HÅLLBART RESANDE I
HOLMA OCH KROKSBÄCK
Bilaga till planprogram

FÖRORD
I föreliggande strategirapport beskrivs Malmö
stads målsättning för trafiken till, från och i
utvecklingsområdet Holma och Kroksbäck. Vidare
beskrivs vilka åtgärder som staden, byggherrarna
och de olika verksamheterna ska arbeta med för
att skapa långsiktiga och hållbara resvanor. De
föreslagna åtgärderna berör främst attityd‐ och
beteendepåverkan men även den fysiska miljön.
Strategin är resultatet av ett
förvaltningsövergripande arbete mellan
Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret, i dialog
med byggherrarna.
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INLEDNING
BAKGRUND
Holma och Kroksbäck ligger i södra Malmö och
avgränsas av Pildammsvägen, Lorensborgsgatan ,
Ärtholmsvägen samt Hyllievångsvägen i söder.
Området ligger ca 1 km norr om Hyllie station.

År 2011 tog Malmö Kommunala Bostadsföretag
(MKB) och Riksbyggen, fastighetsägare respektive
förvaltare i Holma, fram ett gemensamt
tävlingsuppdrag till en av världens största
återkommande arkitekttävlingar, Europan.
Uppdraget man gav de tävlande var att visa hur
man genom nyproduktion på området närmast
Pildammsvägen och genom komplettering av
befintlig bebyggelse i Holma skulle kunna vitalisera
Holma och bättre knyta samman området med
övriga staden.
I Översiktsplanen för Malmö är strategierna för
trafikutvecklingen i Malmö tydliga. En fortsatt
befolkningstillväxt ökar trycket på Malmös
trafikytor samtidigt som markanvändningen i den
nära, täta och gröna staden ska vara effektiv.
Trafikytor måste användas och utformas så att de
kan transportera så många som möjligt på ett
ytsnålt och resurseffektivt sätt, vilket åstadkoms
genom att satsa på gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik.
Enligt Trafikmiljöprogram 2012‐2017 för Malmö
stad, ska malmöbornas bilresor minska till år 2030
till 30 % (den faktiska andelen var 40 % år 2013)
och inpendlarnas bilresor till 50 % (den faktiska
andelen var 62 % år 2013).
Tekniska nämnden antog i mars 2016 Trafik‐ och
mobilitetsplanen. I planen konkretiseras de mål för
trafiksystemet som finns beskrivna i Översikts‐
planen och Trafikmiljöprogrammet. Planen tar ett
helhetsgrepp om trafiken och mobiliteten och
tydliggöra hur denna ska bidra till stadens
attraktivitet och skapa ett mer hållbart Malmö.

SYFTE
Planområdet för Holma och Kroksbäck
Holma och Kroksbäck utgör tillsammans ett av fem
prioriterade områden i Områdesprogrammen för
socialt hållbar utveckling i Malmö.
Områdesprogrammen är en femårig investering
(2010‐2015) med målet att förbättra
levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler
jobb i de områden i Malmö där välfärden är som
lägst.
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Ambitionen med denna strategi är att minska
efterfrågan på bilresor, samt att nå ett lägre
bilinnehav än idag i Holma och Kroksbäck. I
strategin belyses förutsättningar och möjligheter
för ett hållbart resande och förslag på konkreta
åtgärder presenteras. För att uppnå målen krävs
både fysiska lösningar och beteendeförändringar.

MÅLPUNKTER
MÅLPUNKTER I MALMÖ, REGIONALT
OCH NATIONELLT
Hyllie station, Malmö Centralstation och Triangeln
station ligger samtliga inom 5 km från Kroksbäck
och Holma. Stationerna trafikeras av tåg som går
både till regionala och nationella resmål samt till
Köpenhamn och Danmark. I Hyllie finns dessutom
ett stort utbud av service endast 1,5 km bort.
I bilden till höger och i tabellen nedan presenteras
restiderna för de olika färdsätten till Hyllie C,
Malmö C och Triangeln station. I restiderna nedan
ingår tiden det tar att parkera bilen vid
målpunkten. För att få jämförbara tider färdsätten
emellan, har därför 3 min adderats till restiden för
bil. Kollektivtrafiken som trafikerar området utgörs
av stadsbusslinjerna 6 och 8.
För de som ska resa vidare i Skåne, nationellt eller
till Danmark är Hyllie station mest attraktiv. Den
nås på cykel på endast 5 minuter eller med
stadsbuss på 5‐6 minuter. Samma sträcka tar 9
minuter med bil.
Restiden med stadsbuss till Malmö C och station
Triangeln är densamma som restiden med bil. Att
cykla till samtliga stationer tar kortast tid av
samtliga färdsätt. Väderskyddad cykelparkering
med bra låsmöjligheter finns vid samtliga stationer.

Restid med cykel, stadsbuss och bil till Malmö C, Triangeln
station och Hyllie station från Kroksbäck och Holma.

TRAFIKSLAG

HYLLIE STATION (1,5 km)

MALMÖ C (5,0 km)

TRIANGELN STATION (3,0 km)

Kollektivtrafik

5‐6 min, turtäthet 7‐
8min

20 min, turtäthet 5min

15 min, turtäthet 7‐8min

Cykel

5 min

19 min

13 min

Fotgängare

24 min

60 min

36 min

Bil

9 min

20 min

15 min

Restid för samtliga trafikslag uppdelat på identifierade målpunkter.
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LOKALA MÅLPUNKTER
I bilden nedan redovisas befintliga och planerade
lokala målpunkter i området Holma och Kroksbäck.
Planområdet ansluter till stadens cykelstråk och
möjliggör snabba resor med cykel till många viktiga
målpunkter i Malmö. I bilden redovisas det
befintliga, prioriterade och övriga, huvudcykel‐
nätet som heldragna linjer hämtat från
Översiktsplanen. De streckade linjerna redovisar
planerade nya kopplingar. Området har ett
finmaskigt nät för gång‐ och cykel som skapar
möjligheter för korta avstånd till målpunkter för
fotgängare och cyklister.
Det befintliga kollektivtrafiknätet erbjuder en bra
koppling med kort restid till både Hyllie station,
Malmö C och Triangeln station. Det finns tre
hållplatser utmed Hyllievångsvägen och tre
hållplatser utmed bussgatan i Holma. Hela den
planerade bebyggelsen kommer att ligga inom
högst 400 m från en hållplats (som är ett
vedertaget mått för god kvalité avseende
kollektivtrafik).

samband med förtätningen. Både skolor och
förskolor är viktiga målpunkter i den vardagliga
reskedjan. Samtliga har goda kopplingar till
huvudcykelnätet och ligger nära en hållplats.
Hyllie badhus invigdes sommaren 2015. I
anslutning till badhuset kommer det finnas en
aktivitetspark med bland annat skateboard‐
ramper.
Området har goda möjligheter till rekreation.
Kroksbäcksparken är en av Malmös större parker
och förutom de karaktäristiska kullarna finns här
även fotbollsplaner, en puckel‐fotbollsplan och en
temalekplats. Strax söder om Kroksbäck finns
sporthallen Hyllie Sportcenter.

