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Malmöinitiativet - Farthinder på östra delen av Geijersgatan, EF20200070
TN-2020-2033
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har tidigare inkommit med önskemål om åtgärder på Geijersgatan på
sträckan mellan Bellevuevägen och Linnégatan. Initiativtagaren menar att trafik indirekt leds till
Geijersgatan på grund av åtgärder i andra större gator i omgivningen. Bilar på Geijersgatan
upplevs regelbundet köra för fort. Det har enligt uppgift inträffat många incidenter som varit
nära olyckor och det är en otalig mängd tung trafik på sträckan. Åtgärdsförslagen i
Malmöinitiativet var att farthinder byggs vid Balderstigen samt vid Sagoliden, som betraktas som
en skolväg. Det föreslogs också att den norra trottoaren breddas då den upplevs som smal samt
att gatan skyltas med ”lekande barn” vid lekplatsen.
Förvaltningens förslag var att besvara ärendet genom att avslå förslagen om anläggandet av
farthinder, breddning av gångbana och skyltning. Ärendet blev återremitterat till förvaltningen
med önskan om farthinder på sträckan. Förvaltningen har utrett sträckan igen och lämnat
förslag på två platser för anläggandet av farthinder.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta
att godkänna genomförandet av i ärendet föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder på östra
delen av Geijersgatan, samt
att överlämna ärendet till fastighets- och gatudirektören för erforderliga beslut om lokala
trafikföreskrifter, samt
att till Malmöinitiativet avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag





Malmöinitiativet - överlämnat initiativ för vidare behandling, EF20200070
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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

Ett Malmöinitiativ har tidigare inkommit med önskemål om åtgärder på Geijersgatan på sträckan
mellan Bellevuevägen och Linnégatan. Initiativtagaren menar att trafik indirekt leds till
Geijersgatan på grund av åtgärder i andra större gator i omgivningen. Bilar på Geijersgatan
upplevs regelbundet köra för fort. Det har enligt uppgift inträffat många incidenter som varit
nära olyckor och det är en otalig mängd tung trafik på sträckan. Åtgärdsförslagen i
Malmöinitiativet är dels att farthinder byggs vid Balderstigen samt vid Sagoliden, som betraktas
som en skolväg. Dels föreslås att den norra trottoaren breddas då den upplevs som smal. Det
sista åtgärdsförslaget är att gatan skyltas med ”lekande barn” vid lekplatsen.
Förvaltningens förslag var att besvara ärendet genom att avslå förslagen om anläggandet av
farthinder, breddning av gångbana och skyltning. Ärendet blev återremitterat till förvaltningen
med önskan om farthinder på sträckan.
Dagens förhållanden
Den aktuella sträckan är cirka 1 km lång och sträcker sig mellan Linnégatan och Bellevuevägen.
Sträckan utgör huvudgata i Malmös gatunät med ett körfält i vardera riktningen. Gatan går
genom bostadsbebyggelse och är reglerad som huvudled. Geijersgatan trafikeras inte av
kollektivtrafik. Högsta tillåtna hastighet är 40 km/h. Enligt hastighetsmätningar från TomTom
så håller motorfordonen reglerad hastighet i stor omfattning. Hastigheterna är dock något högre

Figur 1. Geijersgatan mellan Bellevuevägen och Linnégatan.
Foto från initiativtagarens ärende.
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på sträckan mellan Häckebergagatan och korsningen Geijersgatan – Bellevuevägen.

Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

Figur 2. Aktuell sträcka markerat i rött.

Geijersgatan är enligt Malmö stads översiktsplan utpekad som huvudgata för biltrafik. Gatan är
även utpekad som en ny koppling för stadens huvudcykelnät, dock inte det prioriterade
huvudcykelnätet (se figur 3).

Figur 3. Markerad som huvudgata och som ny koppling för huvudcykelnätet.
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I korsningen Geijersgatan – Vittskövlegatan finns ett övergångsställe med ett befintligt
farthinder. I korsningen med Vittskövlegatan går ett av de utpekade huvudcykelstråken i det
befintliga övriga huvudcykelnätet. Det finns även befintliga övergångsställen vid Idunavägen och
vid Östanväg som idag inte är hastighetssäkrade.
Den aktuella sträckan trafikeras av cirka 6 000 motorfordon per vardagsmedeldygn, varav cirka
5 % utgör tung trafik.
Bedömning av åtgärdsbehov
Inom ramen för Malmö stads trafiksäkerhetsarbete genomförs årligen ett antal åtgärder i
befintlig miljö med syfte att öka trafiksäkerheten i staden och minska antalet trafikolyckor.
Främst rör det sig om att hastighetssäkra befintliga övergångsställen som är olycksdrabbade eller
genomföra åtgärder på grund av trygghetsskäl. Planering av åtgärder görs årsvis och val av
platser baseras på olycksstatistik, utformning, synpunkter från allmänheten med mera. Ett
internt förankringsarbete sker i planeringsstadiet för att på så sätt kunna fånga upp synpunkter
vad gäller intressekonflikter gällande exempelvis kollektivtrafik, förvaltning och trafikreglering
I bedömningen om mest lämplig placering av farthinder på Geijersgatan, mellan Linnégatan och
Bellevuevägen, har hänsyn tagits till olycksdata, hastigheter och skoltrafikvägar.
Utifrån ett skoltrafikperspektiv så är det främst korsningarna Geijersgatan – Vittskövlegatan och
Geijersgatan – Idunavägen som är viktigast. Under de fem senaste åren har det rapporterats in
13 olyckor till STRADA på den aktuella sträckan. Sex av olyckorna är kollision mellan
motorfordon och oskyddad trafikant och fyra olyckor mellan motorfordon. Majoriteten av
olyckorna på sträckan sker i vid cirkulationen vid Bellevuevägen och i korsningen Linnégatan –
Geijersgatan.
Förvaltningen föreslår att två korsningspunkter hastighetsäkras: Idunavägen – Geijersgatan och
Sagoliden – Geijersgatan. Båda korsningarna föreslås hastighetsäkras med asfaltsgupp och
åtgärderna planeras att genomföras 2022.
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