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Kapitel 1 - Inledning
Hur samrådet bedrivits

Samrådstiden var 22 september – 22 oktober 2020. Planförslaget skickades för samråd till
remissinstanser och sakägare. Planförslaget var tillgängligt för kännedom på
www.malmo.se.

Kapitel 2 - Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstaganden
Följande sammanställning redovisar synpunkter som har kommit in under samrådet.
Personnamn anges inte. Stadsbyggnadskontorets kommentarer redovisas i kursiv stil.
Myndigheter

Länsstyrelsen, diarienummer SBN-2019-1156-86:
Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap planoch bygglagen.

Riksintressen

Länsstyrelsen bedömer att en del av den föreslagna byggrätten ligger inom den 10 meter
breda skyddszonen som finns inskrivet i servitutet för citytunneln. Inom denna
skyddszonen som finns på bägge sidor av tunnelkonstruktionen får inga åtgärder göras eller
nybyggnad ovan mark uppföras. Hänsyn ska även tas till ett 50 meter brett riskområde som
sträcker sig utanför skyddszonen. Riskområdet är ett aktsamhetsområde och samråd krävs
med Trafikverket för att säkerställa att tunneln inte påverkas. Vid åtgärder inom
riskområdet skall särskild hänsyn tas och planhandlingarna behöver verifiera att
planförslaget inte riskerar att påverka anläggningen. (1)

Miljökvalitet för vatten

Planhandlingarna redogör för att det finns föroreningar inom planområdet. Länsstyrelsen
anser att handlingarna behöver kompletteras med en analys av hur dagvattenhanteringen
och planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten relaterar till detta. (2)
Hälsa och säkerhet
Risker- olyckor
Länsstyrelsen konstaterar att den planerade bebyggelsen med ändamålet bostäder ligger
cirka 850 m från E.ON Värme Sverige AB Heleneholmsverket som består av två
huvudsakliga anläggningsdelar; Heleneholms kraftvärmeverk (HVK) och Heleneholms
fjärrvärmecentral (HFC). Heleneholmsverket, givet sin hantering av naturgas och biogas,
behöver beaktas som farlig verksamhet med utgångspunkt i LSO (Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor) i förhållande till det ändamål detaljplanen möjliggör. Planförslaget ska ta
hänsyn till Heleneholmsverket, dess tillstånd enligt miljöbalken och risknivå samt göra en
riskbedömning för att utreda om planförslaget och dess ändamål är förenliga med gällande
tillstånd enligt miljöbalken samt framtida utvecklingsbehov. Om det finns behov av att
säkerställa riskreducerande åtgärder för att uppnå acceptabla risknivåer ska de säkerställa på
plankarta. Planförslaget ska ta hänsyn till om planområdet ingår konsekvensområde vid
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olycka och beskriva påverkan, skyddsavstånd, explosionsrisk, säkerhetszon vid
räddningsarbete, allvarliga skador till följd av ett större naturgasläckage som leder till
explosion etcetera.
Länsstyrelsen ser att planhandlingarna behöver kompletteras avseende riskfrågan.
Länsstyrelsen ser det lämpligt att samråda med räddningstjänst och E.ON gällande
Heleneholmsverket.
Risker- verksamheter
Länsstyrelsen bedömer att planhandlingarna behöver kompletteras avseende
tillståndspliktiga verksamheter och farliga verksamheter i planområdets omgivning.
Handlingarna behöver beskriva verksamheters risk för påverkan på människors hälsa och
behov av eventuella åtgärder. (3)
Buller
Utifrån att den föreslagna bebyggelsen är bullerutsatt anser länsstyrelsen att handlingarna
behöver kompletteras med en redovisning av ekvivalenta bullernivåer vid fasad för samtliga
våningsplan i förslaget. (4)
Markföroreningar
Utifrån planhandlingarna kan länsstyrelsen inte utläsa om kommunen tagit fram en
riskbedömning med syfte att bedöma om de påträffade föroreningarna förekommer i
sådana halter att de innebär risk för människors hälsa och säkerhet och därför föranleder
ett åtgärdsbehov. Länsstyrelsen konstaterar att handlingarna anger att fyllnadsmassorna ska
punktsaneras men saknar en bedömning av om det är ett lämpligt angreppssätt. Handlingar
behöver kompletteras med kommunens och tillsynsmyndighetens bedömning av
föroreningarnas förekomst, risker och lämpligt tillvägagångssätt för sanering. (5)
Länsstyrelsens rådgivning

Skyddade arter

Planhandlingarna anger att tre träd kommer att behöva fällas i samband med uppförandet
av de föreslagna byggnaderna. Länsstyrelsen vill erinra om att även om inte träden i sig är
skyddsvärda kan det finnas skyddade arter i trädet, planhandlingarna bör kompletteras med
en bedömning av om det finns skyddade arter som påverkas av planförslaget. (6)

Fornlämningar

Länsstyrelsen konstaterar att det inte finns någon registrerad fornlämning inom fastigheten.
Utifrån länsstyrelsens uppgifter grävdes det emellertid ut en skelettgrav under år 1971 i det
som nu är Teknikergatan. Länsstyrelsen bedömer att det inte är uteslutet att skelettgraven
ingått i ett gravfält. Malmö kommun bör hålla samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet
innan fastigheten bebyggs ytterligare.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. En dialog är pågående med Trafikverket. Skyddzonen är 10 meter från tunneln, även i höjdled.
En riskutredning är framtagen som visar att tillkommande byggnad med tillhörande
konstruktion inte kommer att hamna inom citytunnelns skyddszon. Byggnaderna kommer dock
hamna inom riskområdet som sträcker sig 50 meter från citytunneln. Riskanalysen visar att den
risk som är mest sannolik är vibrationer i samband med anläggningsarbete. Risken kan
kontrolleras genom att installera vibrationsmätare.
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2. Fastigheten är bara ställvis förorenad. Föroreningarna som har påträffats ligger generellt strax
över riktvärdet för känslig markanvändning. Föroreningar i den norra delen av fastigheten
föreslås schaktsaneras i samband med anläggningsarbete, vilket minskar risken för spridning till
vatten. Gällande dagvattenhanteringen kommer byggnader uppföras på en befintlig
markparkering och dagvattenmagasinet kommer främst hantera takvatten och tillkommande
hårdgjord yta runt byggnaderna. Avrinning från parkeringsplatser bedöms generellt kunna ha
högre föroreningshalter än t.ex takvatten. Med tanke på att antalet parkeringsplatser minskar
inom planområdet, bedöms också dagvattenhantering förbättra kvaliteten på vattnet.
3. Heleneholmsverket ligger cirka 850 meter från planområdet och cirka 700 meter från
Heleneholmsverkets uppmärksamhetsområde, som föreslagits av miljöförvaltningen. Avståndet
mellan Heleneholmsverket och planområdet bedöms vara ett tillräckligt skyddsavstånd.
Planbeskrivnigen kompletteras med ett resonemang kring detta.
4. Bullerutredningen har kompletterats med bullerberäkningar för varje enskilt våningsplan.
Planbeskrivningen kompletterats med information om detta. Det våningsplan som är mest utsatt
för trafikbuller redovisas i planbeskrivningen.
5. Planbeskrivningen har kompletterats med en riskbedömning.
6. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en artinventering inte är nödvändig med hänsyn till att det är
så pass få träd som påverkas av planförslaget.
7. I planbeskrivningen är det noterat att om fornlämningar påträffas, eller misstanke om
fornlämning görs, ska markarbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.
Kommunala lantmäterimyndigheten Malmö stad, diarienummer SBN-2020-1156-48:
I gällande ändring av detaljplan Ädp 4636 från år 2001 lades ett markreservat ut för
Citytuneln. År 2005 bildas servitut för tunnelområdet, akt 1280k-17/2005.1.
Servitutsområdet utgör en mindre del jämfört med reservatet inom Teknikern 1.
Markreservatet har spelat ut sin roll i den del som inte har något servitut. Minska
markreservatet till att omfatta servitutsområdet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Plankartan och planbeskrivningen har reviderats enligt yttrande.
Trafikverket, diarienummer SBN-2020-1156-47:
Trafikverkets bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda för att vi
som riksintressemyndighet och verksamhetsutövare i nuläget ska kunna acceptera
detaljplaneförslaget.
För Citytunneln som är ett riksintresse för kommunikationer, finns det en 10 meter bred
skyddszon på bägge sidor av tunnelkonstruktionen där inga åtgärder får göras eller
nybyggnad ovan mark uppföras. Därutöver finns ett 50 meter brett riskområde som
sträcker sig utanför skyddszonen. Vid åtgärder inom riskområdet skall särskild hänsyn tas
och det ska kunna verifieras att det inte kan ske påverkan på Trafikverkets anläggning. Det
måste framgå av detaljplanen att dessa förutsättningar har utretts.
Kap 4.2 ”Tekniska genomförandefrågor” bör kompletteras med ”Samråd med Trafikverket
gällande byggande inom Citytunnelns riskområde”.
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
En riskutredning är framtagen efter samrådet och har kommunicerats med Trafikverket. Föreslagna
byggnader har flyttats och ligger nu utanför skyddszonen på 10 meter, men inom riskområdet på 50
meter. Utredningen visar att risken med störst sannolikhet är vibrationer i samband med
anläggningsarbete. Risken kan hanteras genom installation av vibrationsmätare.
Kommunala och regionala organ