I området finns två skolor, Kroksbäcksskolan och
Holmaskolan, som båda är grundskolor. Dessutom
finns ett antal förskolor och det planeras för fler i

Befintligt och planerat
huvudcykelnät samt befintliga och
planerade lokala målpunkter.
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Holma och Kroksbäck ska bli en hållbar stadsdel.
Det ska vara attraktivt att gå, cykla eller åka
kollektivtrafik och efterfrågan på bilresor i området
ska vara låg. En stor andel yteffektiva färdmedel
möjliggör att många människor kan transporteras,
samtidigt som en attraktiv stadsmiljö kan skapas.
För att bibehålla tillgängligheten och
attraktiviteten i Holma och Kroksbäck när fler
människor ska bo och verka där, måste gatorna
möjliggöra en förflyttning av fler människor och
mer gods utan att större fysiska ytor tas i anspråk.
Fler ska transporteras på samma yta, vilket kan
åstadkommas genom att öka attraktiviteten och
underlätta användandet av de transportsätt som
kan transportera flest människor per ytenhet.

DAGENS FÄRDMEDELSFÖRDELNING
Enligt resvaneundersökningen från 2013 utgörs
40% av de boendes resor av bilresor i Holma och
Kroksbäck, medan 17 % av resorna sker med
kollektivtrafik, 22 % med cykel och 18 % till fots.
Det är samma andel som kör bil och cyklar av de
boende i Kroksbäck och Holma jämfört med
Malmö som helhet. Dock är det färre som åker
kollektivt och fler som går. Av de resor som är
kortare än 50 km görs 37 % med bil, vilket också
motsvarar medelvärdet för Malmö som helhet.

Dagens färdmedelsfördelning (2013).
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MÅL ‐FÄRDMEDELSFÖRDELNING 2030
Fler malmöbor, fler arbetstillfällen, fler besökare
och turister och en befolkningsökning i regionen i
stort innebär ökat resande.
I Trafikmiljöprogrammet är de långsiktiga målen att
malmöbornas andel bilresor ska minska till 30 %
(40 % år 2013) och att inpendlarnas bilresor
minskar till 50 % (62 % år 2013) till år 2030.
Förutsättningarna för ett minskat antal bilresor
skiljer sig mycket mellan innerstad och ytterstad
utifrån reseavstånd, tillgång till kollektivtrafik,
parkeringsmöjligheter samt utbud av service och
handel. I Trafik‐ och Mobilitetsplanen (TROMP) för
Malmö delas staden därför in i 15 delområden, där
Holma och Kroksbäck tillhör område 8. För varje
delområde har en målbild för
färdmedelsfördelningen för samtliga resor arbetats
fram för år 2030. Målbilden har definierats utifrån
en sammanvägning av Fotgängarprogrammet
(2012‐2018), Cykelprogrammet (2012‐ 2019), en
uppräkning av målen i Koll2020 och
Trafikmiljöprogrammet (2012‐2017).

I TROMP betraktas staden i 15 delområden. Holma och
Kroksbäck utgör delområde 8.

Trafik‐ och mobilitetsplanens mål för hela Holma
och Kroksbäck år 2030 är att högst 30 % av resorna
ska ske med bil och 70 % ska ske med gång, cykel
och kollektivtrafik. Diagrammet nedan redovisar
hur resandet måste förändras för Holma och
Kroksbäck från idag om stadens mål ska nås år
2030.

Dagens färdmedelsfördelning och målen för 2030 för Holma och Kroksbäck från TROMP.
Staplarna visar resandemängdernas storlek i förhållande till varandra. Antalet invånare ökar med
ca 50 % om området byggs fullt ut enligt planprogrammet.
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HUR UPPNÅS MÅLEN?
För att nå de uppsatta målen för färdmedels‐
fördelningen krävs åtgärder så att de boende i
Holma och Kroksbäck väljer att åka kollektivt, cykla
eller gå. Lika viktigt är det att Malmö stad i
samverkan med byggherrar och företag arbetar
aktivt för att förändra resbeteenden. Alla aktörer
kan medverka till ett hållbart resande. Ett aktivt
samarbete och stöd för varandras projekt är
grundläggande för att uppnå största nyttan för ett
långsiktigt hållbart resande i området.
Att enbart arbeta med förbättringsåtgärder i
Holma och Kroksbäck kommer dock att få
begränsad effekt. För att uppnå en långsiktigt
hållbar trafiksituation i området krävs det att
liknande åtgärder genomförs även i övriga Malmö.

Under de kommande avsnitten beskrivs åtta olika
delområden som innehåller strategier och
aktiviteter som sammantaget bidrar till att målet
uppfylls. Dessa delområden är:


MOBILITY MANAGEMENT
(BETEENDEPÅVERKAN OCH DIALOG)







Kommunicera stadens mål och visioner
för trafiken
Mobility management för skolor
Mobility management för boende
Mobility management för besökare

FYSISK STRUKTUR






Cykeln ska synas och prioriteras
Gent, tryggt och gångvänligt
Snabb och tillgänglig kollektivtrafik
Biltrafik på oskyddade trafikanters villkor

UPPFÖLJNING AV MÅLEN
Målen kommer följas upp via Malmö stads
resvaneundersökning som görs vart femte år. Den
kontinuerliga uppföljningen är viktig för att se att
förändringen succesivt styr mot målet.

Åtgärderna kan vara inom Mobility management,
inom den fysiska miljön eller en kombination.
Åtgärderna bör utvärderas med utgångspunkt från
områdets specifika förutsättningar i samband med en
analys av trafikflöden och vägval.
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MOBILITY
MANAGEMENT
Mobility Management (MM) är ett koncept för att
främja hållbara transporter och påverka bil‐
användningen genom att förändra resenärers
attityder och beteenden, det vill säga att med
mjuka åtgärder påverka resan innan den börjat.
Förenklat kan man säga att mobility management
handlar om att få fler människor att välja det minst
miljöpåverkande sättet att resa. Mobility
management ger människor kunskap om och
möjlighet att pröva nya färdsätt. För att människor
ska kunna göra hållbara transportval krävs en
hållbar fysisk planering.
I Holma och Kroksbäck finns det flera olika
målgrupper för arbetet med mobility management.
Boende är en stor målgrupp då många nya
bostäder planeras. I området planeras också för
nya förskolor och till viss del kontor och handel.
Dessutom kommer områdets specifika kvalitéer
och besöksmål attrahera besökare. I detta kapitel
följer korta beskrivningar på möjliga insatser för
respektive målgrupp och förslag på vem eller vilka
som skulle kunna genomföra insatsen.

