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Hastighetsdämpning Drottninggatan vid Rörsjöparken
TN-2021-2261
Sammanfattning

Rörsjöparken ska få två nya entréer mot Drottninggatan i samband med omgestaltningen av
parken (se objektsgodkännande TN 2020-3488-9). Färdigställandet kommer ske i olika etapper.
De nya entréerna mot Drottninggatan planeras öppnas hösten 2022. Innan entréerna öppnar
finns en önskan om att anlägga fartdämpande åtgärder på platsen.
Det kommer öppnas upp en ny entré i höjd med det befintliga övergångsstället på
Drottninggatan. Passagen är inte hastighetssäkrad idag och sträcker sig över två körfält i vardera
riktningen. Med tanke på de ökade gångflödena och de höga trafikflödena i korsningspunkten
finns en önskan om att hastighetssäkra övergångsstället för att möjliggöra en trygg och säker
passagemöjlighet över Drottninggatan.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna genomförandet av i ärendet föreslagen trafiksäkerhetsåtgärd på Drottninggatan,
samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TRU 211202 Förslag till hastighetsdämpning på Drottninggatan vid
Rörsjöparken

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2021-12-09
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-11-24

[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

Rörsjöparken ska få två nya entréer mot Drottninggatan i samband med omgestaltningen av
parken (se objektsgodkännande TN 2020-3488-9). Färdigställandet kommer ske i olika etapper.
Det kommer bland annat öppnas upp en ny entré i höjd med det befintliga övergångsstället på
Drottninggatan och i korsningen Döbelnsgatan – Drottninggatan (se figur 1). De nya entréerna
kommer öppnas upp hösten 2022.
Den befintliga passagen är inte hastighetssäkrad och sträcker sig över två körfält i vardera
riktningen. Med tanke på de ökade gångflödena i korsningspunkten finns en önskan om att
hastighetssäkra övergångsstället för att möjliggöra en trygg och säker passagemöjlighet över
Drottninggatan. Drottninggatan är en av stadens mest vältrafikerade gator och hastigheterna
längs med gatan varierar. På sträckan närmast parken är medelhastigheten cirka 35 km/h enligt
hastighetsdata från TomTom.
Platsen föreslås hastighetssäkras med två Malmögupp (se figur 1). Åtgärden är anpassad för
kollektivtrafikens komfort samtidigt som den är hastighetsdämpande och därmed
trafiksäkerhetshöjande för korsande trafikanter. Hastighetsdämpningen förväntas även få
positiva effekter på den nya entrén vid Döbelnsgatan då motorfordon, som kommer västerifrån,
tvingas sakta ner redan innan högersvängen.

Ungefärlig placering
av ny entré till parken

Figur 1. Föreslagen placering av hastighetsdämpande åtgärd på Drottninggatan.
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Idag finns det en befintlig busshållplats för stadsbusslinje 31 på den södra sidan av
Drottninggatan i korsningen Drottninggatan - Döbelnsgatan. I linjenätsutredningen för år 2030
trafikeras inte sträckan utanför Rörsjöparken av stadsbusstrafik och busshållplatsen kommer då
att tas bort.
De senaste tio åren har det skett tre olyckor på platsen varav två är olyckor mellan motorfordon
och oskyddade trafikanter.
Åtgärden har stämts av med både Skånetrafiken och de åtgärder som ska göras för linje 4 inom
Ramavtal 8 storstad Malmö.
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