
Till tekniska nämnden i samråd med stadsbyggnadsnämnden 
 
Uppdrag att utreda trafiken kring Rådmansvången 
 
I Malmö stads budget för 2015 har stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden 
fått i uppdrag att utreda trafiken kring Rådmansvången. Området som utgör södra 
delen av stadskärnan genomgår förändringar efter öppnandet av citytunneln med en 
omläggning av stadsbusstrafiken från Södra förstadsgatan till Rådmansgatan, ny 
cykelinfrastruktur, en ny fotgängarvänlig torgmiljö kring S:t Johanneskyrkan samt 
nybyggnation av centrumfunktioner. Detta har skapat nya flöden av trafikanter och 
ritat om andra flöden. Pildammsparken, Universitetssjukhuset, Möllevången och 
Folkets park är starka målpunkter jämte centrum. I detta skede är det i första hand 
åtgärder inom ramen för tekniska nämndens ansvar. Det ska dock ske i samråd med 
stadsbyggnadsnämnden.  
 
Befolkningen i innerstaden växer både genom nybyggnation och inom befintligt 
bestånd, och ändrar karaktär genom att många väljer att bo kvar även när de bildar 
familj. Detta motsvarar en global trend och som svar har Malmö en ny översiktsplan 
och en trafik- och mobilitetsplan som förväntas antas innan året är slut. Därtill berörs 
området av en åtgärdsvalstudie för kollektivtrafik som föreslår spårväg mellan bland 
annat Västra hamnen och Lindängen, och som rekommenderar att förberedelser 
inför detta inleds. För området har ett långsiktigt planeringsarbete i form av ett 
planprogram påbörjats. För att tillförsäkra stadsutvecklingen nyttor ur förändringarna 
behöver dock förutsättningarna för vissa åtgärder på kort sikt utredas.  
 
Utbudet av kommersiella lokaler för service och handel är god men när 
rörelsemönster ändras påverkas utbudet. Att skapa goda förutsättningar för 
fotgängare och cyklister kan stärka kollektivtrafiken ytterligare. Stråket längs S:t 
Johannesgatan och Friisgatan utgör en potentiell länk mellan västra och östra 
Malmö. Den innehåller bebyggelser från olika epoker men erbjuder ett nästan 
obrutet stråk av publika lokaler. Ett rikt utbud av kultur och nöje länkas samman med 
offentliga miljöer. Pildammsparken, Malmö opera, Gamla idrottsplatsen, Konsthallen, 
S:t Johannes kyrka, Kulturhuset Mazetti, Kulturbolaget, Stadsarkivet, Biograf Panora 
och Folkets park, med förlängning mot Karlskronaplan. I ena änden institutioner och i 
andra fria kulturliv och nöjesetablissemang. 
 
Utredningen ska lämna förslag på om det finns enkla åtgärder att genomföra i 
stadsmiljön för att redan nu bidra till ett tydligt och sammanhängande stråk för 
fotgängare och cyklister som kan stärka attraktionskraften i södra centrum och 
kollektivtrafiken. I det arbetet ingår även att utreda hur såväl befintlig som planerad 
korsande trafik kan bearbetas så att deras flöden tillvaratas och barriärer 
överbryggas. Åtgärderna ska redovisas som en strategisk helhet men med möjlighet 
till gradvis genomförande där slutresultatet inte ska stå vägen för enkla åtgärder som 
snabbt stärker helhetsidén. Förslaget ska kunna tjäna som underlag för långsiktiga 
investeringar i mark såväl som i befintliga och nya byggnader och ska kunna utgöra 
en målbild som inkluderar berörda verksamheter och fastighetsägare i syfte att 
skapa gemensamma finansieringsmodeller. Således kan bärande idéer för urbana 
tjänster som belysning, möblering, skyltning, angöring, cykelparkering, grönska och 
dagvattenhantering med fördel arbetas in. 
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