
Farthinder längs kollektivtrafikstråk i Malmö –
erfarenhet och samverkan

Katarina Evanth
Tylösandsseminariet
7 september 2022



Inledning

� Malmö stad har sedan flera år tillbaka drivit 
ett långsiktigt och systematiskt 
trafiksäkerhetsarbete i linje med Nollvisionen

� Att bygga farthinder på noga utvalda platser 
har varit, och är, en av de viktigaste 
åtgärderna för att öka trafiksäkerheten i 
staden, inte minst för oskyddade trafikanter

� Genom arbetet med att anlägga olika typer av 
farthinder har Fastighets- och gatukontoret 
samlat erfarenhet och kunskap om vilka typer 
av farthinder som fungerar bäst i olika 
gatumiljöer



Val av plats och typ av farthinder (1/2)
� Sedan flera år tillbaka finns ett utvecklat arbetssätt med 

planering och genomförande av nya farthinder. 

� Platser aktuella för farthinder identifieras utifrån 
– var det sker trafikolyckor
– viktiga skolvägar
– inkomna ärenden från Malmöborna
– kännedom om felaktig eller olämplig utformning
– där det finns framkomlighetsproblem för oskyddade 

trafikanter 

� Vilken typ av farthinder som förordas utreds noggrant 
och därefter föreslås ett farthinder som är bäst anpassat 
till platsen. 



Val av plats och typ av farthinder (2/2)
� För att göra en god helhetsbedömning använder Fastighets- och 

gatukontoret använder en samlad kompetens inom bland annat 
– trafiksäkerhet
– skoltrafik
– cykeltrafik
– kollektivtrafik
– tillgänglighet
– belysning
– reglering 
– drift 

� Dialog med Skånetrafiken, trafikföretag (Nobina), Räddningstjänsten 
Syd, Ambulanssjukvården Region Skåne och Polisen Region Syd.



Farthinder som används längs kollektivtrafikstråk 
generellt sett

Malmögupp Busskudde



Malmögupp
� Vanligaste förekommande farthindret på huvudgator

� Standard framtagen efter nationella projektet Bussar 
och gupp

� Har tagits fram för att ge ökad komfort för 
kollektivtrafiken 

� Ramp ofta i smågatsten med 7 % lutning som sedan 
planas ut, d.v.s. ingen nedåtgående ramp

� Antingen platsbyggda eller prefabricerade, effekten 
bedöms likvärdig

� Tre anläggningsmetoder, varianten som byggs avgörs 
av trafikeringen på platsen



Malmögupp



Busskudde

� Busstrafiken ska kunna passera farthindret med så 
liten påverkan som möjligt på komforten för 
busschaufför och passagerare 

� Kan vara en pre-fabricerad betongkonstruktion, kan 
också helt anläggas i asfalt

� Ska anläggas med ett mått som låter bussens 
hjulaxlar passera på båda sidor om busskudden 
utan påverkan av farthindret 

� Lämpar sig bäst på raksträcka 

� Finns också i gummi för tillfällig åtgärd



� Innebär att 27 500 nya bostäder ska byggas till år 
2035.

� Även fyra nya kollektivtrafikstråk och utveckling av 
en befintlig linje som alla blir MalmöExpressen-
bussar (MEX-bussar) så att ännu fler har möjlighet 
att resa kollektivt i ett växande Malmö. MEX-
bussarna är 24 meter långa och dubbelledade.

� Malmö stad genomför åtgärder som ger bussen hög 
framkomlighet i trafiken. Gator och stadsmiljön 
byggs om i anslutning till dessa – ibland från fasad 
till fasad.

� Bussterminaler och andra viktiga bytespunkter ses 
över och anpassas. Planer även på två nya broar för 
kollektivtrafik och cykel.

Bakgrund Storstadspaketet



H-gupp

� Ger inbyggd lättnad för 
kollektivtrafiken, främst 24-meters 
MEX-bussar

� En kombination av två lutningar i 
ramperna

� Åtgärden lämpar sig bäst på rak 
vägsträcka



Processen för val av farthinder inom Storstadspaketet
Inför Storstadspaketet: 

� Endast H-gupp ska byggas då dessa är särskilt utformade med 
kollektivtrafiken – och speciellt dubbelledade bussar – i åtanke. 

