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Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om att bygga en gång- och cykelbana längs med
Vintrievägen på sträckan mellan Erlandsrovägen och Vintrie by. Initiativtagaren menar att med
en ökande trafik av alla trafikslag och höga hastigheter på fordon så bör anläggandet av en gångoch cykelbana prioriteras av Malmö stad.
Med hänsyn till gatusektionen, antalet fordon och olycksstatistik så är det inte aktuellt att bredda
upp Vintrievägen för att anlägga en gång- och cykelbana i dagsläget. Öster om Vintriegårdsvägen planeras det för en förlängning av den befintliga gång- och cykelbanan i och med
planläggning av området. 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 som
nämns i detta ärende har relativt lite trafik, är inte olycksdrabbad och resterande område ska inte
planläggas i närtid. Därför är det i dagsläget inte motiverat att prioritera denna sträcka framför
andra sträckor där det finns större behov av satsningar på gång- och cykelinfrastruktur.
Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att Malmöinitiativet ska anses vara besvarat enligt förvaltningens förslag.
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Beslutet skickas till

Ett Malmöinitiativ har inkommit med önskemål om att bygga en gång- och cykelbana längs med
Vintrievägen på sträckan mellan Erlandsrovägen och Vintrie by. Initiativtagaren menar att med
en ökande trafik av alla trafikslag, höga hastigheter på fordon och en fortsatt utbyggnad av Hyllie
så bör anläggandet av en gång- och cykelbana prioriteras av Malmö stad.
Vintrievägen sträcker sig mellan Pildammsvägen och sedan vidare väster ut genom Vintrie by.
Den del av Vintrievägen som syftas till i Malmöinitiativet är sträckan mellan Vintrie by och
Erlandsrovägen. All trafik sker i blandtrafik och vägen är mellan 4,5 – 5,5 meter bred. Inne i
Vintrie är den skyltade hastigheten 40 km/h. På Vintrievägen utanför samhället är den skyltade
hastigheten 60 km/h. På sträckan öster om Vintrie by finns det ett farthinder. Idag är det en
sträcka på cirka 500 meter längs med Vintrievägen som saknar gång- och cykelbana.

Figur 1. Översiktsbild Vintrievägen.

Idag finns det en gång- och cykelbana längs med den östra delen av Vintrievägen närmast
Pildammsvägen som anlades hösten 2020.

Figur 2. Befintlig gång- och cykelbana längs med Vintrievägen.
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De senaste tio åren har det inrapporterats totalt två olyckor till STRADA, ingen av olyckorna har
skett mellan motorfordon och oskyddade trafikanter.
Sedan 2016 har det kommit in tio ärenden till Kontaktcenter där det önskas gång- och cykelbana samt extra farthinder på den berörda sträckan. Anmälarna menar att det är många oskyddade trafikanter som rör sig på sträckan och de upplever att fordon håller betydligt högre hastighet än de 60 km/h som är skyltat. Den senaste hastighetsmätningen som gjordes på Vintrievägen visar på en medelhastighet på 36 km/h. 2021 gjordes det en trafikmätning väster om
Älmhultsgatan som visade på relativt lite fordon på sträckan, cirka 770 fordon på ett MVD. Det
är polisen som är ansvarig myndighet för att kontrollera och säkerställa att hastighetsbegränsningarna följs.
Förvaltningen har tidigare studerat möjligheterna att göra om Vintrievägen till en så kallad
bymiljöväg eller 2–1-väg. Principen för en sådan åtgärd är en avsmalning av befintlig väg med
hjälp av kantmålning så att endast ett körfält skapas för den dubbelriktade trafiken. Tyvärr så var
gatusektionen för smal för en sådan åtgärd.
I Malmö stads översiktsplan ligger området väster om Vintriegårdsvägen med som planerad
blandad bebyggelse (se figur 3). Öster om Vintriegårdsvägen pågår det idag planarbete där DP
5665 under våren 2021 har varit ute på samråd. I den nya detaljplanen planeras det för en förlängning av den befintliga gång- och cykelbanan inom planområdet. Området väster om
Vintriegårdsvägen är utpekad som blandad bebyggelse i ÖP. I dagsläget finns det inga planer på
att planlägga i närtid. Vid en framtida planläggningen av området kan det bli aktuellt att anlägga
en gång- och cykelväg som knyter an till den befintliga.

DP
5665

Figur 3. Kommande bebyggelse enligt ÖP.

Med hänsyn till gatusektionen, antalet fordon och olycksstatistik så är det inte aktuellt att bredda
upp Vintrievägen för att anlägga en gång- och cykelbana längs med resterande del av
Vintrievägen i dagsläget. 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 som
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nämns i detta ärende har relativt lite trafik, är inte olycksdrabbad och området är inte aktuellt för
planläggning. Därför är det i dagsläget inte motiverat att prioritera denna sträcka framför andra
sträckor där det finns större behov av satsningar på gång- och cykelinfrastruktur.
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