolvägen över Stensåkersvägen blir både tryggare och säkrare.
Kostnaden för den hastighetsdämpande åtgärden bedöms till omkring 200 000 kr.
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Figur 5. Nuvarande utformning

Figur 6. Utformningsförslag
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