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Bunkeflostrand 2020-08-28 

 

Till: 

Malmö Stadsbyggnadskontor 

205 80  Malmö 

 

Från 

Bostadsrättsföreningen Sadelmakaren 2 

Sadelmakarbyn 7B 

218 40  Bunkeflostrand 

 

Ärende: 

Synpunkter på upprättat förslag till detaljplan Dp 5615, diarienummer SBN-20187-954 

 

Bostadsrättsförening Sadelmakaren avger härmed nedan synpunkter på upprättat förslag till 

detaljplan (Dp 5615). 

Föreningen emotser förnyat reviderat slutligt detaljplaneförslag efter samråd för vårt 

yttrande innan beslutsförslag presenteras nämnd/fullmäktige.  

 

Allmänt 

Föreningens hus byggdes 2004/2005 med då gällande byggnormer för fastighet, Fasigheten 

planerades och konstruerades såsom bland annat gränsade till åkermark (söder om 

Gottarpsvägen). Till exempel konstruerades fastigheten ventilationssystem efter detta (se 

nedan Luftkvalitet inomhus) samt försågs med vit fasadbeklädnad. Föreningens fastighet är 

den som i befintlig bebyggelse kommer att bli mest berörd av förslaget till detaljplan Dp 

5615.  

Föreningen vill att det i detaljplanen skall anges: 

• Att det skall ske konsekvensutredningar avseende eventuella skador och ökat 

underhållsbehov på vår fastighet (t ex ökad frekvens av fasadtvätt och eventuella 

sättningar på grund av stämpning vid byggnation av ev Mobilitetshus) vid  
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nybyggnation eller nyanläggning av infrastruktur m m, enligt den eventuellt 

godkända Dp 5615.  

Därigenom kan skador på vår fastighet eventuellt undvikas till en lägre kostnad för 

skattebetalarna i Malmö. Våra medlemmars boendetrygghet ökar likaledes. 

Konsekvensutredningarna kommer då också ligga till grund för föreningens eventuella krav 

på åtgärder på vår fastighet i samband med exploateringen av området söder om 

Gottarpsvägen. 

 

Luftkvalitet inomhus 

Vår fastighets ventilation består av forcerad ventilation med direkt tilluft (utan möjlighet till 

rening) och mekanisk frånluft. I planförslaget visar beräkningar av luftkvaliteten i 

planområdet och dess närhet värden under gällande miljökvalitetsnorm. Förslaget till 

detaljplan konstaterar dock att utveckling av planområdet innebär ett tillskott av biltrafik 

längs Gottorpsvägen. I förslaget bedöms denna ökning inte medföra risk för överskridande 

av miljökvalitetsnormer (s 36). Vi konstaterar att inga mätningar genomförts i vår fastighet i 

samband med förslaget och att förslaget således saknar fakta i frågan för framtida 

luftkvalitet inomhus för vår fastighet.  

Sadelmakaren 2 vill att det i detaljplaneförslaget skall anges: 

• Att mätningar av luftkvaliteten för vår fastighet skall genomförs med fasta intervall (t 

ex med 2 års intervall).   

Malmö kommun bör löpande tillse att miljöfarliga gränsvärden för permanentboende 

för våra medlemmar ej överskrids. Om det överskrids skall Malmö kommun 

omgående initiera korrigerande åtgärder utan vår begäran.  

 

Buller  

Som förslaget till detaljplan konstaterat så kommer de tillkommande bostäderna att 

generera en ökning av trafikmängderna, som innebär en viss höjning av bullernivåerna längs 

Gottorpsvägen (s 41). I förslaget anges som referens att en fördubbling av trafikmängd 

endast ökar ljudnivån med 3dB. Hastigheten sänktes 2018 till 40km/h, vilket innebär en 

sänkning av bullernivåerna.  

Sadelmakaren 2 har i överlämnade handlingar ej kunnat finna den referens som anges och 

har därmed ej kunnat sakgranska den.  