Tekniska nämnden, diarienummer SBN-2020-1156-65:
Tekniska nämnden är positivt till den föreslagna förtätningen på redan hårdgjord yta. Det
är dock viktigt att säkerhetsavstånd från befintligt markreservat för citytunneln beaktas i
planen.
Det exploateringsavtal som ska tecknas ska bland annat reglera gatukostnader för att
möjliggöra befintliga och nya infarter till fastigheten utmed Teknikergatan.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Tillkommande byggnader hamnar utanför skyddszonen till citytunneln, men inom riskområdet. En
utredning är framtagen som visar att risken med störst sannolikhet att påverka citytunneln är
vibrationer i samband med anläggningsarbetet. Risken kan hanteras genom installation av
vibrationsmätare.
Planbeskrivningen ger en sammanfattning av kommande exploateringsavtal.
Miljönämnden, diarienummer SBN- SBN-2020-1156-88:
Markföroreningar
Miljönämnden, delar, utifrån redovisat material, bedömningen att planområdet kan göras
lämpligt för planerad markanvändning. Miljönämnden anser, liksom
stadsbyggnadsnämnden att föroreningarna som påträffats i mark behöver utredas mer för
avgränsning i djupled och i planled, samt att arsenik som påträffats i grundvatten behöver
utredas mer. (1)
Omgivningsbuller
Enligt trafikbullerutredningen tangerar planområdet mot Teknikergatan riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå i trafikbullerförordningen på 60 dBA. Detaljplanen avser byggande av
punkthus vilket gör det svårt att åstadkomma genomgående lägenheter. Miljönämnden
anser därför att en fördjupad bullerutredning bör genomföras för att säkerställa att
trafikbullerförordningens riktvärden klaras. Planområdet utsätts dessutom för höga
maximala bullernivåer mot Teknikergatan.
Det västra punkthuset utsätts generellt för bullernivåer som överstiger
trafikbullernförordningens riktvärde för uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå, förutom på
en mycket begränsad yta. Miljönämnden anser att detaljplanen bör visa att en ljuddämpad
uteplats kan säkerställas.
Legend saknas på illustrationen för maximala bullernivåer på sidan 22. (2)
Dagvatten
I planbeskrivningen anges att dagvatten från planområdet avleds via kommunala
dagvattenledningar till kanalen. Slutlig recipient för dagvatten anges som södra Öresunds
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kustvatten. Detta är troligen en felaktig uppgift då de flesta utsläppspunkterna från kanalen
görs till vattenförekomsten i Malmö hamn, varför detta bör klargöras. (3)
Planområdet ligger inom ett område som är särskilt utsatt vid skyfall. En dagvatten- och
skyfallsutredning har tagits fram. Miljönämnden anser att de föreslagna
översvämningsskydden bör höjdsättas i plankartan så att skydd säkerställs både för befintlig
och ny bebyggelse. Detta gäller både förhöjning av marken och nedsänkningarna. (4)
I dagvattenutredningen framgår det att vid ett hundraårsregn ställer sig redan idag 150 m3
vatten inom fastigheten. I och med att den nya bebyggelsen leder till mer hårdgjord yta,
trots placering delvis på parkeringsytor, så borde behovet av omhändertagande av vatten
öka. Det framgår inte tydligt av utredning hur behovet av fördröjning av 150 m3 vatten har
räknats fram. Det är dock mycket positivt att behovet av fördröjning uträknats i en volym
anges i plankartan. (5)
Riksintressen, påverkan på ekologiskt känslig mark-och vattenområden samt exploatering
av jordbruksmark
Planområdet ligger inom riksintresset för järnväg (Citytunneln). Ett markreservat för
järnvägstunneln finns på plankartan för att säkra riksintresset.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Sedan markundersökningen genomfördes har placeringen av nya byggnader ändrats och därmed
också risken för människor att påverkas av påträffade föroreningar. En förnyad riskbedömning
har genomförts med anledning av detta. Den förnyade riskbedömningen redovisas i
planbeskrivningen.
2. Framtagen bullerutredning har kompletterats med en redovisning för varje enskilt våningsplan.
Det våningsplan som är mest utsatt för trafikbuller redovisas i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen har även kompletterats med en legend för maximala bullernivåer.
3. Planbeskrivningen har kompletterats med korrekt information.
4. Det finns flera sätt att höjdsätta marken för att kunna uppnå en effektiv skyfallshantering.
Dagvatten- och skyfallsutredningen redovisar ett av flera alternativ. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att det i detta fall inte är lämpligt att detaljreglera ett av alternativen i plankartan.
Plankartan reglerar däremot den övergripande ramen för skyfallshanteringen.
5. Planförslaget har bearbetats vidare och behovet av fördröjning har räknats om. Volymen har
ökat från 150 m3 till 200 3. Volymen avser de lågpunkter som finns inom planområdet idag,
vilket motsvarar 150 m3 samt ett ökat behov av fördröjning som motsvarar 50 m3. Den
tillkommande volymen beror på en ökad hårdgörningsgrad och därmed en minskad förmåga för
påverkad markyta att hantera dagvattnet. Beräkningen grundar sig i att den naturliga jorden är
mycket tät, men att fyllnadjsorden har en absorberande förmåga.
VA Syd - avfall, diarienummer SBN-2020-1156-87:
Det är positivt att behovet och utformningen av avfallshanteringen uppmärksammas i
planbeskrivningen. Det anges också att placeringen av miljöhusen ska studeras vidare, och
att förslag på placering ska redovisas i samband med granskningen av detaljplanen. VA
SYD ser fram emot en fortsatt dialog rörande avfallslösningarna i samband med att
granskningshandlingarna för detaljplanen tas fram. Ett volymeffektivt alternativ till
miljöhus är så kallade underjordiska behållare (UWS). För att inte omöjliggöra framtida
lösningar med olika typer av insamlingsplatser för avfall kan ett förslag vara att det i
planbestämmelserna medges att det på korsmark får uppföras underjordiska behållare. VA
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SYD vill också peka på möjligheten att i området göra plats för funktioner för
återanvändning/återbruk och andra cirkulära lösningar för att minska inflödet av avfall.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Korsmarken reglerar enbart byggnader och hindrar inte anordnandet av underjordiska
avfallsbehållare.
VA Syd – vatten och avlopp, diarienummer SBN-2020-1156-61:
De tillkommande flerbostadshusen placering möjliggör anslutning av dagvatten till
ledningsnätet i Teknikergatan i norr. I dagsläget avleds dagvatten från fastigheten söderut
till ett kombinerat avloppsystem. Redan idag är det kombinerade systemet hårt belastat vid
större regn och vid skyfall förekommer källaröversvämningar i närområdet. Det
kombinerade systemet bör inte belastas ytterligare därför behöver dagvattnet från de nya
husen ledas norrut till ny förbindelsepunkt i Teknikergatan. En förutsättning för hållbar
utveckling är att alla bidrar och känner ansvar för att åstadkomma en robust och hållbar
stad. Fördelningen allmän platsmark/kvartersmark är ca 30/70, därför har det mycket stor
betydelse att insatser för att ta hand om vatten utförs även på kvartersmark. Det är
önskvärt att fördröjningsytor skapas inom fastigheten som också hanterar dagvatten, det
vill säga det normala regnet.
Genomförande
VA SYD avser inte att komplettera området med ytterligare brandposter.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Inom planområdet görs utrymme för hantering av skyfall. Samma ytor har även effekt för fördröjning
av dagvatten.
Räddningstjänsten Syd, diarienummer SBN-2016-1156-55:
Som anges i planbeskrivningen så kommer de nya byggnaderna att placeras på de
nuvarande räddningsvägarna till de befintliga flerbostadshusen inom planområdet.
Eftersom utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon och därmed åtkomlighet
direkt till fasaderna är en förutsättning för brandskyddet i dessa flerbostadshus anser
räddningstjänsten Syd att räddningsvägarnas nya sträckningar bör anges och säkerställas
redan i detaljplanen. I bygglovsskedet sker troligen endast prövning av åtkomligheten till de
nya byggnaderna. Utformningskrav avseende räddningsvägar och uppställningsplatser
framgår i räddningstjänsten syds råd och anvisning.
Vad avser de nya byggnaderna kan utrymning med hjälp av höjdfordon ske upp till 23
meter under förutsättning att räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon finns.
Om tillgängligheten kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning
utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass
Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.
Observera att texten i planbeskrivningen i planbeskrivningen om att avståndet mellan
körbar väg husens entré inte får överstiga 50 meter endast gäller i de fall utrymning sker på
annat sätt än via räddningstjänstens höjdfordon. Annars krävs åtkomlighet direkt till
fasaden.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
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Tillgänglighet för räddningstjänstens fordon har studerats. Räddningsvägar och uppställningsplatser i
direkt anslutning till fasaderna redovisas i planbeskrivningen.

