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Beskrivning

Inför :by Light 2018 har en förstudie i form av en inventering av två potentiella stadsdelar 
genomförts. Syftet med förstudien är att ge underlag till beslut för vilket område som är mest 
lämpat för :by Light 2018. 

Gamla väster/Malmö live är ett av två områden som inventerats. Gamla Väster är det cityområde 
som ligger mellan Kungsparken i väster och Stortorget i öster. I norr avgränsas det av kanalen och 
i söder av gamla begravningsplatsen. I området bodde under 1800-talet hantverkare och enklare 
folk varför denna stadsdel inte drabbades så hårt av de saneringar i slutet av 1800-talet som 
kännetecknade de cityområden där de rikare borgarna bodde. I dag är Gamla Väster ett vackert 
exempel på hur man kan bevara en äldre stadskärna på ett attraktivt sätt. I området ligger även 
Malmö Live som är ett stadskvarter innefattande konserthus, kongresscenter, hotell, samt fl era 
byggnader med bostäder och kontor.  Malmöhus slott som uppfördes mellan 1526 och 1539 ligger 
också i det inventerade område och är ett slott med medeltida anor beläget på Slottsholmen i 
Malmö. Slottet Malmöhus är en del av Malmö museer. Nära slottet fi nns även Kommendanthuset, 
Slottsmöllan, Slottsträdgården och Fiskehoddorna.

Områdets nuvarande gatubelysning är i stora drag god. I vissa delar bör befi ntlig armaturer bytas ut 
och bestyckas med ljuskällor med högre ljuskvalitét för att öka upplevelsen av trygghet samt skapa 
en trevligare miljö för boende och människor som vistas och passerar området. 
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Bild 1: Området
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Området

Området har inventerats och en grov indelning har 
gjorts. De olika typ-områden som förekommer är:  

 Området innehåller till största del bostäder i form 
av lägenhetshus. I bottenplan fi nns ofta annan 
verksamhet såsom butiker, caféer och restauranger.  

 Detta område är nybyggda Malmö Live 
innefattande konserthus, kongresscenter, hotell samt 
fl era byggnader med bostäder och kontor. 

 Detta område består av verksamheter såsom 
Svenska kyrkan (1), Hovrätten (2) och Malmö Högskolan 
(3).

 Just nu pågår byggnationer av bland annat 
bostäder i detta område. Intill ligger Citadellshamnen (4). 
Se Värdeprogram för Citadellsfogen. 

 Bagers plats är ett område har en torgliknande 
utformning. Här fi nns det fl era cykelparkeringar samt ett 
parkeringhus ligger under marken samt  Bagers bro som 
går mellan Bagers plats och Innerstaden. Här fi nns även 
en av uppgångarna från citytunneln vid Malmö C.

 I detta område ligger Fiskehoddorna belägna vid 
Malmöhus och Malmö Museer och är marknadsstånd där 
det bedrivs fi skeförsäljning av fi sk fångad i Öresund.

 I detta område ligger fi nns många kulturhistoriska 
platser såsom Bastion Älvsborg (5), Bastion Nyköping (6), 
Bastion Carolus (7), Bastion Banér (8), Kommedantshuset 
(9), Malmöhus (10), och Gamla hovrätten (11).

 I detta området ligger Mölleplatsen samt 
Slottsträdgården som består av fl era mindre trädgårdar 
med olika stilar och funktioner.

Bild 2: Översikt över områden
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Området

Bild 3: Bostadsområdet

Bild 4: Bostadsområdet Bild 6: Malmö Live Bild 8: Gamla hovrätten

Bild 6: IndustriområdetBild 7: Bagers platsBild 5: Malmö Live
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Området

Bild 10: Bastion Carolus

Bild 9: Bastion Nyköping

Bild 12: Malmöhus från Citadellsvägen

Bild 11: Taget från Hovrätten - Citadellshamnen/Citadellsvägen

Bild 14: Fiskehoddorna

Bild 13: Citadellshamnen brevid nybyggnationen Citadellsfogen
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Området

Bild 16: Malmöhusvägen med Mölleplatsen till höger

Bild 15: Fiskehoddorna

Bild 10: Malmöhus 

Bild 17: Malmöhus

Bild 20: Slottsträdgården

Bild 19: Kanalen runt Slottsträdgården
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Översikt av gatubelysning

 Samtliga armaturer på dessa gator bör bytas ut 
till planglasarmaturer samt förse stolpen med arm enligt 
typritning. Gång- och cykelbanor med hög aktivitet bör 
förses med vitt ljus och hög färgåtergivning. 

 Parkarmaturer bör bytas ut till en väl avbländad 
armatur samt vara bestyckad med en ljuskälla som ger 
ett vitt ljus och god färgåtergiving.

 Belysningsanläggning brevid tågspår bör rivas.

 Armaturer vid gång- och cykelbanor intill Malmö 
Högskola bör bestyckas med en ljuskälla som ger vitt ljus 
och god färgåtergivning. 

 Befi ntliga armaturer behålls men bör renoveras 
och bestyckas med ljuskällor som har högre ljuskvalité. 

Bild 21: Översikt över gatubelysning
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Lokala landmärken & potentiella områden

 Dessa områden kan vara lämpliga för tillfälliga 
och/eller permanenta installationer. 

1. På Bagers plats fi nns möjlighet för tillfällig 
ljusinstallationer då platsen passeras av resande till 
och från Malmö. 

2. Här ligger Malmö Live som blir en naturlig mötesplats. 
På platsen fi nns det idag ett antal konsverk som är 
belysta. 