Gena, säkra och trygga cykelvägar är en förutsättning
för att människor ska välja att cykla.

Ett stort utbud av möjliga färdsätt ger förutsättningar för ett hållbart resande.
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KOMMUNICERA STADENS
MÅL OCH VISIONER FÖR
TRAFIKEN
Malmö stad vill skapa en attraktiv stadsmiljö för
alla som bor, vistas och verkar i Malmö. Detta,
liksom de uppsatta målen för trafiken i hela Malmö
och i Holma och Kroksbäck, behöver
kommuniceras till berörda för att skapa en
gemensam bild av Malmö i framtiden. De positiva
effekter som en ökad andel gång‐, cykel‐ och
kollektivtrafikresor ger måste lyftas fram. Det är
viktigt att informera om varför Malmö stad aktivt
arbetar med hållbarhetsfrågorna för att skapa en
förståelse och belysa att alla är ansvariga för att
uppnå ett förändrat resbeteende. Att sprida
information om genomförda projekt inom hållbart
resande hjälper andra att se sin del och medverkan
i den hållbara staden och marknadsför samtidigt
Holma och Kroksbäck och Malmö som en attraktiv
och hållbar stad.
Malmö stads förhållningssätt till trafiken i Holma
och Kroksbäck och Malmö som helhet
kommuniceras och kan kommuniceras till
allmänhet och stadens anställda via press, intranät,
hemsida och sociala medier. Även lyckade projekt
kommuniceras här.

VIKTIGA AKTÖRER




Malmö Stad
Byggherrar
Skolor/verksamheter

KOMMUNIKATIONSKANALER ATT
ARBETA MED


INFORMATION TILL BOENDE OCH DE SOM SKA
FLYTTA TILL HOLMA ELLER KROKSBÄCK

Alla som bor i, eller ska flytta till, Holma eller
Kroksbäck ska känna till Malmö stads mål och
ambitioner för området vad gäller hållbart
resande. Informationen kan gärna delges i
samarbete med byggherren, exempelvis som en
del av deras säljmaterial. Malmö stad
tillhandahåller material och information.
8

Ett av stadens mål är att fler ska cykla i Malmö.


SAMARBETE MED BYGGHERRAR

Vid byggherremöten informeras om Malmö stads
förhållningssätt till trafiken i Holma och Kroksbäck
och Malmö som helhet, samt att byggherrarnas
aktiva medverkan är en förutsättning för att nå de
mål som finns.


INFORMATION TILL VERKSAMHETER

Verksamheter och kommande verksamheter i
Holma och Kroksbäck informeras om stadens
ambitioner för området. Även skolor och förskolor
ska informeras samt erbjudas att ta del av material
via ledning och rektor.

MOBILITY MANAGEMENT
FÖR VERKSAMHETER
För verksamheter finns vinster i såväl hälsa som
ekonomi att göra på en omställning till hållbara
transporter. De verksamheter som vi idag vet
kommer att finnas i Holma och Kroksbäck är skolor,
förskolor, kontor och en mindre del handel.

VIKTIGA AKTÖRER




Malmö Stad
Byggherrar
Skolor/verksamheter

AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED I
HOLMA OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck. Aktiviteterna ska både
inspirera kommande verksamheter att arbeta
aktivt med åtgärder som påverkar de anställdas
färdmedelsval, men även vara vägledande för hur
byggherrarna tillsammans med Malmö stad ska
arbeta med mobilitetsfrågor i planeringsstadiet.


HÅLLBART RESANDE I SKOLOR OCH
FÖRSKOLOR

Arbetet att påverka fler föräldrar att gå eller cykla
med sina barn till skolan eller förskolan kan
innefatta såväl föräldrars skjutsande som
varuleveranser och anställdas resor till och från
arbetet. Skolorna och förskolorna ska ha en tydig
hållbarhetsprofil där att cykla eller gå till fots ska
vara det självklara valet. Det ligger i Malmö stads
intresse att budskapet kommuniceras tydligt och
återkommande till föräldrar. Trafikundervisning
ska vara en naturlig del i undervisning, i alla tre
stadier av grundskolan, men både teoretiska och
praktiska inslag. Malmö Stad och gatukontoret har
undervisningsmaterial och praktiska tips på hur
trafikundervisningen kan genomföras i skolan.


PILOT – KROKSBÄCKSSKOLAN BLIR EN
CYKELSKOLA

I Holma och Kroksbäck har 64 % av de boende över
15 år tillgång till en cykel, snittet för Malmö är 72%
och i några området i Malmö har hela 85 % tillgång
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Rörelse på morgonen ger pigga barn!
till cykel. För barn och ungdomar i Holma och
Kroksbäck är det långt ifrån självklart att ha tillgång
till en cykel – och därmed den frihet som det
innebär att kunna nå i princip hela Malmö på två
hjul.
Piloten innebär att Kroksbäcksskolan får en tydlig
cykelprofil. Eleverna ska ha tillgång till cykel –
vilken ska användas frekvent i både
trafikundervisning och annan undervisningen.
Just nu utreds möjligheten för Malmö stad att ge
alla barn/ungdomar tillgång till en fri cykel att
nyttja, även på fritiden. Nästa steg i utredningen är
att göra en kostnadsbedömning. Utredningen
bevakas vidare och möjligheten att göra en pilot
med barnen som går på Kroksbäcksskolan
undersöks vidare. Ett alternativ till den fria cykeln
är klassuppsättning av cyklar som kan nyttjas under
skoltid.
Andra åtgärder för att tydligare förstärka
konceptet om en cykelskola kan vara att låta
skolgården få ett trafiktema med exempelvis en
”övningsrunda” där teknik och trafikregler kan
tränas. En del i skolans praktiska undervisning kan
vara underhåll och reparation av cykeln.


RESEPOLICY/RESEPLAN

En resplan/resepolicy för arbetsplatser innebär att
arbetsgivaren tillhandahåller ett paket av åtgärder
för att uppmuntra sina anställda att använda mer
miljöanpassade färdsätt än egen bil. Resplanerna
fokuserar på de anställdas resor till och från
arbetet, men bör också innehålla åtgärder som
riktar sig till tjänsteresor och leveranser.

Genom att företagen har en väl utformad
resepolicy, kan en tydlig prioritering av hållbara
färdsätt ske. Resepolicyn kan påverka valet av
färdmedel för tjänsteresor och resor till och från
arbetsplatsen genom olika typer av incitament till
de anställda.