Region Skåne - regionala utvecklingsnämnden, diarienummer SBN-2020-1156-85:
Region Skåne ser positivt på att Malmö stad möjliggör förtätning med bostäder inom redan
ianspråktagen mark i ett läge med goda förutsättningar för hållbart resande.

Övriga remissinstanser

Skanova Access AB, diarienummer SBN-2020-1156-43:
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka ev. kommer att beröras av
planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad
karta/PDF-fil. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i
genomförandebeskrivningen:
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
I planbeskrivningen framgår att flytt av ledningar bekostas av exploatören/ fastighetsägaren.
Tele 2 AB, diarienummer SBN-2020-1156-40
Tele 2 har inget att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan.
E.ON (Energidistribution, Gasol, Biofor), diarienummer SBN-2020-1156-39:
Inom planområdet finns en befintlig nätstation som kan försörja planområdet med el.
Nätstation en är en tillbyggnad till det östra bostadshusets källare. Ungefärligt läge på
nätstationen framgår på bifogad karta. Om stadsbyggnadskontoret anser att nätstation ingår
i planbestämmelse ”endast komplementbyggnad får placeras”, betecknat med plustecken,
behöver inte plankartan kompletteras. I annat fall föreslår vi att den aktuella
planbestämmelsen kompletteras så att även nätstation omfattas.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Plankartan kompletteras med bestämmelse om att nätstation får finnas inom planområdet.
Weum Gas AB, diarienummer SBN-2020-1156-37:
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum Gas
har inga ledningar eller anläggningar i det aktuella planområdet och har därmed inget att
erinra i rubricerad detaljplan.
E.ON (Värme), diarienummer SBN-2020-1156-41:
E.ON Energilösningar AB har ledningar inom planområdet. För att undvika skada på
person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning utförs enligt EVS
grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta anordningar får
inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme- fjärrkylaledningar. EVS förutsätter att
exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser innan sådant arbete påbörjas. Vid
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ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar (typ kör- och
punktlaster) som de inte är dimensionerade för. Skulle det till följd av genomförandet av
detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningarna vill EVS bli kontaktad i god tid.
EVS förutsätter att exploatören står för samtliga kostnader. Detta ska framgå i
planhandlingen.
Med hänsyn till ovanstående synpunkter har EVS inget att erinra och ser fram emot att
ansluta nya fastigheter till fjärrvärmenätet
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats enligt yttrande.
Postnord, diarienummer SBN-2020-1156-49:
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer
som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken
behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en
fastighetsbox på entréplan.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Tillkommande flerbostadshus placeras i anslutning till Teknikergatan, vilket ger en god tillgänglighet
för Postnords chaufförer och brevbärare.

Övriga, ej sakägare

Boende 1 på Teknikergatan 17 (yttrandet har redigerats då yttrandet innehåller
personuppgifter), diarienummer SBN-2019-1156-60:
Jag bor på teknikergatan. Ja är ledsen att ni planerat bygga två hus här på parkeringen-det
blir mörkt och det blir trångt. Det finns plats bakom huset i den lilla parken. Jag hoppas att
ni tar hänsyn till oss som bor här.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Planförslaget kommer att innebära en högre täthet inom kvarteret och tillkommande byggnader
kommer att medföra något försämrade dagsljusförhållanden för en del av de befintliga bostäderna.
Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att det är positivt att förtäta på redan ianspråktagna och
hårdgjorda ytor. Planförslaget går i linje med kommunens ambition om att spara jordbruksmark och
istället förtäta innanför Yttre Ringvägen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att huvuddelen av
bostäderna fortsatt kommer att ha en god tillgång till dagsljus, även efter detaljplanens genomförande.

Boende på Teknikergatan, Södertorpsgården, (Oläslig avsändare, oläslig adress),
diarienummer SBN-2019-1156-76:
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Som boende på Södertorpsgården har jag fått läsa förslaget om två nya hus på MKBs
parkering.
Det är ett dåligt förslag för alla parter. Lägg förslaget i papperskorgen och låt oss behålla
vår fina miljö.

Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Stadsbyggnadskontoret noterar att boende inte önskar att detaljplanen genomförs.
Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att det är positivt att förtäta på redan ianspråktagna och
hårdgjorda ytor. Planförslaget går i linje med kommunens ambition om att spara jordbruksmark och
istället förtäta innanför Yttre Ringvägen
Boende 1 på Teknikergatan 1, 3, 5, 13 och 15, diarienummer SBN-2019-1156-62:
Vi har bott här i många år. Här är ett lugnt område. Nu vill ni bygga 2 st. 8 vån hus på vår
parkering med 100 st. lägenheter. Var skall dessa 300 st. personer få plats på vår lilla
utemiljögård. Det är inte bra att samla mycket folk på samma ställe. Blir bara stora
problem. Tänk på COV 19 blir kanske kvar mycket länge. Våra 2 hus Teknikergatan 1–19
firar 50 år 2021. MKBs 2 Guld Hus.
Vi och våra grannar säger Stopp Tänk om. Tänk rätt.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
I samband med uppförandet av byggnaderna är ambitionen att tillskapa fler rekreativa ytor i den
östra delen av fastigheten Teknikern 1, där det idag främst är en gräsmatta. Ett förslag på
utformning återfinns i planbeskrivningen. Utformningen av utemiljön är däremot inget som regleras i
detaljplanen.
Boende 1 på Teknikergatan 7, diarienummer SBN-2019-1156-63:
Stadsdelsområdet Gröndal tillkom för snart 50 år sedan, då även jag själv flyttade in i en
vacker tvårumslägenhet, belägen på 8:e våningen med fin utsikt över villor, radhus och
höghus (i fjärran) och vacker oförstörd natur med strövområden.
Gröndalsområdet är ett attraktivt bostadsområde med hyreslägenheter. Många hyresgäster
har bott här sedan området tillkom. Medelåldern är hög (själv är jag 81 år). Närmaste
granne är Södertorpsgårdens äldreboende som också vill ha en fin och lugn miljö att trivas i
och värna om.
Planförslaget om förtätning i Gröndal kommer därför att radikalt påverka områdets
kulturmiljö i negativ riktning.
Det är också helt oacceptabelt att jag/vi med vår unika och lugna boendemiljö i ett litet och
välskött område – ett av de bästa i Malmö - skulle drabbas av föreslagen
förtätningsbebyggelse, vilket skulle få förödande konsekvenser.
Tvärtom förtjänar stadsdelsområdet Gröndal att bevaras och omfattas av ännu större
omtanke än tidigare med hänsyn till denna sällsynt fina miljö – borde egentligen
kulturminnesbevaras. (1)
Dessutom finns det flera olämpliga och negativa faktorer som strider mot planerad
förtätning – se följande kommentarer.
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1.2 Sammanfattning – Planförslag, sid 4
Stycket som börjar med ”De tillkommande … stärka upp gaturummet”
Förstår inte och instämmer inte i detta argument.
3.2 Konsekvenser för miljö och hälsa – sid 11
Stadsbild
”Punkthusen bidrar till en variation… ”
Hemska tanke! – En variation helt utan hänsyn till omgivningen.
I samma stycke: ”De tillkommande flerbostadshusen” …
En egendomlig motivering att gaturummet skulle stärkas upp och skapa en tydlighet mellan
gatumiljön och bostadsmiljön. Tvärtom! (2)
Risker och säkerhet – sid 19
I högsta grad föreligger det både risker och säkerhet, kommenterade under ”Skyfall”, sid 19
och ”Markföroreningar” sid 20. (3)
Motiv för planläggningen, sid 26
Motiveringen ”att det finns utrymme i den befintliga strukturen och obebyggda ytor på
fastigheten som kan utnyttjas bättre” är absurd.
Det finns gott om markområden som kan bebyggas runtom i Malmö utan att göra
förtätningar och intrång och åverkan på känsliga, unika och fina miljö-områden som t ex
området Gröndal. En förtätning i detta område skulle bli grotesk i förhållande till
omgivande och närliggande bostadsområden samt inte alls harmonisera med den fina
boendemiljön som finns i aktuellt område. (4)
Ett markområde som ligger i närheten av Mobilia vid Per Albin Hanssons väg är
fortfarande obebyggt. Där skulle en förtätning inte inverka på omgivningen och inte vålla
stora olägenheter för boende.
Platsens historik, sid 27
Nej, det var inte småhusbebyggelse utan ett koloniområde, kallat ”Hälsan”. (5)
5.3 Tidigare ställningstaganden, sid 27
Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken
Citytunneln är 17 km lång, varav 6 km går under de mest centrala delarna i Malmö och
korsar aktuellt planområde.
Kort efter färdigställandet av Citytunneln 2010, blev jag kontaktad av personer med
anknytning till tunnelbyggandet för besiktning av min balkong och för kontroll av
sättningar i balkarna där.
- Vibrationer på balkongen är återkommande.
Därför bör det observeras och tas största möjliga hänsyn samt ifrågasättande gällande
Villkor för startbesked, Ändrad lovplikt och Markreservat, sid 10. (6)
Slutligen!
Ödelägg inte ett redan välfungerande bostadsområde som har funnits i snart 50 år (2021)
med den planerade förtätningen som skulle förorsaka stor oreda, enorm förödelse och
otrygghet i området Gröndal bland oss äldre, närmast berörda, inklusive våra äldre grannar
på Södertorpsgården, men också andra närliggande bostadsområden skulle komma att
påverkas.
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Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Stadsbyggnadskontoret bedömer att området har ett kulturhistoriskt värde men att tillkommande
byggnader inte påverkar detta värde negativt. Den tillkommande byggnationen kommer att till
viss del avvika från den befintliga strukturen och därmed också göra det tydligt vad som tillhör
den ursprungliga strukturen och vad som är ett nyare tillskott.
2. De nya byggnaderna placeras ut mot gatan och skapar därför ett tydligare stadsgaturum. Det blir
alltså en tydlighet var gaturummet slutar och var bostadsmiljön tar vid. I dagsläget flyter de här
miljöerna samman. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att flerbostadshusen och dess
placering är väl anpassade till omgivningens karaktär.
3. Inom planområdet har risker identifierats. Hur riskerna hanteras beskrivs också i
planbeskrivningen.
4. En förtätning sker i stora delar av Malmö. Ambitionen är att i största möjliga mån att undvika
exploatering på värdefull jordbruksmark och istället nyttja redan bebyggd mark innanför Yttre
Ringvägen och i närhet till goda kollektivtrafikförbindelser. I övrigt se punkt 2.
5. Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande att det rörde sig om ett koloniområde.
6. En utredning har tagits fram med anledning av närheten till citytunneln. Utredningen visar att
det är möjligt att uppföra byggnaderna.
Boende 2 på Teknikergatan 7, diarienummer SBN-2019-1156-78:
Mycket för TÄTT kommer dessa hus att byggas intill redan 2 st. 8v. hus. Ytan är begränsad
DAGSLJUS och PRIVATLIV MINSKAS VÄSENTLIGT. Det är inte rätt mot de boende.

(1)

Gården används FLITIGT av de boende. Trångt blir det om det blir ca 100 nya lägenheter
på SAMMA uteplats. Lekplatsen kommer inte att vara tillräcklig för barnen. (2)
Planområdet korsas av Citytunneln. Klarar de nya husen av ev. vibrationer ovan på ett
garage? Det är skakningar i husen och sprickor i väggarna på Teknikergatan 1–19. (3)
Parkering platserna, hur ska det ordnas? ALLA KAN INTE CYKLA. HANDIKAPPADE
ÄR VI PÅ OLIKA VIS. BEROENDE AV BIL. (4)
Gröndal är ett område där andelen många äldre bor. 65 år och äldre är på 30–46 %.
Jag PROTESTERAR till förtätning på Teknikergatan.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planförslaget innebär en förtätning och tillkommande byggnader kommer att minska dagsljuset i
befintliga bostäder. De befintliga bostädernas tillgång till dagsljus kommer dock fortsatt vara
relativt god, även efter genomförandet av detaljplanen. De tillkommande flerbostadshusen kommer
att uppföras på befintlig markparkering och insynen mellan de befintliga och de tillkommande
bostäderna bedöms inte bli särskilt påtaglig med hänsyn till bebyggelsestrukturen där de
tillkommande flerbostadshusen placeras strax norr om befintliga byggnaders gavelssidor.
2. Ambitionen är att tillskapa en bostadsgård i den östra delen av fastigheten Teknikern 1. Ett
förslag på utformning återfinns i planbeskrivningen. Utformningen av utemiljön möjliggörs, men
regleras inte i detaljplanen.
3.

