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Äntligen blir Nobelvägen grönare och cykligare! Nobelvägen får en ny utformning 
med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 
1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut. 

Vi bygger ny cykelbana på Nobelvägen!
G AT U K O N TO R E T  F E B R UA R I  2018

Med en cykelbana längs hela Nobelvägen blir gatan 
mer attraktiv, tillgänglig och mycket mer säker att 
cykla på. Nya farthinder gör det dessutom lättare 
för både cyklister och gående att korsa gatan.

Den nya cykelbanan byggs längs den östra sidan 
från Dalaplan till Spånehusvägen, en sträcka på 
1450 meter.  Vid Spånehusvägen leds cyklister över 
Nobelvägen där den nya cykelbanan kop plas ihop 
med den befintliga cykelbanan på den västra sidan. 

Nya träd planteras och ger gatan en grönare och 
skönare karaktär. Det gör också att gatan upplevs 
smalare, något som kan bidra till lägre hastigheter 
och förbättrad trafiksäkerhet. 

Begränsad framkomlighet
Under byggtiden kommer trafiken att koncentreras 
till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där 
trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Buss linje 
3 fortsätter att köra på Nobelvägen, några hållplatser 
får nya lägen (läs mer om kollektivtrafiken på andra 
sidan).  För gående kommer gatan hållas öppen på 
båda sidor med gångbanor längs med fasaden. 

Det kommer att vara något rörigt under byggtiden, 
vi ber er ha överseende med detta!

Vibrationsmätningar
Bygget kommer att medföra vibrationer i marken 
och därför genomförs en utvändig besiktning av 
befintliga byggnader. Besiktningen utförs av konsult-
företaget Tyréns. Vi hoppas att ni har förståelse och 
accepterar att de kommer att vistas på er fastighet. 

Visionsbild av cykelbana längs Nobelvägen.

Parkering
Stoppförbud kommer att gälla på Nobelvägen under 
byggtiden; mellan Lönngatan och Spånehusvägen 
med start den 27 februari och mellan Dalaplan och 
Lönngatan med start från cirka den 1 juni. Det blir 
även begränsad parkerings möjlighet på sidogatorna.

Läs mer och håll dig uppdaterad här:  
malmo.se/nobelvagen

Vänd på bladet - på andra sidan berättar  
Skånetrafiken om hur du reser med buss  
under ombyggnaden.