SUBVENTIONERAT KOLLEKTIVTRAFIKKORT TILL
ANSTÄLLDA

Åtgärden innebär att företag erbjuder månadskort
till de anställda för att uppmuntra till ett
miljöanpassat resande som en del i företagets
miljöarbete. Subventionerat kollektivtrafikkort till
anställda är en skattepliktig förmån på samma sätt
som parkeringsplatser vid arbetsplatsen är. Tillgång
till subventionerat kollektivtrafikkort på
arbetsplatsen har en stark styrande effekt när det
gäller valet att åka kollektivt.


CYKEL‐LEASING FÖR ANSTÄLLDA

För att uppmuntra och förenkla för anställda att
cykla till och från jobbet, och för resor i tjänsten,
kan arbetsgivare erbjuda leasing av cykel till ett
förmånligt pris. Cykeln kan efter ett antal år köpas
ut till ett förmångligt pris.


SÄKER OCH TILLGÄNGLIG CYKELPARKERING

När verksamheter ordnar säker cykelparkering kan
fler motiveras till att cykla till arbetet. Väderskydd
och bra möjligheter att låsa fast cykeln är viktiga
förutsättningar för att cykla till arbetet. Vid skolor
och förskolor bör det finnas möjlighet att lämna sin
cykelvagn eller lådcykel för vidare resa.


BILPOOL OCH CYKELPOOL FÖR TJÄNSTERESOR

Genom att företagen skapar enkel tillgång till
bilpool och cykelpool (även elcykel) vid
tjänsteresor minimeras efterfrågan på egen bil i
tjänsten.
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Attraktiva cykelställ.

MOBILITY MANAGEMENT
FÖR BOENDE
I Holma och Kroksbäck kommer ca 2.200 nya
bostäder att byggas. De boendes val av färdmedel
kommer att vara avgörande för att nå de uppsatta
målen.

VIKTIGA AKTÖRER



Malmö stad
Byggherrar

AKTIVITETER ATT ARBETA MED I HOLMA
OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs åtgärder som bedömds som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck.


CYKELUTBILDNING

Många av de boende i Holma och Kroksbäck har
sitt ursprung i länder där cyklingen inte är lika
självklar som i Sverige. Det innebär att många, i
första hand kvinnor, aldrig har lärt sig att cykla.
Genom att starta upp cykelutbildningar i området
får fler möjlighet att använda cykeln som
transportmedel.


ANPASSAD CYKELKARTA

För att uppmärksamma de boende om hur enkelt
och snabbt det är att cykla till olika målpunkter i
Malmö, kan en cykelkarta med inritade rutter från
Holma och Kroksbäck till viktiga målpunkter skickas
ut till boende och nyinflyttade. Utöver de självklara
större målpunkterna i staden ska också annorlunda
och roliga utflyktsmål finnas med. I kartan kan
även restiden med cykel respektive bil skrivas ut.


MARKNADSFÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN

De boende Holma och Kroksbäck har en väldigt god
tillgänglighet till kollektivtrafik, både för lokala,
regionala och nationella resor. Denna möjlighet
bör kommuniceras till boende och nyinflyttade i
Holma och Kroksbäck.


VÄGVISNING – KAMPANJ

Inom ramen för en kampanj förstärks vägvisning i
området. Vägvisning kan både omfatta målpunkter
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inom området men också visa vägen till mål‐
punkter inom Malmö, såsom Hyllie station och
Malmö centrum. Vägvisning kan också ange restid
för fotgängare och cykel till de olika målpunkterna.


HÅLLBARHETSCOACHING

I samband med flytt till ett nytt område finns det
en stor potential att påverka resval. Holma och
Kroksbäck kan vara pilot för nya metoder att
arbeta med nyinflyttade som målgrupp, till
exempel att erbjuda de nyinflyttade
hållbarhetscoaching.

MOBILITY MANAGEMENT
FÖR BESÖKARE
Holma och Kroksbäck har mycket att erbjuda för
besökare. Förutom den stora Kroksbäcksparken
med de karaktäristiska kullarna finns här också en
temalekplats, puckelfotbollsplan och ett nytt
badhus med tillhörande aktivitetspark.

VIKTIGA AKTÖRER



Malmö Stad
Besöksmål

AKTIVITETER ATT ARBETA VIDARE MED I
HOLMA OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck.


KAMPANJER RIKTADE TILL BESÖKARE

För att uppmärksamma möjligheter till hållbara
färdmedelsval kan Malmö stad och badhuset med
fördel arbeta med kampanjer riktade till besökare.
I sin marknadsföring ska möjligheterna att cykla
eller åka kollektivt till badhuset lyftas fram. Ett
samarbete med framtida hyrcykelsystem,
kollektivtrafikaktörer och liknande för att erbjuda
helhetslösningar för besökarna
(bussbiljett/cykelavgift ingår i entrébiljett) bör
också utredas vidare.


VÄGVISNING OCH ORIENTERINGSKARTA

För att underlätta för besökare att gå och cykla
inom Holma och Kroksbäck ska det finnas
vägvisning för gång‐och cykelstråk. Kartor för
orientering placeras vid ”entréerna” till Holma och
Kroksbäck. Orienteringskartan ska visa gena och
attraktiva vägar att gå och cykla till olika
målpunkter i området. Detta är en viktig åtgärd för
att få fler utifrån att upptäcka Kroksbäcksparken.


CYKELPARKERING VID ALLA BESÖKSMÅL

Att enkelt kunna ställa cykeln på en säker plats är
viktigt för att hela cykelresan ska bli en positiv
upplevelse. Synliga cykelställ ska finnas nära
attraktiva besöksmål.
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Vägvisning är viktigt för orienterbarheten.


SAMARBETEN MED BESÖKSMÅL

Olika besöksmål bör i sin marknadsföring påtala
möjligheterna att cykla eller åka kollektivt till
Holma och Kroksbäck. Publikintensiva
verksamheter kan med fördel samarbeta med
framtida hyrcykelsystem, kollektivtrafikaktörer och
liknande för att erbjuda helhetslösningar för
besökarna.

MOBILITY MANAGEMENT
INOM PARKERING
Varje bilresa börjar och slutar på en
parkeringsplats. Parkeringsåtgärder är därför ett av
de effektivaste verktygen för att påverka
bilanvändningen. Att arbeta med mobility
management inom parkering kan därför bidra till
en mer långsiktigt hållbar och attraktiv stad, som
ger mer plats för människor och verksamheter,
färre bilar och ökad gång‐, cykel‐ och busstrafik.

