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EN FÖR- OCH EFTERSTUDIE PÅ HOHÖGSGATAN I MALMÖ

— En för- och efterstudie på Hohögsgatan i Malmö
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Vad är en cykelgata

•

Fordon får inte föras med högre hastighet än 30
kilometer i timmen.

•

Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med
vägmärke.

•

Fordon får inte parkeras på någon annan plats än
särskilt anordnade parkeringsplatser.

•

En förare som kör in på en väg som är cykelgata har
väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.

•

En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa
hastigheten till cykeltrafiken.

•

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon
vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer
in på en väg från en cykelgata.
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Cykelgator i Malmö

•

Koncept och potentialstudie för Malmös framtida
cykelgator

•

Förenklad förstudie för tillfälliga cykelgator

•

Val och utformning av Hohögsgatan

•

Förändringar under drifttiden
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Syfte och metod

•

Syftet har varit att utföra en för- och efterstudie
då en cykelgata implementeras på Hohögsgatan.

•

Studera effekten och påverkan på trafikanters
trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet vid
införandet av cykelgatan.

•

Aspekter som studerats är trafikflöden,
hastigheter, beteenden samt upplevd trygghet.

• Kvalitativa observationer för att studera rörelsemönster
• Trafikräkningar på plats och slangmätningar av motorfordons hastigheter
Förstudie Aug • Enkätstudier och intervjuer
2020

Införande av
cykelgata

Efterstudie
Maj 2021

Rapport
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• Införande av åtgärder
• Korrigering av åtgärder efter synpunkter från allmänheten

• Kvalitativa observationer för att studera rörelsemönster
• Trafikräkningar på plats och slangmätningar av motorfordons hastigheter
• Enkätstudier och intervjuer

• Sammanställning av resultat
• Analys
• Slutsats

Hypoteser
Hypotes 1
Vid införandet av cykelgata kommer fler cyklister att cykla i mitten av gatan och röra sig mer fritt över hela gatan.

Hypotes 2
Vid införandet av cykelgata kommer färre cyklister att cykla på trottoaren.

Hypotes 3
Vid införandet av cykelgata minskar motorfordonens medelhastighet.

Hypotes 4
Vid införandet av cykelgata ökar antalet motorfordon som väjer för cyklister i korsningspunkter.

Hypotes 5
Vid införandet av cykelgata upplevs gatan som mer trafiksäker och trygg.
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TRAFIKFLÖDEN

Fordonstrafiken på Hohögsgatan minskade, medan
antalet cyklister och fotgängare förblev oförändrat
•

Fordonstrafiken på Hohögsgatan minskade efter
införandet av cykelgata

•

Fordonstrafiken ökade på intilliggande vägar

•

Förväntningarna var inte att cykeltrafiken skulle
öka, främst på grund av dess läge i relation till
övriga cykelnätet

•

Det är inte möjligt att bedöma Covid-pandemins
påverkan på människornas resvanor, varför det är
svårt att dra slutsatser om trafikflödena
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HYPOTES 1 & HYPOTES 2

Fler cyklister cyklade i mitten av gatan och rörde sig
friare över hela gatan, därutöver cyklade färre cyklister
på trottoaren
Väster om Vikbogatan, före

Väster om Vikbogatan, efter
6%

3%

•

•

Cyklisterna i de två observationspunkterna vid
Vikbogatan tenderade att i högre utsträckning
placera sig i de mittersta zonerna jämfört med
tidigare
Det registrerades inte någon förändring av
cyklisternas beteende under observationerna vid
den östra änden av Hohögsgatan

25%

4%

2%

58%

35%

69%
Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Öster om Vikbogatan, före

•
•

Vidare noterades även att gummiguppen påverkar
cyklisternas placering i gatan

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Öster om Vikbogatan, efter

2%

6%

8%

32%

3%

I de två observationspunkterna vid Vikbogatan
cyklade färre cyklister på trottoaren efter att
cykelgata införts

64%
28%

58%
Zon 1
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Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

HYPOTES 3

Motorfordonens medelhastighet minskade

•

Cykelgatans utformning ledde till att
fordonstrafikens medelhastighet minskade på
Hohögsgatan efter införandet av cykelgata

•

Hastigheterna minskade även på
Hallstorpsvägen norr om Hohögsgatan,
troligen till följd av avsmalningen som
kommit till med de nya skyltarna som
aviserar cykelgatan

•

Åtgärderna fungerar som trafiklugnande, och
den sänkta hastigheten hos bilisterna
resulterar i ökad trafiksäkerhet
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HYPOTES 4

Antalet motorfordon som väjer för
cyklister i korsningspunkter ökade inte
•

Ingen förändring i väjning kunde noteras

•

Hohögsgatan fungerade redan sedan tidigare som
en huvudled, där väjningsplikten och högerregeln
inte efterlevdes

•

Införandet av väjningsplikt på de anslutande
gatorna har emellertid förstärkt det redan
invanda beteendet att bilister väjer för trafikanter
på Hohögsgatan, och därmed skapat en ökad
tydlighet
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HYPOTES 5

Gatan upplevdes inte som mer trafiksäker och trygg

•

•

Den upplevda trafiksäkerheten och
tryggheten har minskat, trots att
hastigheterna för motortrafiken har minskat
Cyklister väljer att inte ta det utrymme på
cykelgatan som det är tänkt
•
•

•

Jag upplever denna plats som trafiksäker
Före
Efter
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16%

54%

15%

25%

15%

5%

Instämmer
helt

Jag känner mig trygg på denna plats dagtid
Före
Efter

11%

18%

27%

Instämmer
inte alls
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32%

Instämmer
inte alls

Utformningen är inte tydlig nog
Det känns otryggt och stressigt att vara mitt i
gatan

Flertalet personer nämner att de känner sig
otrygga och inte vågar ta plats på gatan
eftersom de känner ett obehag när bilisterna
ligger bakom dem

37%

26%

23%

45%

19%

31%

Instämmer
helt

SLUTSATSER

Förutsättningar för en
välfungerande cykelgata
•

Utformning och gestaltning av gatan är viktig
•
•
•

En tydlig utformning som stödjer funktionen och bidrar
till att övriga trafikanter anpassar sig till cyklisterna
Utformningen måste vara självförklarande
Utformningen ska bidra till att bilisterna sänker
hastigheten

•

Tydlig och riktad information för ökad förståelse
kring gatans användning

•

Centralt läge med högt flöde av cyklister
•
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Förhållandet mellan cyklister och motorfordon ska
helst vara minst 2:1
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SLUTSATSER

Reflektion

Separerade cykelbanor är mer trafiksäkra men
cykelgator är ett bra komplement för att skapa ett
sammanhängande cykelvägnät.
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SLUTSATSER

Vad händer i Malmö?

•

Vad händer med Hohögsgatan?

•

Kommer Malmö att implementera fler cykelgator?

•

Hur ser Malmö på att använda den nya
skyltningen för cykelgator?
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Tack för oss!
Några frågor?

KONTAKTA OSS:
CHARLOTTE.LINDSKOG@AFRY.COM
JAKOB.SARVIK@AFRY.COM
JESPER.NORDLUND@MALMO.SE
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