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Tryggare korsningsut-

formning för gående 

och cyklistter

Tillgänglighets-

anpassning

Sänkt hastighet 

och tydligare 

korsning

Ökad trafik-

trygghet

Förtätning på 

restytor med 

byggnader i 

kontakt med gata

Tryggare 

korsning för 

bilister

Tryggare 

korsning för 

cyklister

Bättre 

fungerande 

parkering och 

angöring

Tryggare korsning 

för skolbarn

Fungerande 

belysning och 

aktiviteter för 

ungdomar och 

äldre

Hållplatser där 

bussen enkelt kör 

ända in till kanten
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Samlade behov längs gatusträckningarna och i centrumen Nydala, Hermodsdal, Lindängen och Söderkulla

På uppdrag av Malmö stad har Fosies brister och 
behov identifierats med hjälp av tio fokusträffar, 
närmare 400 svarande i en webbdialog med boen-
de, arbetande och besökare samt observationer och 
analyser av utformning och användning. 

När boende och besökare fick chansen att tycka till 
om Fosie var nästan samtliga synpunkter förbätt-
ringsförslag, och mer än hälften av de utpekade plat-
serna handlade om farlig trafik.  Munkhättegatan 
och  Eriksfältsgatans fysiska och visuella motor-
trafikdominans leder till höga hastigheter och en 
oattraktiv miljö för alla andra transport- och akti-
vitetsformer. Det andra tydliga dialogresultatet var 
önskemålet om mer yta för cykeln på huvudgatorna 
och ökad täthet av övergångsställen.

De breda körfälten längs gatusträckningarna inne-
bär en stor potential att omvandla gatorna, både 
temporärt och permanent, vilket tillsammans med 
värdeskapande förtätning och platsutveckling kan 
bidra till att öka attraktiviteten och tryggheten i 
centrumen i Nydala, Hermodsdal, Lindängen och 
Söderkulla.
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Ny cykelbana
Ny gångbana
Nytt övergångsställe 
Bättre övergångsställe
Ny cykelpassage

Sänkt bilhastighet

Bättre parkering

Bättre belysning och aktiviteter
Nytt gatuträd
Bättre korsning

Förtätning
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