VIKTIGA AKTÖRER



Malmö Stad
Byggherrar

Bilpool
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm i Malmö har
en flexibel parkeringsnorm för bostäder och ger
möjlighet att reducera antalet parkeringsplatser
med upp till 30 % då byggherren bekostar
medlemskap i bilpool i kombination med
ytterligare åtgärder som minskar bilinnehav och
efterfrågan på parkering.
Denna möjlighet användes första gången i
samband med byggherredialogen i storkvarteret
Fullriggaren i Västra Hamnen. Där skrevs ett avtal
mellan samtliga byggherrar och Malmö Stad om
parkeringslösning för området. Detta var ett
pilotprojekt som är unikt i sitt slag och som har fått
mycket positiv uppmärksamhet. Sedan dess har
liknande avtal skrivits vid flera projekt både i
Västra Hamnen och i övriga Malmö. Bilinnehavet
tenderar att vara lägre för de fastigheter där
bilpool finns.

Cykelpool
Under sommaren 2012 initierade Malmö stad ett
pilotprojekt i form av en cykelpool med lådcyklar
och cyklar med kärra i kvarteret Fullriggaren i
Västra Hamnen. Malmö stad stod för cykel‐
kostnaderna och fastighetsägarna avsätter plats i
sina garage. Sedan hösten 2013 ingår cykelpoolen
som en tjänst hos en bilpoolverksamhet. Även i
efterföljande projekt i Västra hamnen har
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lådcykelpool ingått som en del i parkerings‐
lösningen.

AKTIVITETER ATT ARBETA MED I HOLMA
OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck. Många av åtgärderna
nedan är sådana som byggherrarna kan initiera och
driva.


EN SÄNKNING AV P‐NORMEN VID
MOBILITETSÅTGÄRDER

Malmö stads flexibla parkeringsnorm för
flerbostadshus är en utmärkt förutsättning för
Holma och Kroksbäck där ca 2.200 nya lägenheter
planeras. Den flexibla normen innebär att
byggherrar kan påverka antalet parkeringsplatser
genom att tillföra olika mobilitetsåtgärder och
därigenom skapa ett lägre bilinnehav än vad
befintliga bostäder i området har.
För att kunna balansera rätt mellan alla planerings‐
skeden som detaljplan och bygglov bör det inom
ramen för detaljplanearbete, och i samarbete med
byggherren, tas fram en kravlista som redovisar
parkeringsnormen med och utan dessa åtgärder.
Utifrån den tas sedan beslut om den slutgiltiga
reduktionen. I tabellen nedan redovisas exempel
på mobilitetsåtgärder som kan ge en sänkning av
p‐normen.


BILPOOL FÖR ATT MINSKA EFTERFRÅGAN AV
EGEN BIL

Bilpool är för många boende ett ekonomiskt
fördelaktigt alternativ till den privata bilen. Med
bilpool bibehålls tillgängligheten till bil utan att
man behöver äga den och bilanvändandet blir ofta
lägre. Medlemskap i bilpool bör ingå för alla som
flyttar in i Holma eller Kroksbäck.


KOLLEKTIVTRAFIKKORT PÅ KÖPET

Byggherren subventionerar, helt eller delvis, ett
Jojo‐kort till nyinflyttade.



CYKELPOOL MED LÅDCYKLAR OCH
CYKELKÄRRA I FASTIGHETEN

Cykelpool med lådcyklar och cykelkärra i anslutning
till fastigheten underlättar för de boende att göra
vardagliga transporter på cykel, som annars hade
gjorts med bil.


GRATIS CYKELSERVICE

TECKNA AVTAL
Bilpool ingår i
hyran i 10 år.
Cykelpool
‐
El
‐
Lådcyklar
‐
Cykelkärror

Boende som behöver laga sin cykel för att komma
igång med sitt cyklande erbjuds gratis cykelservice.


ATTRAKTIV CYKELPARKERING

Stadens parkeringsnorm redovisar ett minimikrav
på cykelparkeringsplatser. Samtidig som åtgärder
tas för att minska bilresandet och behovet av
bilparkeringsplatser, kommer det finnas fler
cyklister och ett större behov av cykelparkerings‐
platser för till exempel besökare. Cykelparkering
ska vara lättillgängligt placerad nära entréerna och
gärna vara väderskyddad med goda
fastlåsningsmöjligheter.

Kollektivtrafikkort
(helt eller delvis
subventionerat)
Avtal med
cykelservice (årlig
cykelservice)
Cykel ingår eller
kan köpas
subventionerat vid
köp av bostad


FYSISKA ÅTGÄRDER OCH
INFORMATION
Gemensam öppen
parkeringsanläggning i utkanten
av området
Attraktiv cykelparkering
‐
Exponerad cykelparkering i
byggnadens markplan
‐
Kort gångavstånd mellan
cykelparkering och entré
‐
Väderskyddad
cykelparkering, även för
lådcyklar
‐
Lättillgänglig och tydlig
besöksparkering
Öppna tillgängliga gångstråk
genom kvarter.
Marknadsföring av
mobilitetslösningar vid försäljning
Intelligenta leveransskåp

CYKEL INGÅR

Cykel (även el‐cykel) ingår vid köp av bostad
alternativt att inköp av cykel subventioneras.


MARKNADSFÖRING VID
FÖRSÄLJNING/UTHYRNING

Marknadsföring av de olika mobilitetslösningarna i
samband med försäljning/uthyrning av bostäderna
är viktigt för att upplysa de boende om vilka
möjligheter till transportsätt som ges. Exempel på
marknadsföringsåtgärder kan vara:

Attraktiv väderskyddad cykelparkering vid bostaden.

Lådcykeln kan ersätta bilen för många vardagliga transporter.
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En säljbroschyr lämnas ut till samtliga
bostadssökande.



En informationsbroschyr lämnas ut till
samtliga köpare/hyresgäster vid inflyttning.



En av lådcyklarna visas upp i byggherrens
säljbod.



Bilpoolsföretaget och byggherren gör en
gemensam kraftfull marknadsföring av
bil/cykelpool samt kollektivtrafik gentemot
hyresgästerna. Detta kan ske dels genom
säljbroschyr/infoblad, dels genom utbildning
av byggherrens representanter som har

kontakt med hyresgästerna/ intressenter av
bostäderna.


INTELLIGENTA LEVERANSSKÅP

Att tillhandahålla leveransskåp med inbyggd
kylfunktion i eller i anslutning till fastigheten
möjliggör leveranser till de boende av mat när som
helst under dygnet.


underjordiskt garage direkt under byggnaden. Som
utgångspunkt bör det vara närmare till en
busshållsplats än till den parkerade bilen. I
utvecklingen av Holma och Kroksbäck är det viktigt
att ett helhetsgrepp för parkeringen tas i ett tidigt
skede för att lösa efterfrågan av parkering som
finns inom respektive område och att
parkeringshusens läge fastställs.

CYKELVERKSTAD I HUSET


PARKERINGSHUS SOM MOBILITETSNODER

En cykelverkstad där de boende själva kan sköta,
reparera och bygga om sina cyklar, underlättar och
uppmuntrar cyklandet.

