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Malmöinitiativet - Övergångsställe till Monbijouskolan, EF20210115
TN-2021-1382
Sammanfattning

Malmöinitiativet avser ett påtalat behov av passage på Monbijougatan i höjd med
Monbijouskolan. Det saknas i dagsläget passage över gatan för barnen. Gatan trafikeras till stor
del av cyklister men också av motorfordon.
Med tanke på trafikmiljöns komplexitet på Monbojougatan, och i korsningen med Norra
Skolgatan, samt det höga flödet av cyklister, i ett prioriterat stråk, måste det utredas vidare hur
en god helhetslösning kan skapas. Det är av vikt att man tar hänsyn till både barnens behov och
cyklisternas framkomlighet när korsningen utreds vidare.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet, anse initiativet vara besvarat, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-10-07
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

2021-09-29

Malmöinitiativet avser behov av passage på Monbijougatan i höjd med Monbijouskolan. Det
saknas i dagsläget passage över gatan för barnen. Gatan trafikeras till väldigt stor del av cyklister
men också till viss del av motorfordon. De senaste 10 åren har det inte registrerats någon olycka
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i närområdet förutom ett fåtal cykelolyckor.
Efter besök på plats har de olika trafikantgruppernas rörelsemönster studerats för att kunna
identifiera eventuella brister. Runt skolans öppningstid, 7.50-8.10 är trafikintensiteten hög med
såväl barn (främst i sällskap med vuxen) och cyklister. Vid tillfället angjorde även några få bilar
inne på skolans mark för lämning av barn. Det identifierades inga olycksincidenter vilket kan
bero på att hastigheterna på trafikanterna är låga på platsen samt att de höga flödena av
trafikanter skapar en medvetenhet om att ta sig fram med försiktighet. Den största korsningen
av barn och föräldrar skedde vid korsningen med Norra Skolgatan. Några få barn korsade
Monbijougatan i höjd med skolans grind. Det är också värt att notera att de flesta barn når
skolan via den östliga GC-banan, mellan Monbijougatan och Spångatan/Torpgatan.
Det finns ett behov av en ordnad passage för barn och föräldrar. Att anlägga en på
Monbijougatan på sträcka är inte nödvändigtvis den bästa placeringen. En förbättrad
korsningspunkt i höjd med Norra Skolgatan hade tydliggjort barnens korsningsbehov för andra
trafikanter och hade gett barn och unga en säker plats att korsa vägen på.
Med tanke på trafikmiljöns komplexitet på Monbojougatan, och i korsningen med Norra
Skolgatan, samt det höga flödet av cyklister, i ett prioriterat stråk, måste det utredas vidare hur en
god helhetslösning kan skapas. Det är av vikt att man tar hänsyn till både barnens behov och
cyklisternas framkomlighet när korsningen utreds vidare. Figuren nedan visar föreslaget
utredningsområde.

Figur 1. Lokalisering samt föreslaget område för utredning av passage för gående.
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