Under 2021: funderingar om H-gupp bör vara enda alternativet; det finns 
många Malmögupp längs sträckorna som byggs om och H-gupp är mer 
komplicerade och dyrare att bygga 

� Testkörning Regementsgatan med Malmögupp med 5-5,5% lutning
– Bussförare tyckte att det funkade bra. Dock flera farthinder ”på 

rad”, andra särskilda förhållanden
– Dialog med Göteborg: deras erfarenhet är att denna typ av 

farthinder med 6 % lutning fungerar bra



Malmögupp H-gupp Busskudde 



Malmögupp H-gupp Busskudde
Beskrivning Har tagits fram för att ge 

ökad komfort för 
kollektivtrafiken. Ramp ofta i 
smågatsten med ca 7 % 
lutning som sedan planas 
ut, d.v.s. ingen 
nedåtgående ramp. 

Inom SSP förordas 6 % 
lutning för att underlätta 
MEX-bussarnas 
framkomlighet och komfort. 

Kräver korrekt placering av 
dagvattenbrunnar

Har tagits fram för att ge inbyggd 
lättnad för kollektivtrafiken, främst 
24-meters MEX-bussar, samtidigt 
som personbilar får en brantare 
lutning. 

De två lutningarna är 4 % på 
längsgående ramper för 
kollektivtrafiken och 10 % på den 
tvärsgående mittrampen för 
personbilar. 

OBS! Ger lättnad även för övrig 
tung trafik. 

Kräver korrekt placering av 
dagvattenbrunnar

Kollektivtrafikanpassad, kan 
anläggas i asfalt eller prefab-
betong. 

Måtten är viktiga för busstrafiken. 

OBS! Ger lättnad även för övrig 
tung trafik. Har inte lika god 
hastighetsdämpande effekt som 
Malmögupp eller H-gupp vad det 
gäller tung trafik. 

Påverkar inte vattenavrinningen.

Erfarenheter God hastighetsdämpande 
effekt, skonsam för 
bussförare. 

Relativ dyr åtgärd, men 
kostar mindre än H-gupp

Pris: 400 – 600 tkr

God hastighetsdämpande effekt, 
skonsam för bussförare. 

Något mer komplicerad att 
anlägga än Malmögupp, mer 
platskrävande p.g.a. utformning.

Pris: 600 – 900  tkr

Hållbarheten testas genom olika 
material

Pris: 50 – 150 tkr

Översikt av farthinder längs kollektivtrafikstråk (1/2)



Malmögupp H-gupp Busskudde

När/var kan de används 
inom SSP

Både där det kommer gå 
MEX-bussar eller kortare 
bussar. 

Måste väljas där det 
svänger eller finns kurvor, 
kan alltså även t.ex. vara 
där det är tight för bussen 
att svänga in till eller ut 
från hållplatsen.

Fungerar bättre än H-
gupp i smala sektioner 
(större risk för 
spårbildning)

Där det kommer gå MEX-
bussar. 

Kan endast väljas där bussen 
kan komma rakt på H-guppet, 
d.v.s. körspår måste visa att 
bussen kommer i 90° vinkel 
mot H-guppet och kan fortsätta 
köra rakt fram hela 
busslängden. 

Kan användas i undantagsfall 
där endast kortare bussar 
kommer gå (ej MEX-linjer) men 
där Malmögupp eller H-gupp 
inte fungerar.

I undantagsfall även längs 
MEX-linjer där det t.ex. är 
bullerproblem, som innanför 
kanalen

När bör de inte användas? Teoretiskt sett inga 
begränsningar. 

Används ej där det inte går 
MEX-bussar. Kan ej användas 
längs MEX-linjer där vägen 
svänger, se punkten ovan och 
Allmänna riktlinjer.

Bör ej användas om det inte 
finns synnerliga skäl, som 
bullerproblem

Översikt av farthinder längs kollektivtrafikstråk (2/2)



Förvaltningen har nyligen gjort en 
sammanställning till Tekniska nämnden:

� Hur processen att välja platser och 
typ av farthinder går till

� För- och nackdelar kring samtliga 
farthinder vi har i verktygslådan

� Detta är en viktig del i arbetet att nå 
acceptans för hastighetsdämpande 
åtgärder

Dialog och förankring med politiken



Samverkan och dialog internt och externt

� Inom Malmö stad, FGK m.fl.

� Med Skånetrafiken, Nobina –
upparbetat samarbete och 
samverkan, möten i olika forum

� Inom Blåljusgruppen –
Räddningstjänsten Syd, 
Ambulanssjukvården Region Skåne 
och Polisen Region Syd 

� Andra kommuner via nätverk m.m.



Tack!

Katarina Evanth
katarina.evanth@malmo.se

mailto:katarina.evanth@malmo.se
mailto:katarina.evanth@malmo.se