Parkeringshus bör också ha andra funktioner
kopplade till mobilitet och energieffektivitet.





Cykelservice. Luftpump och enklare fast
serviceställe för gör‐det‐själv‐service är en
funktion som lämpar sig väl i anslutning till
parkeringshus.



Cykelpool. Konceptet finns redan idag i mindre
skala och omfattar lådcyklar som tillhandahålls
av bilpoolsföretag. I framtiden kan det
innefatta ett större utbud av cyklar (el,
vikcyklar, cykelkärror). Parkeringshuset kan
anpassas efter cyklars behov och möjliggöra
goda fastlåsningsmöjligheter.



Grönt element. En vegetationsklädd fasad,
gröna tak och/eller vegetationsrik
förgårdsmark bidrar till att höja luftfuktigheten
och sänka temperaturen i en torr och varm
stadsmiljö. Växterna har också luftrenande
egenskaper då bladen fungerar som ett filter
som fångar upp partiklar. Ett vegetationsklätt
hus bidrar till ökad biologisk mångfald och kan
bidra med många ekosystemtjänster i den
urbana miljön. Ett parkeringshus innebär en
stor hårdgjord yta. Inför kommande
klimatförändringar är det viktigt att dagvatten
fördröjs vid extrem nederbörd så att stadens
avloppssystem avlastas och risken för
översvämningar minskas. Gröna tak,
planterade bjälklag och planterad
förgårdsmark kan bidra till fördröjning av
dagvatten.

CYKELBIBLIOTEK

Ett bibliotek av olika typer av cyklar där boende
kan låna cyklar utifrån transportbehov. Här finns
också möjlighet att prova olika modeller inför ett
eget inköp av t.ex. lastcykel.


LOKALISERING AV PARKERINGSHUS I
UTKANTEN AV OMRÅDET

Utgångspunkten bör vara att några parkeringshus
utgör basen för bilparkering till boende, men även i
viss mån för besökare och arbetstagare i området.
Parkeringshusen ska ha plats för funktioner såsom
bilpoolsbilar, cykelpool och byggnaderna kan med
fördel ha lokaler för verksamheter i
bottenvåningen.
I blandad stadsbebyggelse finns det förutsättningar
för samnyttjande mellan boende, anställda och
besökare. Parkeringshus som är öppna för alla kan
därför innebära att färre parkeringsplatser behöver
byggas i jämförelse med om enskilda garage byggs.
Detta är både ekonomiskt fördelaktigt och ger
bättre markutnyttjande. Anläggningskostnaderna
för en parkeringsplats i ett parkeringshus är
dessutom ungefär hälften av kostnaden för en
parkeringsplats i ett underjordiskt garage. Att
bygga parkeringshus innebär även en flexibilitet
över tid, om förutsättningar och bilinnehav
förändras i framtiden finns det möjlighet att ändra
verksamhet i byggnaderna framtiden.
Parkeringshusen ska i möjligaste mån placeras så
att onödiga transporter inne i områdena undviks.
Parkeringshus belägna i utkanten medför längre
gångavstånd till den parkerade bilen än ett
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Hållbar servicestation. Begreppet innefattar en
servicestation som är integrerad i
parkeringshuset och enbart erbjuder 100 %
förnyelsebara drivmedel. Stationen erbjuder
också laddningsstolpar för elbilar. Konceptet
bör lämpligen inledningsvis testas som ett
pilotprojekt, men kan sedan vara aktuellt för
fler av parkeringshusen i Hyllie.



Kvartersnära återvinningsstation. Till den
kvartersnära återvinningscentralen kommer
man med sina saker eller material som man
har tröttnat på och vill göra sig av med; saker
som är fullt återanvändbara, saker som med
reparation eller ny design kan bli något annat
och en del material som måste gå till
återvinning eller annan behandling. Lika
många besökare kommer till den kvartersnära
återvinningscentralen för att hitta nya grejer
på byteshyllan eller för att få hjälp i
reparationsverkstaden bredvid.

16

Planeringslådor på parkeringshuset Dockan.

EN FYSISK
STRUKTUR SOM
STÖDJER GÅNG-,
CYKEL- OCH
KOLLEKTIVTRAFIK
En förutsättning för att människor ska välja att gå,
cykla och åka kollektivt, är en väl utbyggd
infrastruktur för dessa trafikslag. Det ska vara
enkelt, tryggt, gent och snabbt att ta sig till, från
och inom Holma och Kroksbäck.
I följande avsnitt beskrivs hur Malmö stad i
samarbete med byggherrar och väghållare ska
arbeta för att öka attraktiviteten för gång‐, cykel‐
och kollektivtrafik genom att belysa vilka åtgärder
som kan ge nytta för de olika trafikslagen.

CYKELN SKA SYNAS OCH
PRIORITERAS
Cykling är viktigt för att göra Malmö attraktivt då
cyklister bidrar till en spännande och dynamisk
stad. De senaste tio åren har antalet cyklister
stadigt ökat i Malmö. I Holma och Kroksbäck finns
en stor potential att överföra bilresor till cykelresor
då många målpunkter, såsom Hyllie , Malmö
centrum samt stationerna vid Malmö C, Triangeln
och Hyllie, ligger inom bekvämt cykelavstånd
(5km). Målet är att andelen resor med cykel ska
vara 30 % i Holma och Kroksbäck år 2030.

VIKTIGA AKTÖRER




Väghållare
Skånetrafiken
Byggherrar

ÅTGÄRDER ATT ARBETA MED I HOLMA
OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck.
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Vid en stationär cykelpump kan även hjulen på rullstolar
och barnvagnar pumpas med luft.


CYKELPLANERING

Holma och Kroksbäck har idag goda kopplingar till
stadens befintliga cykelnät. Vid förtätningen av
Holma och Kroksbäck är det viktigt att cykeln
prioriteras före bilen och ges den plats den
behöver. I korsningspunkter med motortrafiken
ska cykelns säkerhet och framkomlighet prioriteras
genom exempelvis hastighetssäkrade passager,
förtidsreglering vid trafikljus, cykelboxar (yta
framför bilkörfältet) i korsningar eller företräde för
cykel vid cykelöverfarter.


SÄKER OCH TILLGÄNGLIG CYKELPARKERING
VID SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Väderskydd och bra möjligheter att låsa fast cykeln
är viktiga förutsättningar som kan motivera fler att
cykla till skolan. Vid skolor och förskolor bör det
skapas utrymme så att föräldrar kan lämna sin
cykelvagn eller lådcykel för vidare resa.