En utredning är framtagen som redovisar hur byggnaderna kan uppföras med hänsyn till
Citytunneln. Utredningen sammanfattas i planbeskrivningen.
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4. En stor del av parkeringsplatserna i garaget kommer att kunna bevaras och nyttjas även efter
detaljplanens genomförande. Ytterligare parkeringsplatser kommer att anordnas i planområdets
västra del, ut mot Pildammsvägen. Ett fåtal parkeringsplatser kommer eventuellt behöva
anordnas på andra fastigheter, via parkeringsköp eller parkeringsavtal.
Boende 3 på Teknikergatan 7, diarienummer SBN-2019-1156-79:
Härmed är ni många med mig som protesterar mot byggandet. På detta lilla område skulle
det förstöra allas vår framkomlighet på ett negativt sätt. Här är ett känsligt område med en
tågtunnel under vårt hus mot Pildammsvägen. Det visar sig i lägenheten bland alla
snedställda tavlor.
Det är lätt för Er att skissa på ritningar. Men det skall väl också fungera i verkligheten. Men
i detta fall stämmer ingenting för mig. Vi skall också värna om miljön.
Men nu vill Ni placera två åttavåningshus här. Det kommer att försvåra allas vår
framkomlighet. Här har vi också ett stort äldreboende. Dit kommer dagligen transporter.
Bl.a. kommer ofta ambulanser som måste fort fram. Även polisen kommer! Vi har ofta
störningar samt problem med vissa boenden. (1)
Vi vet alla vad som sker på en stor byggplats med stora tunga maskiner och deras utrymme.
Det blir alltid kaos. (2)
Vad händer med våra befintliga hyreshus från 70-talet. De är idag redan eftersatta sedan
många år tillbaka. Här behövs stora renoveringar. Nya fönster, värmesystemet gör att vi alla
har kallt i lägenheterna och är i behov att ses över. Källargångarna, tvättstugorna samt
tvättrum bör åtgärdas snarast. Här händer ingenting. Varför? Nej det finns ingen ekonomi
för det. Min fråga är: Hur har man då ekonomi för att bygga dessa två hus? (3)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Framkomligheten till befintliga flerbostadshus kommer fortsatt att vara god. Tillkommande
flerbostadshus kommer inte att hindra räddningsfordon att nå fram till flerbostadshusen.
2. Byggarbete ska utföras enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.
En påverkan på omgivningen är dock oundviklig.
3. Flera punkter som lyfts i yttrandet ligger utanför kommunens ansvarsområde och bör istället
ställas till fastighetsförvaltaren, fastighetsägaren eller dylikt.
Boende 2 på Teknikergatan 3, diarienummer SBN-2019-1156-59:
Vid 1:2
”… och tar lite grönyta i anspråk, finns det goda möjligheter att bevara och utveckla
områdets grönskande karaktär”
- Vi anser inte att det finns goda möjligheter att bevara områdets grönskande karaktär när
man tager bort befintliga träd, buskar och perenner. (1)
Vid 2:1
Förtydliga vad som menas med ”de tillkommande byggnaderna kommer att bidra till att
stärka upp gaturummet och bidra till att skapa en tydlighet mellan gatumiljön och
bostadsmiljön”
- Anser ni att det inte redan finns en tydlighet idag? (2)
Vid 2:3
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Anser att bebyggelsen blir för komprimerad när man tager bort höga befintliga träd (det
stora kastanjeträdet som varje år gläder alla boende med ljus till jul), samt buskar och
perenna rabatter. (3)
Vid 2:4
”Utöver befintliga parkeringsplatser som bevaras krävs ytterligare ca 25 parkeringsplatser”
- Är detta siffra relevant när man planerar för 100 nya lägenheter?
- Hur många befintliga parkeringsplatser är det som försvinner?
”… att fastighetsägaren åtar sig att arbeta med mobilitetsåtgärder som avser att öka andelen
boende som väljer att cykla eller åka kollektivt till och från området”.
Detta kan inte fastighetsägaren avgöra vilket behov respektive hushåll har. Alla kan inte
cykla och åka kollektivt på grund av arbetsplatsernas placering och transport av barn till
skola/förskola. (4)
Utredningen visar ett behov av 222 cykelplatser för 100 lägenheter. Hur kan det vara
möjligt? Var skall dessa cykelparkeringsplatser placeras? Vi är idag 142 befintliga lägenheter
(142 x 2,22 = 315 cykelparkeringsplatser). Var skall ni placera dessa? Det skall således göras
plats för 537 nya cykelparkeringsplatser! De flera befintliga cykelparkeringsplatserna är i
dagsläget trasiga. (5)
Angöring
Ni skriver ”ytterligare en infart behöver anordnas strax väster om det östra
flerbostadshuset” . Den nya infarten blir till väster om det västra flerbostadshuset. Det
innebär att denna infart/utfart kommer mycket nära korsningen till Pildammsvägen och
Ingenjörsgatan och kommer att utgöra en stor trafikfara. Hur kommer nerfarten till
befintligt garage att bli då man bygger det östra huset? (6)
Vid 2:6
Avfall
Var skall befintliga miljöhus finnas under byggtiden? Var skall nya och befintliga miljöhus
placeras efter nya hus är byggda det vill säga 4 miljöhus? På befintligt grönområde? (7)
Några frågor:
Kommer befintliga ledningar som finns idag att vara dimensionerade även för 100 nya
lägenheter? (8)
Hur kompenserar man att befintliga lägenheter får mindre dagsljus i sina lägenheter? (9)
Kommer befintliga lägenheter att få nya fönster på grund av mer trafik och buller? (10)
Var kommer de nya husens grönområde att vara?
Var skall lekplatser till de nya husen placeras? (11)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Planförslaget kommer att innebära att grönyta tas i anspråk. Detta kan inte ytmässigt
kompenseras för, däremot går det att göra en viss kompensation genom att öka kvaliteten på
resterande grönytor inom fastigheten. Stadsbyggnadskontoret ser att det finns möjlighet att göra
detta. Däremot är det inget som regleras i detaljplanen.
2. De nya byggnaderna placeras ut mot gatan och skapar därför ett tydligare stadsgaturum. Det blir
alltså en tydlighet var gaturummet slutar och var bostadsmiljön tar vid. I dagsläget flyter de här
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miljöerna samman. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att flerbostadshusen och dess
placering är väl anpassade till omgivningens karaktär.
3. Att träden fälls är en negativ konsekvens av detaljplanens genomförande. Stadsbyggnadskontoret
bedömer dock att detaljplanens positiva effekter med fler bostäder som kan uppföras på redan
ianspråktagen mark överväger den negativa effekten av att träden fälls.
4. I dagsläget finns ett överskott på parkeringsplatser inom fastigheten. De tillkommande
byggnaderna kommer att placeras på markparkeringen vilket kommer att innebära att
parkeringsplatser försvinner på markparkeringen. I garaget kommer ett fåtal parkeringsplatser
försvinna då dessa ytor behövs för att bära upp byggnadernas konstruktion. Därutöver
tillkommer ett parkeringsbehov för de som flyttar in i de tillkommande flerbostadshusen. Fler
parkeringsplatser kommer att anordnas väst om det västra flerbostadshuset, ut mot
Pildammsvägen. Utöver detta är en förutsättning att fastighetsägaren vidtar åtgärder för att
minska behovet av att ha en egen bil, så kallade mobilitetsåtgärder.
5. Planförslaget prövar enbart behovet för de tillkommande flerbostadshusen. Cykelparkering kan
anordnas i anslutning till de tillkommande flerbostadshusen.
6. Den nya infarten planeras cirka 35 meter från korsningen och utgör därför ingen trafikfara.
Nedfarten till det underjordiska garaget kommer inte att ändras. Några parkeringsplatser i
garaget kommer däremot att försvinna då ytorna behövs för byggnadernas konstruktioner.
7. Placeringen av provisoriska miljöhus under byggtiden är en fråga som inte hanteras inom ramen
för en detaljplan. Däremot ansvarar exploatören för att avfallshanteringen ska fungera även
under byggtiden.
8. Befintliga ledningar klarar den ökade belastningen. Stadsbyggnadskontoret har samrått med
ledningshavaren.
9. En stor del av befintliga bostäder kommer att få en minskad tillgång till dagsljus. Däremot
kommer dagsljustillgången fortsatt vara relativt god i de rum som påverkas av planförslaget.
Majoriteten av lägenheterna i de befintliga flerbostadshusen är dessutom genomgående där
rummen som inte vetter mot de tillkommande flerbostadshusen inte påverkas av förslaget.
Stadsbyggnadskontoret bedömer, utifrån ovanstående i kombination med att planområdet ligger
relativt centralt i Malmö, att försämringen är acceptabel.
10. Frågan angående fönster i befintliga bostäder hanteras inte inom ramen för en detaljplan.
11. Ambitionen är att den östra delen av fastigheten Teknikern 1, som i dagsläget främst består av
en gräsmatta, ska utvecklas och i högre grad ska kunna utnyttjas som bostadsgård.

Boende 1 på Teknikergatan 23 B, diarienummer SBN-2019-1156-66:
Jag har delgivits skriftlig information i ärendet.
For min del verkar ärendet ha skapats av ett ordentligt feltänk och att förslagsställaren har
varit i desperat behov att visa resultat utan tanke på konsekvenser. Den miljö som redan
finns är utomordentligt bra och var en av anledningarna till att min fru och jag bosatte oss
på Södertorpsgården. Två hus till ger fler personer som rör sig på mindre yta, ger ökad
trafik som vi äldre måste ta hänsyn, och skapar parkeringsproblem. Ett problem som redan
nu är stort. Min önskan är att Dp 5701 avförs ur dagordningen helt.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
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Detaljplanen kommer att innebära att fler personer nyttjar bostadsgårdarna, och bidrar till en viss
ökning av trafiken till området. Den östra delen av fastigheten består idag främst av en gräsmatta
som kan utvecklas med fler sociala ytor. Detta är något som möjliggörs i detaljplanen, men regleras
inte. Stadsbyggnadskontoret bedömer vidare att den ökade trafikmängden är relativt begränsad. I
dagsläget finns ett överskott av parkeringsplatser. Efter detaljplanens genomförande kommer cirka 25
parkeringsplatser behöva anordnas på andra fastigheter i närheten av Teknikern 1 för att möta
behovet för både befintliga och tillkommande bostäder.

Boende 2 på Teknikergatan 23 B, diarienummer SBN-2019-1156-69:
Som boende på Södertorpsgården har jag fått läsa förslaget om två nya hus på MKBs
parkering.
Förslaget är dåligt och jag yrkar på avslag av detsamma.