3. Befi ntliga pergolor skulle bli mer attraktiva av ljus- och  
ljudinstallation under dygnets mörka timmar. 

4. Bastion Nyköping är en plats som syns från Malmö 
Live och är en potentiell plats för både en tillfällig 
och/eller permanent ljusinstallation. 

5. Kring hovrätten och hovrättstorget är ljusnivån låg 
och i nära anslutning till Citadellshamnen vilket ger 
goda möjligheter för en ljusinstallation.

6. Kvarnens speciella form och placering gör det möjligt 
för exempelvis projektion. 

7. Vid denna gång- och cykelbana fi nns det utrymme 
att prova ny belysning. 

8. Citadellshamnen är ett trevligt inslag i framtida 
Citadellsfogen och skapar möjligheten för såväl 
tillfällig och permanent belysningslösning. 

9. Fiskehoddarna och omgivningen runtomkring består 
av fi na gamla byggnader. Genom att belysa dessa 
under kvällstid skapas en miljö som även är trevligt 
att passera under dygnets mörka timmar. 

10. Bastion Carolus, Bastion Banér och Kommedantshuset 
är helt mörka under kvällstid. Här fi nns utrymme för 
tillfälliga eller permanenta ljusinstallationer. Kanske 
skapa något som knyter Bastionerna samman. 

11. Malmöhus ena fasad är idag belyst. Både själva 
fasaden och vallgraven ger goda möjligheter till 
permanenta eller tillfälliga installationer. 

12. Möllaplatsen är idag en mörk park. Parken skulle vara 
en passande plats för en ljusinstallation. 

1 

2

3

4

5

6

11

7

8

9
10

Bild 22: Lokala landmärken & potentiella områden för ljusinstallation
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Lokala landmärken & potentiella områden
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13. I Slottsträdgården fi nns unika möjligheter att skapa 
små unika ljusinstallationer utifrån den växtligheten 
som fi nns. 

14. Vissa delar längst kanalen i anslutning till 
Slottsträdgården upplevs mörka. Udden, bron och 
fl ytbryggan är unika element/platser vid kanalen 
lämplig för tillfällig eller permanent ljusinstallation. 

15. Denna entrén till Slottsparken upplevs mörk under 
kvällstid på grund av den mörka omgivningen. Här 
fi nns fi na stenväggar som kan framhävas. 

 Lokala landmärken. Uppgång Citytunneln (A), 
Malmö Live (B), Malmö Saluhall (C), Fiskehoddarna (D), 
Malmöhus (E), Slottsmöllan (F) och Slottsträdgårdens 
kafé (G).

 Befi ntliga ljussatta konstverk. 
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Bild 23: Lokala landmärken & potentiella områden för ljusinstallation
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Bild 24: Passage av Maha Mustafa Bild 26: Windwall av Fundament

Bild 25: Rubato av Eva Hild Bild 27: Birgit Nilssons bro av SLA



Förslag på installationer

Bild 28: Förslag på installationer

Förstudien har genomförts med :by Light’s koncept 
i åtanke och dess fyra olika delar.

:by Light fyra olika delar är:  

 Stadens ljus: Innovativt i samarbete med grupper 
bestående av tillverkare, ljusdesigner och installatör i ett 
område som kan beskådas. Gäller både inomhus och 
utomhus. 
 
 Konstens ljus: Tematiserade ljusinstallationer 
med hög konstnärlig kvalitet som driver utveckling och 
samtidigt utmanar det off entliga rummet. 

 Trevande ljus: En möjlighet för akademin och unga 
att deltaga i hur framtidens publika platser ska användas 
och forma det nocturnal ladskapet. 

 Sättets ljus:  Installationer som blir kvar som en del 
avutvecklingsarbetet i området som varit skådeplatsen. 
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Slutsats

Området har idag väl uppdaterad gatubelysning med 
undantag till några få gator/parker. Gator med gamla 
armaturer med kupa bör bytas ut, detta gäller även 
bländnade armaturer i parkmiljöer. 

Malmö Live blir en naturlig knutpunkt och 
samlingsplats i området som innehåller fl era ljussatta 
konstverk både inomhus och utomhus. Malmö 
Live med sina lokaler ger även möjlighet till rum för 
konferens och utställning. Då Malmö C ligger strax 
intill är det enkelt att ta sig till och från platsen. 

I kontrast till nybyggda Malmö Live fi nns Malmöhus. 
Malmöhus och kringliggande omgivning 
(Fiskehoddarna, Slottsträdgården och Mölleplatse) 
upplevs mycket mörkt och öde under kvällstid. Trots 
den fi na miljön längs kanalen upplevs miljön som 
otrygg som gående eller cyklist.

Området Gamla Väster/Malmö Live består av både 
nybyggen, kulturhistoriska byggnader och museer, 
parker och grönområden samt kanalen som löper i 
områdets ytterkant samt runt Malmöhus. Variationen 
av miljöer i området skapar goda förutsättningar för 
att genomföra :by Light 2018. I området upplevs en 
naturlig rutt som passerar olika karaktärer i staden 
som ger förutsättningen att kunna skapa många olika 
ljusinstallationer. 

Med förstudien som grund rekommenderas :by Light 
genomförs i området Gamla Väster/Malmö Live samt 
att gatubelysning renoveras och byts ut där det är 
behov (se sida 5). Området anses lämpligt på grund 
av sin närhet till kommunalt transportmedel (Malmö 
C), sin variation och bredd av miljö och potentiella 
platser för ljusinstallationer samt möjligheten 
att använda Malmö Live som mötesplats och 
konferenslokal. 

Bild 29: Malmö Live
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Bild 30: Malmö Saluhall Bild 32: FiskehoddornaBild 31: Malmöhus