BRA TILLGÄNGLIGHET TILL CYKELPUMP

Cykelpump och andra faciliteter till cyklister
uppfattas som förmåner och bekräftar viljan att
stödja cykling. Pumpar går att kombinera med
mindre självservicestationer, till exempel en
verktygslåda.


GENA CYKELKOPPLINGAR TILL
KOLLEKTIVTRAFIKEN

Det ska finnas attraktiva och gena cykelvägar
mellan bostäderna och hållplatser.

GENT, TRYGGT OCH
GÅNGVÄNLIGT
Många goda kvaliteter uppnås om fler människor
går. Det ger trivsammare miljö med färre bilar och
fler människor i gatumiljöerna. Ett ökat folkliv gör
området mer attraktivt, vilket i sin tur kan locka
ännu fler att ta sig fram till fots. Målet är att
andelen resor till fots ska vara 20% i Holma och
20% i Kroksbäck år 2030.

VIKTIGA AKTÖRER





Väghållare
Skånetrafiken
Byggherrar
Skolor, verksamheter

upphöjda passager över korsande gator.
Utgångspunkten är barns lika rätt till en trygg och
säker trafikmiljö. Antalet skjutsande föräldrar kring
Malmös skolor ska minimeras. Möjligheten att
lämna precis utanför skolgrinden ska begränsas,
angöring kan ske en bit därifrån. Det är barnens
perspektiv och rättigheter som ska beaktas.


ATTRAKTIVT OCH LEVANDE GATURUM DÄR
GÅENDE VISTAS OCH MÖTS

Gator där människor rör sig och vistas upplevs som
tryggare vilket gör att fler vill vistas och mötas i
gaturummet. De mest attraktiva gatorna för
människorna i staden är de som befolkas av många
fotgängare. Platser och rum med bänkar, lekytor
och vatten gynnar ett levande gaturum.

ÅTGÄRDER ATT ARBETA MED I HOLMA
OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck.


SAMMANHÄNGANDE OCH GENT GÅNGNÄT
SOM NÅR ALLA MÅLPUNKTER

Ett sammanhängande gångnät är viktigt så att de
boende upplever det som självklart att gå till fots
till de närliggande lokala målpunkterna som
mataffär och busshållplatser. Genhetskvoten bör
aldrig överskrida 1.25, vilket innebär att det
verkliga gångavståndet är högst 25 % längre än
fågelvägen.


Gaturum där gående vistas och möts.


PARKERING FÖR VAGNAR VID FÖRSKOLOR

Det bör finnas möjlighet att lämna vagnen i ett
väderskyddat utrymme vid förskolorna så att
föräldern sedan enkelt kan fortsätta resan till
arbetsplatsen med buss.

BELYSNING OCH GRÖNSKA LÄNGS
GÅNGVÄGAR

Belysning och grönska, i form av planteringar och
träd, ger en högre trygghetskänsla och
understödjer gångtrafik året runt.


SÄKRA SKOLVÄGAR

En stor andel av de boende i Holma och Kroksbäck
kommer vara barnfamiljer. För att säkerställa
barnens säkerhet och värna om barnens
rörelsefrihet ska särskild omsorg läggas på gång‐
och cykelvägar till skolor och förskolor i området
och i omkringliggande områden. I dessa stråk är
det extra viktig att trafiksäkerheten är god med
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Vagnsförråd vid förskola

SNABB OCH TILLGÄNGLIG
KOLLEKTIVTRAFIK
För att fler resenärer ska välja att resa kollektivt
istället för att ta bilen måste kollektivtrafiken vara
ett attraktivt och effektivt alternativ. Idag
trafikeras områdets södra och östra kant av
stadsbusslinjer. Det finns dock stora möjligheter
att göra busstrafiken till ett mer attraktivt
alternativ, framförallt genom en ökad turtäthet.
Det ska vara gent och tryggt att ta sig till, och
uppehålla sig vid, busshållplatsen. Säkra
cykelparkeringar vid hållplatserna gör det mer
attraktivt att cykla till hållplatsen. Målet är att
andelen resor med kollektivtrafik ska vara 30% i
Holma och Kroksbäck år 2030.

VIKTIGA AKTÖRER



Skånetrafiken
Väghållare

ÅTGÄRDER ATT ARBETA VIDARE MED I
HOLMA OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck.


REALTIDSINFO FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

Vid attraktiva stråk och platser där många rör sig
kan skyltar med bussarnas avgångar i realtid
informera om möjligheterna att åka kollektivt för
att synliggöra kollektivtrafiken.


GENA OCH TRYGGA VÄGAR TILL
BUSSHÅLLPLATSER

Om man utgår från kollektivtrafiken och
kollektivtrafiknoderna i planeringsprocessen
skapas förutsättningar för att boende och
arbetsplatser får en busshållplats i närheten och
att det blir attraktivt att gå eller cykla till
hållplatsen. Avståndet till busshållplatsen kan
också kännas kortare om vägarna dit är trivsamma
och trygga.
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Skånetrafikens
realtidsinformation
vid en busshållplats.

BILTRAFIK PÅ OSKYDDADE
TRAFIKANTERS VILLKOR
För att nå Malmö stads politiskt uppsatta mål
avseende trafik och resmönster samt göra Holma
och Kroksbäck till attraktiva områden i Malmö
behöver andelen biltrafik minska till förmån för
hållbara färdmedel.
Dimensionering av trafiksystemet görs utifrån de
uppsatta andelsmålen och med hänsyn till en
stadsmässig utformning, där gator ska utformas
som attraktiva stadsgator. Detta innebär att
gatorna via sin utformning skapar ett lugnare
trafiktempo med minskad barriärverkan som
effekt. Då blir oskyddade trafikanter tryggare vilket
gör det mer attraktivt att ta cykeln eller gå. Detta
är särskilt viktigt utanför skolor och förskolor.
Genom att göra skolvägarna och miljöerna runt
skolor säkrare och tryggare kan fler barn ta sig till
skolan på egen hand.

Gaturum där gående och cyklister prioriteras.


VIKTIGA AKTÖRER



Väghållare
Byggherrar

ÅTGÄRDER ATT ARBETA VIDARE MED I
HOLMA OCH KROKSBÄCK
Nedan beskrivs fysiska åtgärder som bedöms som
lämpliga att genomföra i samband med utveckling
av Holma och Kroksbäck.


INGEN ANGÖRING DIREKT UTANFÖR
SKOLOR/FÖRSKOLOR

Genom att minska biltrafiken kring skolor och
förskolor blir det tryggare och mer attraktivt att gå
och cykla. Angöring bör ske en bit ifrån entrén, så
att entrézonen hålls bilfri.