Boende 3 på Teknikergatan 23 B, diarienummer SBN-2019-1156-70:
Som boende på Södertorpsgården har jag fått läsa förslaget om två nya hus på MKBs
parkering.
Det är svårt att förstå hur förslagsställaren tänkt. Förslaget är förstörande för alla parter
boende på Teknikergatan.
Ber er avslå förslaget.
Boende 1 på Teknikergatan 23 C, diarienummer SBN-2019-1156-71:
Som boende på Södertorpsgården har jag fått läsa förslaget om två nya hus på MKBs
parkering.
Man tror knappt att det är sant när man läser förslaget. Det är ju direkt förstörande av en
bra miljö. Avstyrk förslaget.
Boende 1 på Teknikergatan 23 A, diarienummer SBN-2019-1156-72:
Som boende på Södertorpsgården har jag fått läsa förslaget om två nya hus på MKBs
parkering.
Jag tycker förslaget är utomordentligt dåligt och ser helst att förslaget avstyrks.

Boende 2 på Teknikergatan 27 C,diarienummer SBN-2019-1156-54:
Undertecknad begär härmed att utbyggnad med nya bostadshus avvisas.
Parkeringssituationen är redan undermålig och kommer att kraftigt försämras. Detta
kommer att påverka grannfastigheterna inklusive där jag bor.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
I dagsläget finns lediga parkeringsplatser inom fastigheten. De tillkommande flerbostadshusen
kommer att ta parkeringsplatser i anspråk. Fler parkeringsplatser kommer därför att anordnas väst
om det västra flerbostadshuset, ut mot Pildammsvägen. Utöver detta är en förutsättning att
fastighetsägaren vidtar åtgärder för att minska behovet av att ha en egen bil, så kallade
mobilitetsåtgärder.
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Boende på Teknikergatan 23 A, 23 B, 27 A och 27 C, diarienummer SBN-2019-115667;68;73;74;75:
Undertecknad begär härmed att utbyggnad med nya bostadshus avvisas.
Parkeringssituationen är redan undermålig och kommer att kraftigt försämras. Detta
kommer att påverka grannfastigheterna inklusive där jag bor.
Med tanke på Covid 19 har det visat sig att med mycket folk på liten, begränsad yta är en
stor faktor för smittspridning. Vi får inte vara naiva utan tänka på andra epidemier som
väntar runt hörnet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
I dagsläget finns lediga parkeringsplatser inom fastigheten. De tillkommande flerbostadshusen
kommer att ta parkeringsplatser i anspråk. Fler parkeringsplatser kommer därför att anordnas väst
om det västra flerbostadshuset, ut mot Pildammsvägen. Utöver detta är en förutsättning att
fastighetsägaren vidtar åtgärder för att minska behovet av att ha en egen bil, så kallade
mobilitetsåtgärder.
Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att planförslaget kommer att förvärra smittspridningen av Covid
19. Boende kommer fortsatt ha tillgång till en rymlig gård. Precis söder om planområdet finns också
en park.
Boende 2 på Teknikergatan 3, 13 och 15, diarienummer SBN-2019-1156-52:
Snälla Ni förtäta inte allt i Malmö.
Vårt fina boende på Teknikergatan kan genom ert projekt på nya fastigheter snabbt
förändras.
Att bygga 100 lgh på vår parkering plus de ca 140 lgh som finns i de befintliga fastigheterna
är inte bra boende miljö. Detta är för liten yta för så många människor.
Trångboddhet vet vi alla finns, men att det kommer bli trångboddhet ute är något nytt. (1)
Parkeringar försvinner (garaget kvar troligen) var skall alla bilar taga vägen. (2)
Dagsljus och privat liv riskerar minska väsentligt.
Dåligt boende påverkar hälsa, trivsel samt att grannsämjan försämras. (3)
Allt detta kan öka den kriminalitet i Malmö som vi redan har. Vilket alla mycket väl känner
till.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Fler personer kommer att nyttja bostadsgårdarna efter detaljplanens genomförande. Den östra
delen av fastigheten består idag främst av en gräsmatta som kan utvecklas med fler sociala ytor.
2. I dagsläget finns lediga parkeringsplatser inom fastigheten. De tillkommande flerbostadshusen
kommer att ta parkeringsplatser i anspråk. Fler parkeringsplatser kommer därför att anordnas
väst om det västra flerbostadshuset, ut mot Pildammsvägen. Utöver detta är en förutsättning att
fastighetsägaren vidtar åtgärder för att minska behovet av att ha en egen bil, så kallade
mobilitetsåtgärder.
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3. En stor del av lägenheter kommer att få en försämrad tillgång till dagsljus. Försämringen är dock
mycket begränsad för de flesta lägenheterna och relativt begränsad för vissa lägenheter. De
tillkommande flerbostadshusen placeras vid de befintliga flerbostadshusens norra gavlar. Insynen
mellan lägenheterna bedöms som begränsad.

Boende 3 på Teknikergatan 13 tillsammans med 127 boende på Teknikergatan 1-19
(Boende har bifogat en protestlista med 127 namn. Flertalet namn var
namnunderskrifter som saknade namnförtydligande och var därmed oläsliga)
diarienummer SBN-2019-1156-77:
Ifrån hyresgästerna här på Teknikern 1–19 så vi lägger härmed in en protest lista. Nu har vi
tagit en protest per lägenhet. 128 st utav 144. (Alla inte hemma)
Vi vill inte på något villkor att det bebyggs här på vår fina gård.
100 lägenheter blir ju cirka 300 nya hyresgäster helt horribelt.
Tänker också på vår population av djur som finns på gården. Fladdermöss, skator,
igelkottar m.m.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
Fler personer kommer att nyttja bostadsgårdarna efter detaljplanens genomförande. Den östra delen av
fastigheten består idag främst av en gräsmatta som kan utvecklas med fler sociala ytor.
De tillkommande flerbostadshusen placeras i den norra delen av fastigheten på befintlig
markparkering och parkeringsgarage. En liten del av befintliga bostadsgårdar kommer att behövas
tas i anspråk, inklusive ett fåtal träd. Detta är en negativ konsekvens av detaljplanen.

