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Malmöinitiativet - Gör Tegelbruksvägen till huvudled, EF20210049
EF20210049
Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått in ett malmöinitiativ om att göra Tegelbruksvägen till en huvudled.
Anledningen är att området har ändrat karaktär i samband med att nya bostäder byggs och nya
kollektivtrafikturer kommer införas vilket försämrar trafiksäkerheten i korsningarna.
I den pågående byggfasen kommer en väjningsplikt i den skymda korsningen
Råtegelvägen/Tegelbruksvägen att regleras upp, för en bättre trafiksäkerhetsmiljö, innan allt är
färdigbyggt. Ett upprättande av huvudled på Tegelbruksvägen skulle sannolikt öka
trafiksäkerheten på sikt.
Som en följd av en pågående linjenätsutredning kommer sannolikt en, eller möjligen båda
linjerna förläggas till Tegelbruksvägen. Att reglera Tegelbruksvägen till huvudled skulle även
bidra till en bättre framkomlighet för kollektivtrafiken.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att avge yttrande enligt förvaltningens förslag.
att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att i samband med ny linjedragning av stadsbussar
samt byggnation av gång- och cykelbana längs gatan, reglera om Tegelbruksvägen till huvudled.

Beslutsunderlag






Följebrev till Malmöinitiativ - Gör Tegelbruksvägen till huvudled, EF20210049
Malmöinitiativ - Gör Tegelbruksvägen till huvudled, EF20210049
G-Malmöinitiativet- Gör Tegelbruksvägen till en huvudled
Yttrande Malmöinitiativet - Gör Tegelbruksvägen till huvudled

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-10-07
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-09-20

[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
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till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Tekniska nämnden har fått in ett malmöinitiativ om att göra Tegelbruksvägen till huvudled.
Enligt initiativtagaren har Tegelbruksvägen i Oxie två stycken farliga korsningar där högerregeln
gäller. Många följer inte dessa regler och risk för kollision är stor varje dag. Efter att de nya höga
husen på Råtegelvägen byggdes är sikten i korsningarna mycket sämre än tidigare. Dessutom
parkerar många bilar på gatan en längre tid trots att det är parkeringszon 15 min. vilket enligt
initiativtagaren också påverkar trafiksituationen negativt.
Inom kvarteren Murteglet 1, Lerteglet 1 och Lerteglet 2 pågår uppbyggnad av mer än 200
hyresrätter uppdelat på fastigheterna längs Tegelbruksvägen, första inflyttning var år 2018.
Områdets karaktär och användande är i en förändringsfas.
Av flygfotot nedan kan man se att det tidigare löpt en cykelbana över fastigheterna man nu
bygger bostäder på. Tanken enligt detaljplanen är att förlägga cykelbanan integrerad i
Tegelbruksvägens gaturum, vilket kommer påverka gatans funktion och trafikmiljö.

Flygfoto 2010

Den nya byggnaden i korsningen Råtegelvägen/Tegelbruksvägen, har påverkat siktförhållandena
på platsen.
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I den pågående byggfasen kommer det etappvis ordnas för en bättre trafiksäkerhetsmiljö, där
bland annat en väjningsplikt i den skymda korsningen Råtegelvägen/Tegelbruksvägen kommer
regleras upp, innan allt är färdigbyggt. Ett upprättande av huvudled på Tegelbruksvägen skulle
sannolikt öka trafiksäkerheten.
Det pågår en linjenätsutredning för linje 1 och 32 som båda går igenom Oxie. Som en följd av
linjenätsutredningen kommer sannolikt en, eller möjligen båda linjerna, förläggas till
Tegelbruksvägen. Att reglera Tegelbruksvägen till huvudled skulle bidra till en bättre
framkomlighet för kollektivtrafiken.
Enligt olycksstatistiken på Tegelbruksvägen mellan åren 2008 - 2015, som är kopplat till
högerregeln, har det hänt ett fåtal personolyckor med graden måttligt skadade, fyra personer.
Därtill en kollisionsolycka med flertalet inblandade. Tegelbruksvägen har i dagsläget korsningar
från Galgebacksvägen till Marktegelvägen som är av karaktären huvudled. Det är viktigt att det
är en konsekvent huvudledsreglering i dessa korsningspunkter.

Huvudledsförslag, röd linje på Tegelbruksvägen mellan korsning Galgebacksvägen och Marktegelvägen

Fastighets- och gatukontoret föreslår att i samband med ny linjedragning av stadsbussar samt
byggnation av gång- och cykelbana längs gatan, reglera om Tegelbruksvägen till huvudled från
Galgbacksvägen och till en punkt 10 meter öster om Marktegelvägen.
Ansvariga

Peter Nilsson Strateg
Anna Bertilson Direktör

