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Underlag för beslut om planbesked
Planbesked för fastigheterna Quiding 19-21 i Östervärn i Malmö
Besked om planläggning enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen

Hornsgatan

Entr
é

Värnhemstorget

V 1804-24

Planområdet är markerat med röd linje. Gul figur visar var 20-våningshuset är tänkt, orange figur visar föreslagen
påbyggnad med 2 våningar.
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Beskrivning av ärendet
Sökanden önskar förtäta befintligt bostadskvarter med handel och bostäder, genom
påbyggnad på del av befintlig, överbyggd innergård samt ovanpå befintliga bostäder.
Skissförslag visar påbyggnad med 2-3 våningar samt ett 20-våningshus.

Förutsättningar för stadsutveckling och gällande planeringsunderlag
Riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Malmö stads ställningstagande
kring riksintresset är att förändringar som berör miljön inom det utpekade området, ska ske
med största möjliga varsamhet och med respekt för riksintresseområdet.
Översiktsplan för Malmö

Översiktsplanen anger blandad stadsbebyggelse, täthetsgrad 1-2, dvs. den högre
täthetsgraden för området. Karaktären sluten kvartersstad ska enligt översiktsplanen
bibehållas och nya byggnader ska samspela och tolka befintlig bebyggelse. ”I områden med
enhetlig bebyggelse ska nya hus anpassas till omgivande bebyggelse i höjd och
volymskapande egenskaper.”
Översiktsplanen anger också centrumområde, och att det t. ex bör finnas utåtriktade
verksamheter i bottenplan. Platsen mellan kvarteret Quiding och Entré – Pilgatan – anges
som ny fotgängarzon, dvs. att särskild omsorg ska ges till gatans utformning och gestaltning
av intilliggande miljö, för god orientering och trygg upplevelse i gångfart. Östra
Förstadsgatan som angränsar till kvarteret direkt söderut, är i översiktsplanen utpekad som
”ny fotgängarzon” och ”befintligt prioriterat gångstråk”. Pilgatan är också ett prioriterat,
befintligt huvudcykelnät.
Gällande detaljplaner

I gällande detaljplan (från år 1966) anges bostäder och handel i 7-19 m byggnadshöjd.
Innergården anges som ”överbyggd gård” med högsta byggnadshöjd 4,5 m.
Natur och rekreation

Fredsgatan, som angränsar till kvarterets norra del, beskrivs i översiktsplanen som en
prioriterad grön koppling i behov av utveckling. Kopplingen ska binda samman stora
parker och naturområden och bättre knyta områden med brist på grönska till befintliga
parker. Närmaste parker är Rörsjöparken, ca 300 m söder om kvarteret.
Övriga planeringsförutsättningar

I närområdet pågår några projekt som går att jämföra med. Intill Entré planeras en 85 m
hög byggrätt för ett hotell. Denna höga byggnad samspelar i skala med de stora
infartslederna som trafikeras av bilar, jämfört med kvarteret Quiding som omgärdas av
fotgängarzoner där människor ska vistas.
I kvarteret Nils, öster om Quiding, finns en byggrätt på 22-31 m i detaljplan från år 2011.
Denna högre byggrätt har en relation till Drottninggatan som har en bred sektion och är
starkt trafikerad.
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På fastigheten Häggen 13, ligger ”AG:s-huset” som är 10 våningar, ca 30 meter, högt.
Denna byggnad är uppförd på 60-talet och ligger intill Föreningsgatan, också en stor
trafikled med bred sektion. Dessutom ligger det höga huset i Häggen vid ena änden av
Värnhemstorget och bildar avslutning på torgrummet.
Byggnadshöjderna på övriga kvarter i närområdet är ca 19 m.

Förslag
Sökanden vill förtäta i befintligt kvarter. Sökanden beräknar att ca 130 nya bostäder kan
tillkomma genom det inlämnade förslaget. Förslaget innebär att man bygger på befintligt
kvarter, dels tre våningar ovanpå befintligt fyravåningshus, dels en 20 våningar hög
byggnad som placeras på befintligt tvåvåningshus och del av den överbyggda innergården.
Bedömning

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förtätning av kvarteret Quiding enligt det
inlämnade förslaget med ett punkthus i 20 våningar i detta läge är olämpligt. Kvarteret
ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och ändringar av den befintliga miljön ska göras
varsamt – att bygga ett 20-våningshus ovanpå ett kvarter med 4-5 våningar höga byggnader
kan inte definieras som en varsam förändring.
Kvarteret är redan idag mycket tätbebyggt i jämförelse med andra kvarter i den traditionella
kvartersstaden. Ytterligare förtätning måste därmed ske med stor varsamhet för att inte
negativt påverka de kvalitéer som finns i kvarteret och på kringliggande gator. Den
föreslagna byggnadens höjd och volym är inte anpassad efter den enhetliga bebyggelsen i
kvarteret, inte heller efter karaktären sluten kvartersstad.
Skuggstudier visar att påbyggnaden med fler våningar i östra delen av kvarteret skuggar så
gott som hela innergården på förmiddagen. 20-våningshuset fortsätter att skugga gården
under dagen. På eftermiddag och kväll skuggar 20-våningshuset platsen vid Pilgatan,
framför varuhuset Entré.
I översiktsplanen anges på flera ställen att kvarteret ligger i en fotgängarzon och att platsen
vid Pilgatan ska gestaltas med omsorg och på fotgängares villkor. Att placera en såpass hög
byggnad intill en smal gata (16 m) bidrar inte till en sådan gestaltning av platsen, eftersom
skalan riskerar att leda till otrygghet med en förlorad koppling till kringliggande miljöer.
Traditionellt sett är relationen mellan gata och byggnad i kvartersstaden proportionerlig,
vilket ger trygghet, möjlighet till överblick och tillräckligt med ljus.

Stadsbyggnadskontoret
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