I bland annat Stadsbyggnadskontorets kommentar till vår synpunkt till samma punkt i 

planförslag Dp 5448 anges att ”Vid upplevd störning kan en anmälan göras till  
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miljöförvaltningen som får utreda om bullernivåerna är för höga och om åtgärder krävs” 

(sidan 25 Dp 5615). 

Föreningen återkopplar till den i Dp 5622 angivna texten (sida 29): ”Konsekvenserna av 

planförslaget är ökade fordonsrörelser på de angränsade gatorna Kalkbrottsgatan, 

Klagshamnsvägen, Skånegårdsvägen samt Gottorpsvägen. Majoriteten av den nya trafiken i 

området kommer att ansluta till cirkulationsplatsen på Gottorpsvägen. Cirkulationsplatsen 

vid Gottorpsvägen är idag redan hårt belastad. En övergripande trafikutredning om 

trafiksituationen i de norra delarna av Bunkeflostrand kommer under 2020 tas fram.” 

Föreningen konstaterar att någon utredning enligt ovan ej delgivits föreningen och ej synes 

åberopas i förslaget Dp 5615. 

Sadelmakaren 2:s fastighet inrymmer såväl uteplatser som balkonger på vån 2 till 4 som 

vetter mot söder (mot Gottorpsvägen) samt berörd rondell. 

En risk för ökad köbildning i rondellen i vår fastighets sydöstra hörn (Gottorpsvägen) 

kommer ej att godkännas av föreningen.  

 

Sadelmakaren 2 vill att det i detaljplaneförslaget skall anges: 

• Att mätningar av buller för vår medlemmars lägenheter, balkonger och uteplatser 

skall genomförs av Malmö kommun med fasta intervall (t ex med 2 års intervall).   

• Om bullergränsvärden för våra medlemmar överskrids. skall Malmö kommun 

omgående initiera korrigerande åtgärder utan vår begäran. Vidtagna åtgärder skall 

godkännas av föreningen. 

 

Sadelmakaren 2 vill dessutom att: 

• Övergripande trafikutredning enligt Dp 5622 delges föreningen för yttrande innan 

beslut fattas av avseende Dp 5615. Resultatet av ”Övergripande trafikutredning” 

efter remissprocess torde även behöva införlivas i Dp 5615 såsom beslutsunderlag.  

 

Föreningen anser att om den införlivade ”Övergripande trafikutredning” i Dp 5615, ej 

innehåller väsentliga åtgärder för att eliminera risk för köbildning i rondellen i vår fastighets 

sydöstra hörna (Gottorpsvägen), så torde grund ligga för framgångsrikt överklagande av 

beslut avseende föreliggande förslag till Dp 5615. 

 

Belysning 
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Vi bedömer att motortrafik kommer att in och ut ur bland annat  Mobiltets huset under såväl 

dygnets ljusa som mörka tider året runt. Det är av vikt att belysning i och runt denna 

byggnad samt övrigt område mot Gottorpsvägen avskärmas, så att ej boende i vår fastighet 

störs. 

 

Sadelmakaren 2 vill att det i detaljplaneförslaget skall anges: 

• Hur belysning som kan beröra vår fastighet i planförslaget, skall anläggas. Anläggning 

skall ske så att boende i vår fastighet ej störs av gatubelysning eller 

anläggningar/fastigheter i övrigt. 

• Hur belysning från in- och utpasserade fordon ur Mobiltetshuset och torg skall ske så 

att boende på samtliga våningar i vår fastighet ej störs.   

 

Tunnel under Gottorpsvägen 

Förslaget anger ej hur befintlig bebyggelse norr om Gottorpsvägen skall samverka med det 

nya centrat söder om denna väg. En samordning ökar bland annat attraktiviteten hos 

näringsidkare att etablera sig under till exempel exploateringstiden. Dessutom är nu en skola 

byggd norr om Gottorpsvägen med sannolikt upptagningsområde även i det område som 

detaljplaneförslaget avser. 

 

Sadelmakaren 2 vill att det i detaljplaneförslaget skall anges: 

• Vart och hur områdena norr och söder om Gottorpsvägen skall 

sammanbindas. Vi föreslår en tunnel under Gottorpsvägen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen i Brf Sadelmakaren 2 

 