MINSKADE YTOR OCH LÅGA HASTIGHETER
FÖR BILAR

En utformning som sänker biltrafikens hastighet
ökar tryggheten och attraktiviteten för fotgängare
och cyklister. Smalare gator ger mer plats för
gångbana och grönska.
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LOKALISERING AV PARKERINGSHUS I
UTKANTEN AV OMRÅDET

Bilister som söker bilparkeringsplatser skapar
många rörelser inom ett område. Om
bilparkeringsplatserna placeras vid ytterkanten av
området, kan antalet rörelser minskas. Vidare
skapas förutsättningar för ett bättre samnyttjande
av bilparkeringsplatser.


SAMORDNING AV LEVERANSER

Lastbilstrafiken står för en stor del av alla utsläpp i
staden. Dessutom är de tunga fordonen ett
trafiksäkerhets och trygghetsproblem vid och i
närheten av skolor och förskolor. Om man kan
samordna leveranserna till exempelvis skolor och
förskolor reduceras antalet lastbilsleveranser i
området. Leveransrutterna kan också planeras så
att de flesta lokalgatorna inne i stadsdelarna blir
fria från tung trafik. En fördel med större
förskoleenheter är att det minskar mängden
transporter.


SAMLAD AVFALLSHANTERING

Genom en välplanerad avfallshantering minimeras
sträckan sopbilar behöver köra inne i området. I
Holma finns goda förutsättningar att använda sig

av underjoridska behållare, som enligt erfarenhet
motiverar de boende att gå en lite längre sträcka
med sitt avfall.


GEMENSAM VARUMOTTAGNING

Internethandeln växer allt mer, vilket kan innebära
att vi får allt fler varuleveranser med tunga fordon
inne i våra bostadsområden. Med en gemensam
varumottagningsstation i området kan varor
levereras tryggt utan att leveransfordon behöver
köra in bland lokalgatorna. Då minskar utsläppen
och trafikmiljön blir tryggare.

Varumottagning för DHL.


CYKELGODS

Enligt ett aktuellt EU‐projekt kan en stor del av de
godsleveranser som idag körs med bil istället
fraktas med cykel. En utökad cykellogistik kan
därmed minska utsläppen och göra gatumiljön mer
attraktiv för fotgängare och cyklister.

Många transporter i staden går utmärkt att göra med cykel
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SUMMERING
Målet för Holma och Kroksbäck är att gång‐, cykel‐
och kollektivtrafik ska stå för minst 70 % av
resorna år 2030. För att nå stadens uppsatta mål
avseende trafikfördelning och samtidigt bibehålla
tillgängligheten vid fortsatt exploatering kommer
det att krävas en kraftsamling. Resor från/till och
inom Holma och Kroksbäck behöver vara präglade
av hållbarhet. Målet kommer att följas upp via
Malmö stads kontinuerliga resvaneundersökning.
Arbetet med ett hållbart trafiksystem kommer att
kräva delaktighet från alla aktörer som är delaktiga
i den fortsatta utvecklingen: byggherrar,
verksamheter, boende, besökare med flera. Malmö
stad kommer att tillhandahålla verktyg i form av
aktiviteter och strategier för att nå målen. Men för
att nå målen måste alla som är delaktiga i den
fortsätta utvecklingen av Holma och Kroksbäck
tillämpa verktygen och ändra sitt förhållningssätt
till resandeframkomlighet och tillgänglighet. Ett
resbeteende med högre andel gång, cykel‐ och
kollektivtrafik och mindre bilresande måste bli det
naturliga valet.
Staden, byggherrarna och de olika verksamheterna
måste arbeta aktivt tillsammans med såväl
beteendepåverkan som fysiska åtgärder för att
skapa goda förutsättningar för att gå, cykla och åka
kollektivtrafik. Strategier och aktiviteter har
formulerats inom delområden, se följande sida. För
att uppnå en långsiktigt hållbar trafiksituation
krävs det att liknande kraftfulla åtgärder också
genomförs i övriga Malmö.
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SAMMANFATTNING AV
DELOMRÅDEN MED
AKTIVITETER OCH
STRATEGIER
MOBILITY MANAGEMENT
KOMMUNICERA STADENS MÅL OCH
VISIONER FÖR TRAFIKEN
 Information till boende och de som ska flytta
till Holma och Kroksbäck
 Samarbete med byggherrar
 Information till verksamheter

MOBILITY MANAGEMENT FÖR
VERKSAMHETER







Hållbart resande i skolor och förskolor
Pilot – Kroksbäcksskolan blir en cykelskola
Resepolicy/Reseplan
Subventionerat kollektivtrafikkort till anställda
Säker och tillgänglig cykelparkering
Bilpool och cykelpool för tjänsteresor

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BOENDE






Cykelutbildning
Anpassad cykelkarta
Marknadsföra kollektivtrafiken
Vägvisning ‐ kampanj
Hållbarhetscoaching

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BESÖKARE





Kampanjer riktade till besökare
Vägvisning och orienteringskarta
Cykelparkering vid alla besöksmål
Samarbeten med besöksmål

MOBILITY MANAGEMENT INOM
PARKERING
 En sänkning av p‐normen vid
mobilitetsåtgärder
 Bilpool för att minska efterfrågan av egen bil
 Kollektivtrafikkort på köpet
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 Cykelpool med lådcyklar och cykelkärra i
fastigheten
 Gratis cykelservice
 Attraktiv cykelparkering
 Cykel ingår
 Marknadsföring vid försäljning/uthyrning
 Intelligenta leveransskåp
 Cykelverkstad i huset
 Cykelbibliotek
 Lokalisering av parkeringshus i utkanten av
området

EN FYSISK STRUKTUR SOM STÖDJER
GÅNG‐, CYKEL‐ OCH
KOLLEKTIVTRAFIK
CYKELN SKA SYNAS OCH PRIORITERAS
 Cykelplanering
 Säker och tillgänglig cykelparkering vid skolor
och förskolor
 Bra tillgänglighet till cykelpump
 Gena cykelkopplingar till kollektivtrafiken

GENT, TRYGGT OCH GÅNGVÄNLIGT
 Sammanhängande och gent gångnät som når
alla målpunkter
 Belysning och grönska längs gångvägar
 Säkrare skolvägar
 Attraktivt och levande gaturum där gående
vistas och möts
 Parkering för vagnar vid förskolor

SNABB OCH TILLGÄNGLIGHET
KOLLEKTIVTRAFIK
 Realtidsinfo för kollektivtrafiken
 Gena och trygga vägar till busshållplatser

BILTRAFIK PÅ DE OSKYDDADE
TRAFIKANTERNAS VILLKOR
 Ingen angöring direkt utanför skolor/förskolor
 Minskade ytor och låga hastigheter för
biltrafiken
 Lokalisering av parkeringshus i utkanten av
området
 Parkeringshus som mobilitetsnoder
 Samordning av leveranser
 Samlad avfallshantering
 Gemensam varumottagning
 Cykelgods

