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Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit till fastighets- och gatukontoret avseende önskemål om gångoch cykelbana längs med Naffentorpsvägen mellan Bunkeflostrand och Svågertorp.
Förslagsställaren menar att det idag är osäkert för oskyddade trafikanter att röra sig längs med
vägen i brist på säkra gång- och cykelmöjligheter samt att fordon inte respekterar
hastighetsgränserna.
Den mark som förslagsställaren önskar att en cykelbana anläggs på ligger delvis på Malmö stads
mark, men till största del på privat åkermark. Sträckan längs med Naffentorpsvägen finns med i
översiktsplanen som en ny cykelkoppling inom det övriga huvudcykelnätet och den är en
identifierad brist i cykelvägnätet. Investeringen ligger dock inte med i planeringen för satsningar
som ska göras på cykelvägnätet den närmaste tiden. I dagsläget är sträckan inte prioriterad för
åtgärder då det finns andra platser i staden där behovet är större.
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[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.]
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Ärendet

Ett Malmöinitiativ har inkommit till fastighets- och gatukontoret avseende gång- och cykelbana
längs med Naffentorpsvägen mellan Bunkeflostrand och Svågertorp. Förslagsställaren menar att
det idag är osäkert för oskyddade trafikanter att röra sig längs med vägen i brist på säkra gångoch cykelmöjligheter samt att fordon inte respekterar hastighetsgränserna.
Naffentorpsvägen har en varierande gatusektionsbredd på mellan 5–9 meter. De bredaste
partierna på gatan är i öster medan gatan smalnar av närmre Bunkeflostrand. Idag finns det en
kombinerad gång- och cykelbana längs med Naffentorpsvägens västra sträcka fram till
cirkulationsplatsen i korsningen med Stockrosgatan, därefter sker cykling och gång i blandtrafik.
Det finns även en kombinerad gång- och cykelbana på de östra delarna av Naffentorpsvägen
som sedan kopplas an till gång- och cykelbanan längs med Pildammsvägen (se figur 2).

Figur 1. Översiktsbild Naffentorpsvägen.

Figur 2. Befintlig gång- och cykelbana längs med östra delarna av Naffentorpsvägen.

Naffentorpsvägen har en hastighetsgräns på 40 km/h genom bebyggt område i Bunkeflostrand
och därefter 60 km/h respektive 70 km/h på sträckan fram till Pildammsvägen (figur 3).
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Figur 3. Hastighetsbegränsningar längs med Naffentorpsvägen. Källa: NVDB.

År 2018 genomfördes en hastighetsmätning som visade på att medelhastigheten öster om
Stockrosgatan låg på 51 km/h. På samma mätningspunkt låg antal fordon på ett
medelvardagsdygn (MVD) på 3200 fordon. En annan mätning väster om Pildammsvägen visar
på 4850 fordon på ett MVD. Enligt Transportstyrelsens olycksdatabas (STRADA) så har det de
senaste fem åren rapporterats in två olyckor, inga av dessa olyckor är kollisioner mellan fordon
och oskyddade trafikanter.
Sedan 2016 så har det kommit in totalt tio ärenden via Kontaktcenter där det önskas en gångoch cykelbana längs med Naffentorpsvägen då anmälarna menar att bilar håller för höga
hastigheter. De hastighetsmätningar som förvaltningen har gjort visar dock att
hastighetsgränserna inte överträds. Däremot kan den upplevda hastigheten bland oskyddade
trafikanter upplevas hög.
I översiktsplanen så är marken närmast Naffentorpsvägen utpekad dels som jordbruksmark,
natur och som kommande verksamhetsområden. I översiktsplanen ligger det även med en ny
koppling för övrigt huvudcykelnät.

Figur 4. Framtida markanvändning enligt ÖP.

Malmö stad äger inte all mark längs med Naffentorpsvägen, vilket gör att om det ska byggas en
gång- och cykelbana så krävs det markförhandlingar mellan staden och privata fastighetsägare. I
dagsläget är det inte aktuellt med detaljplaneläggning för områdena som omger
Naffentorpsvägen. Det som ligger närmast att byggas ut är industriområdet mellan Yttre
Ringvägen och Naffentorpsvägen, men där är ännu inget påbörjat planarbete.
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I Malmö arbetar vi strategiskt och långsiktigt med cykelplanering. Kontinuerligt identifieras
brister och möjligheter i cykelnätet och olika åtgärder prioriteras mot varandra utifrån faktorer
som framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Sträckan längs med Naffentorpsvägen
finns med i översiktsplanen som en ny cykelkoppling inom det övriga huvudcykelnätet och den
är en identifierad brist i cykelvägnätet. Investeringen ligger dock inte med i planeringen för
satsningar som ska göras på cykelvägnätet den närmaste tiden. I dagsläget är sträckan inte
prioriterad för åtgärder då det finns andra platser i staden där behovet är större.
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