Boende 2 på Teknikergatan 13, diarienummer SBN-2019-1156-57:
Har läst igenom detaljplanen som jag upplever har en hel del brister och vill därmed lämna
synpunkter till denna.
Enligt er plan så skall två bostadshus byggas på Teknikergatan ovanpå befintligt garage.
Ni skriver inget om att detta garage skall förstärkas? MKB har anlitat en konstruktör som
tittar på detta, vem är det?
Plan för avrinning av regnvattnet i garaget?
Befintligt garage är i mycket dåligt och bristfälligt skick, se bif. bilder! (Boende har bifogat foton
från parkeringsgaraget men redovisas inte i samrådsredogörelsen. Fotona finns att tillgå på
stadsbyggnadskontoret)
Armeringsjärn vid balk har lossnat från vägg
Vid minsta nederbörd vattenfylls garaget, MKB har försökt borra ut spår för att avleda
vattnet till brunn, men utan resultat.
MKB har även provisoriskt försökt förstärka garage balkarna som vittrar sönder med plåt,
bild.3+4. (1)
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Stadsbyggnadsidé 2.1
Uppförande av ca 100 lägenhet: detta till ett redan utsatt område, där MKB har förlorat
kontrollen senaste åren med ständig knarkhandel i trappuppgångar, källare, lägenheter.
Ständiga tillslag av polisen. Att då tillföra ytterligare 100 lägenheter med ca 300+ boende är
helt i fel riktning. MKB kommer säkert säga, ”fler boende, tryggare område”, men se på
Möllevången som har så många boende, där nu Malmö kommun bestämt sig för att sätta in
väktare för ökad trygghet.
MKB har enligt sydsvenskan hemlig plan ang. Limhamns sjöstad att inte tillåta sociala
bidragstagare söka bostad pga. ökat bus, o kriminalitet i området, tror dock inte detta avtal
kommer gälla på Teknikern? (2)
2.4 Trafik
Bilparkering: parkering i tillräcklig omfattning, komplettera med 25 platser? Då de nya
byggnaderna tar bort flertalet p-platser och området skulle få fler hyresgäster, då upplever
jag att detta område inte är dimensionerat för detta, gatuplatserna är idag fullsatta av inte
bara MKB hyresgäster utan även boende i Riksbyggen och Södertorpsgården.
MKB chockhöjde avgiften på p-platserna i garaget vilket gjorde att många sade upp sina pplatser där och parkerade på gatan. Ni skriver hanteras i kommande bygglovsprocess, när
kommer den?
Cykelparkering, 222 platser? 19 platser för lådcyklar, var ska dessa platser vara? Och hur
kan man ha koll på exakt antal cykelplatser men inte lösning på parkerings platser? (3)
Avfallshantering:
Flytt av två befintliga miljöhus plus beredda plats för ytterligare två, var skulle dessa få plats
utan att inskränka på p-platser, gård etc.? (4)
2.8 Administrativa bestämmelser
Markföroreningar har påträffats , här skriver ni att detta kan avhjälpas med schaktning,
skulle hela befintlig gräsplan, och gård behöva schaktas?
Ändrad mark höjd? Ska hela befintlig gård grävas upp och sänkas?
Arsenik har hittats i grundvattnet, hur ska detta åtgärdas och kontrolleras att detta
förvinner? (5)
3.1 bedömning av miljöpåverkan
Dagsljus: de nya byggnaderna skapar sämre dagsljus för flertalet lägenheter i befintliga hus,
ni skriver de flesta är sovrum, vilket inte stämmer då dessa ligger mot östra delen i
Teknikern 2 och västra i teknikern 1. 83! Av 350 lägenheter kommer enligt er beräkning att
ha otillräckligt dagsljus, vilket är alldeles för många, vilket ni själv skriver
med, ”sammantaget visar utredningen att det är ett relativt stort antal lägenheter som
kommer få en försämrad tillgång till dagsljus” (6)
Grönstruktur
Här skriver ni att i den östra delen av planområdet finns möjlighet att utveckla en
bostadsgård,
Här ska man tänka på att de flesta sovrum i Teknikern 2 väter mot denna sida, och att
Södertorpsgården är ett äldreboende som behöver lugn o ro, och inga lekplatser/grillplatser
med tillhåll sena kvällar, nätter.
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Plus att de som bor på första våningen har sina fönster i markhöjd.
Här behövs dessutom göras ett decibel prov då här är mycket eko mellan husen!! (7)
Skyfall
Här skriver ni återigen om mark som behöver höjd sättas, dock inte hur detta ska ske, och
att bostadsgårdarna ska sänkas. Växtligheten på gårdarna har skapats under många år, att då
riva upp allt detta försämrar boende kvaliteten avsevärt. Träd ska sågas ner? Hur många o
vilka? Kastanjeträdet vid parkeringen/gården?
Man ska bygga anläggning med mindre klackar så vattnet inte rinner ner i källare och
garage, men som jag påtalat innan sker detta redan i garage, vid minsta nederbörd rinner
regnvattnet ner längst med väggarna i garaget och rinner sedan inte bort, utan avdunstar i
garaget. Påtalat detta för MKB som inte hittat någon plan för åtgärd, detta har som sagt
gjort garaget underminerat. (8)
Markföroreningar
Inom planområdet har förorenad mark påträffats, och allt detta ska lösas med schaktning?

(9)

Omgivningsbuller
Här bör man komplettera med att i Januari 2021 kommer en utbyggnad av
södertorpsgården att ske, detta kommer medföra bygg buller och flertalet byggtransporter i
området, att då börja ett sådant stort byggprojekt på Teknikern sommaren 2021 är inte ok.
Anlägga ny gård mellan MKB-Södertorpsgården? Här är kraftigt eko mellan dessa hus, står
ngn. person på trottoaren o pratar i telefon så hörs detta upp till vån.8. Även när t.ex MFF
spelar på stadion (när det finns publik) så ekar ljudet mellan dessa hus, inte på västra sidan,
som ändå väter mot stadion. Kan inte se att ni gjort något buller test här. (10)
Som sagt här är alldeles för många lösa planer, framför allt med mark föroreningar, arsenik
i dagvattnet osv. Och inte minst att tryggheten i området kommer starkt försämras,
såvida inte MKB kan garantera inflyttnings krav typ som man tänker göra i Limhamns
sjöstad. Tryggheten i bostadsområdet måste komma i första hand.
MKB har stora byggprojekt, t.ex. ute vid Jägersro och Holma som kan påbörjas innan man
krånglar till det inne i redan trånga gator. (11)
Så bestrider här med tilltänkta byggplan!
Obs! samrådstiden bör förlängas då det finns mycket i detaljplanen som är oklart, t.ex.
utplacering av miljöhus, markhöjning: hur ska denna gå till?, marksänkning av gårdar?
Gårdar? Ska ny gård anläggas i öst, hur ska denna vara utformad?, åtgärd mot dagsljus
bortfall? Granskning av detaljplanen när sker denna? Schaktning av jord? Buller/eko mellan
MKB-Södertorpsgården vid ev. anläggning av ny gård? (12)
Trygghetsskapande åtgärder??
Malmö Kommun saknar 442 miljoner inför 2021, läge bygga om garage, riva och schakta
gårdar för o klämma in två hus då? (13)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. En inledande utredning av garaget är framtagen av Tyréns AB och finns att tillgå genom att
kontakta stadsbyggnadskontoret.
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2. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att fler människor i ett område innebär en större otrygghet.
Forskning pekar tvärtemot på att befolkade platser upplevs som mer trygga än platser där det rör
sig ett mindre antal människor.
3. I dagsläget finns lediga parkeringsplatser inom fastigheten. De tillkommande flerbostadshusen
kommer att ta parkeringsplatser i anspråk. Fler parkeringsplatser kommer därför att anordnas
väst om det västra flerbostadshuset, ut mot Pildammsvägen. Utöver detta är en förutsättning att
fastighetsägaren vidtar åtgärder för att minska behovet av att ha en egen bil, så kallade
mobilitetsåtgärder.
Cykelparkering kommer att ske i anslutning till de tillkommande flerbostadshusen.
Bygglovsprocessen kan inledas först efter att detta planförslag har vunnit laga kraft.
4. Var miljöhusen avses att uppföras redovisas i planbeskrivningen på sidan sju.
5. Markföroreningar är påträffade och halterna ligger generellt strax över riktvärdena för känslig
markanvändning. En schaktsanering föreslås i samband med anläggning av de tillkommande
flerbostadshusen.
6. En stor del av de befintliga bostäderna kommer att en försämrad tillgång till dagsljus. De rum
som påverkas mest är sovrum. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att de befintliga
lägenheterna fortsatt kommer att ha en relativt god tillgång till dagsljus.
7. I en detaljplan prövas inte frågan om störande grannar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att fler
sociala ytor behövs vid en förtätning. Ytorna föreslås placeras i anslutning till de tillkommande
flerbostadshusen, med tyngdpunkt på den östra bostadsgården.
8. Enbart marken invid de tillkommande flerbostadshusen bör höjdsättas korrekt för att hantera
skyfall och möjliggöra en avrinning till ett fördröjningsmagasin som planeras på den östra delen av
fastigheten. Planbeskrivningen har förtydligas gällande detta.
9. Se punkt 5.
10. Byggarbete ska utföras enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.
En påverkan på omgivningen är dock oundviklig. När en byggnation påbörjas styrs inte i en
detaljplan.
11. I Malmö råder bostadsbrist och för att undvika att ta värdefull jordbruksmark i anspråk har
Malmö stad en ambition om att istället bygga inåt, genom en förtätning på redan ianspråktagen
mark. För att hantera bostadsfrågan krävs fler bostäder.
12. Samrådstiden är en tid för insamlande av synpunkter på förslaget. Planförslaget bearbetas vidare
även efter det att samrådstiden gått ut. I övrigt se ovanstående punkter.
13. MKB fastighets AB ägs av kommunen, men finansieras inte av skattepengar.
Boende 1 på Ingenjörsgatan 8, diarienummer SBN-2019-1156-50:
Vi bor i bostadsrättsförening Malmöhus 18 på Ingenjörsgatan.
Vi är emot planförslaget att bygga två bostadshus på Teknikergatan.
Det blir för trångt mellan husen och detta är en förtätning som vi inte alls gillar.
För många hus på liten yta.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
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Stadsbyggnadskontoret bedömer att byggnadernas placering passar väl in i området. Placeringen i den
norra delen av planområdet innebär att bostadsgårdarna i stort kan sparas, att byggnaderna inte
skuggar bostadsgården och att utsikten till parken i söder bevaras.

Boende 2 på Ingenjörsgatan 8, diarienummer SBN-2019-1156-64:
Angående planförslag om två nya hus på Teknikergatan Dp 5701 fastigheten Teknikern 1.
Jag och min fru som bor på Ingenjörsgatan 8, tycker inte att planförslaget är särskilt bra.
De två husen kommer att skugga vår vackra Trädgård.
Som det är nu, kör många bilar i från Pildammsvägen och Stadiongatan in på
Ingenjörsgatan, för att slippa Trafikljusen på Pildammsvägen-Stadiongatan. Då MKB nu
skall bygga två nya hus med 100 lägenheter, kommer det att bli ännu fler bilar som kör på
Ingenjörsgatan. (90 st)
När MKB tar bort en del parkeringsplatser, för parkerade bilar som finns på den parkering
som de skall bygga hus på, kommer det att bli trångt att parkera på Ingenjörsgatan, och
speciellt för besökande gäster att få parkeringsplats på kvällstid. Nu finns det alltid en
parkeringsplats. I dag har vi inga problem vad jag vet, men vem säger att vi inte kan få
liknande problem som MKB har i Limhamns sjöstad, och det vill vi inte ha.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
En skuggstudie är framtagen och redovisas i planbeskrivningen. Enbart en mycket liten del av den
sydvästra delen av fastigheten Ingenjören 1 kommer att skuggas. Stadsbyggnadskontoret bedömer
påverkan som ringa.
Detaljplanen kommer att generera en ökad trafikmängd. Gatunätet bedöms klara den ökade
belastningen.
I dagsläget finns lediga parkeringsplatser inom fastigheten. De tillkommande flerbostadshusen
kommer att ta parkeringsplatser i anspråk. Fler parkeringsplatser kommer därför att anordnas väst
om det västra flerbostadshuset, ut mot Pildammsvägen. Utöver detta är en förutsättning att
fastighetsägaren vidtar åtgärder för att minska behovet av att ha en egen bil, så kallade
mobilitetsåtgärder.
Boende på Ingenjörsgatan 10, diarienummer SBN-2019-1156-56:
Med anledning av planförslaget 2 st 8 vån hus på Teknikergatan så instämmer jag i kritiken
som riktas mot detta. Varför försämra ett område med denna förtätning. Inom detta
område bor många pensionärer som känner en trygghet i sitt boende. MKB äger väl
marken och anser det blir billigt att bygga där. MKB har gjort dåliga val tidigare.
Huset vid Dalaplan där man fått plocka ner fasaden eftersom den inte höll för
brandsäkerhet. Huset på Mobilias parkering som byggdes för ensamkommande flyktingar.
Detta hus byggdes med fuktskadat material och man fick riva ner inredning och väggar
samt sätta värmefläkta. Vad kostade inte detta?
Låt inte MKB bygga dessa punkthus på ett lugnt område. (1)
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Undran: Varför blir inte stadsbyggnadskontoret färdiga med trygghetsboende på
Södertorpsgården? Detta bygge har diskuterats i minst 5 år. Här finns all anledning till detta
bygge då vi vet att många äldre vill bo tryggt. (2)
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
1. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att detaljplanens genomförande kommer innebära en ökad
otrygghet i området.
2. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för att planera staden, men ansvarar inte för att uppföra
byggnaderna. Detaljplanen för Södertorpsgården vann laga kraft 2020-01-15.
Bostadsrättsföreningen Anneberg, diarienummer SBN-2019-1156-81:
Styrelsen för Brf Anneberg har efter Sydsvenskans artikel om två nya 8-våningshus vid
Teknikergatan på Gröndal i Malmö kontaktats av flera av våra medlemmar.
Medlemmarna är oroliga för att den förtätning som förslaget innebär kommer att medföra
en ökad otrygghet i området genom att fler människor kommer att vistas här. Malmö Stad
har kända problem med bland annat gängkriminalitet och droghandel som tillsammans
med en hel del andra problem skapar en känsla av otrygghet i stora delar av staden. Att
utöka denna otrygghet till att finnas i ännu fler områden är, minst sagt, oroväckande och
djupt olyckligt. Föreningen har full förståelse för att det behöver byggas fler bostäder. Vi är
dock av den åsikten att platsen enligt förslaget är illa vald och att en förtätning i detta
område är olämplig.
Brf Anneberg i Malmö motsätter sig därför förslaget.
Stadsbyggnadskontorets kommentar:
I Malmö råder det bostadsbrist och en förtätning av staden sker på flera platser.
Stadsbyggnadskontoret ser inte kopplingen att fler människor i ett område skulle leda till en ökad
otrygghet. Tvärtemot pekar forskning på att befolkade platser upplevs som mer trygga än platser som
är mindre befolkade.
Under samrådet har även en protestlista från 121 boende på Södertorpsgården inkommit,
Teknikergatan 23, 25, 27 och 29, diarienummer SBN -2019-1156-58.
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Kapitel 4 - Sammanfattning av ändringar efter samrådet
Med anledning av synpunkter som kommit in under samrådet samt vidare bearbetning
inom stadsbyggnadskontoret har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:
Plankarta

Det västra egenskapsområdet för huvudbyggnader har justerats cirka 5 meter åt öst och
cirka 2 meter åt söder för att hamna utanför servitutsområdet för citytunneln och för att
undvika att tillkommande flerbostadshus hissgrop hamnar i parkeringsgaragets körbana.
Inskjutningen möjliggör cykelparkering ut mot Teknikergatan.
Det östra egenskapsområdet för huvudbyggnader har justerats cirka 2 meter söderut för att
undvika att hissgropen för tillkommande flerbostadshus hamnar i parkeringsgaragets
körbana. Inskjutningen möjliggör cykelparkering ut mot Teknikergatan.
Största exploatering för huvudbyggnader har ökat till 490 m2 per egenskapsområde.
Markreservatet t1 – mark och vatten ska vara tillgängliga för järnvägstunnel har minskat
utbredning. Markreservatet avgränsas i granskningshandlingen av servitutsgränsen till
Citytunneln.
Bestämmelse om att bostadsgårdarna ska fördröja 150 m3 vatten har justerats genom att
volymen ökat till 200 m3.
Största exploatering för komplementbyggnader har ökat från 250 m2 till 350 m2 och
möjligheten för underjordiskt parkeringsgarage har begränsats till att enbart få uppföras
mot den norra planområdesgränsen.
Inom planområdet finns en nätstation i den sydöstra delen av planområdet. Plankartan har
kompletterats med en skrivning om att nätstation får finnas.
En bestämmelse om att minst 55 % av markytan inom planområdet ska vara genomsläpplig
har införts på plankartan tillsammans med en administrativ bestämmelse som innebär att
marklov krävs för ändring av markens genomsläpplighet.

Planbeskrivning

Information under rubriken 2.2 Bebyggelse och i underrubriken Exploateringsgrad,
täthet och höjder har justerats med att tillåten byggnadsarea ändras från 460 m2 till 480
m2, vilket också innebär en ökad sammanlagd bruttoarea på 7 700 m2. Under samma rubrik
förtydligas att nätstationer får uppföras. Volymstudien under samma rubrik har
uppdaterats, utifrån ändrade förutsättningar.
Avsnittet 2.3 Grönska, mark och vegetation på kvartersmark har kompletterats med en
illustration och beskrivning av hur utemiljön kan gestaltas.
Beskrivningen av hur dagvatten och skyfall ska hanteras under rubriken 2.6 Teknisk
försörjning och underrubrikerna Dagvatten och Skyfallshantering har justerats med
anledning av nya förutsättningar.
Beskrivningen av dagsljus under rubriken 3 konsekvenser och underrubriken Dagsljus
har kompletterats.
Beskrivningen av vattenkvalitet under rubriken 3 konsekvenser och underrubriken
Vattenkvalitet har utökats.
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Beskrivningen av skyfall under rubriken 3 konsekvenser och underrubriken Skyfall har
utökats och kompletterats med illustrationer.
Under rubriken 3 konsekvenser och underrubriken solstudie har avsnittet kompletterats
med en ny solstudie, baserad på det förändrade förslaget.
Beskrivningen av trafikbuller under rubriken 3 konsekvenser och underrubriken
Trafikbuller har utökats och kompletterats med nya beräkningar och nya illustrationer för
den förändrade placeringen av byggnader.
Stadsbyggnadskontoret
Johanna Perlau

Dennis Bengtsson

Enhetschef

Planhandläggare
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