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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. 

Värnhem/Sorgenfri är ett av två områden som inventerats. Den norra halvan av Värnhem består 
till största del av hyreshus från 1920- och 1970-talet, medan den södra delen är en del av Sorgenfri 
industriområde. I området ligger även Rörsjöskolan, Rörsjöskolans och Lärkträdets förskolor och 
Värnhemskolan.

Områdets nuvarande gatubelysning är utdaterad och stora delar av befi ntlig belysning bör bytas ut 
till armaturer och ljuskällor med högre ljuskvalitét för att öka upplevelsen av trygghet samt skapa 
en trevligare miljö för boende och människor som vistas och passerar området. 

Introduktion & innehåll

Innehåll

Sid 1-3.  Området

Sid 4.  Översikt av gatubelysning

Sid 5. Lokala landmärken & potentiella områden

Sid 6.  Förslag på installationer

Sid 7. Slutsats

Bild 1: Området
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Området

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

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

 Det ena området är ett nybyggt utegym (1) i 
anslutning till kyrkogården. Det andra är en gammal 
lekplats (2) som ligger i Rörsjöparken. Lekplatsen 
kommer rustas upp och bli en temalekplats under 2018. 

 Detta område består till majoriteten av 
industibyggnader och parkeringsplatser. I kvarteret 
Rönnen (10) fi nns även en skola, en förskola samt 
studentbostäder. Under kvällstid upplevs det vara 
mycket låg aktivitet i området. 

 Just nu pågår byggnationer av bland annat 
bostäder i detta område. Se Planprogram för Norra 
Sorgenfri. 

 I dessa områden ligger Rörsjöskolan (3), 
Förskolan Lärkträdet (4), Kvarnby folkhögskola 
(5), Bernadottegymnasiet (6) Värnhemsskolan (7), 
Montessoriförskolan Trappan (8) samt Malmö Stads 
familjerättsbyrån (9).

 Detta område är Värnhems enda park, 
Rörsjöparken. 

 I detta område ligger Värnhemstorget. Här är en 
stor knutpunkt för lokaltrafi ken. 

 Kungsgatan sträcker sig från Värnhemstorget till 
Kaptengatan. Längst detta stråk fi nns sittplatser i form 
av bänkar, träd och en lekplats. I mitten av Kungsgatan 
ligger S:t Pauli kyrkan (11). Ett stort område täcks också 
av kyrkogården S:t Pauli Norra kyrkogård (12).  Bild 2: Översikt över områden
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Området

Bild 3: Bostadsområdet

Bild 4: Bostadsområdet Bild 6: Industriområdet

Bild 5: Industriområdet

Bild 8: Utegymmet

Bild 6: IndustriområdetBild 7: Rörsjöparken
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Området

Bild 10: Rörsjöskolan Zenith

Bild 9: Kungsgatan och Värnhemsskolan

Bild 12: Ny belysningsanläggning i anslutning till nybyggnation

Bild 11: S:t Knuts gata i anslutning till S:t Pauli Norra kyrkogård

Bild 14: Värnhemstorget

Bild 13: Värnhemstorget
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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.

 Armaturer längs gångbanan bör bytas ut till 
planglasarmaturer bestyckade med en ljuskälla som ger 
ett vitt ljus och god färgåtergivning samt förse stolpen 
med en arm enligt typritning. 

Bild 15: Översikt över gatubelysning
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Lokala landmärken & potentiella områden

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

1. Här fi nns många industribyggnader med fasader 
som kan användas till förslagsvis projektion eller 
annan fasadbelysning. I området fi nns även mörka 
parkeringsplatser som kan vara lämpliga för tillfälliga 
installationer. 

2. Här ligger studenthuset Rönnen som är MKB’s största 
studentboende och navet i deras studentverksamhet. 
Ett sammarbete kring belysning kan göras för 
att skapa en trevligare och attraktivare miljö för 
studenterna. 

3. Längs Nobelvägen fi nns bostadshus med anonyma 
fasader. Genom ett sammarbete med de boende kan 
eventuellt fasaderna förvandlas till något vackert och 
levande under dygnets mörka timmar. 

4. Rörsjöskolans skolgård har bristfällig belysning under 
kvällstid. Genom att skapa en trevlig och spännande 
ljusmiljö kan även skolgården användas under 
kvällstid. 

5. S:t Pauli Norra kyrkogård skapar ett mörkt hål i 
stadsdelen och kan upplevas som otrygg. Genom 
att belysa kyrkogården kan trygghetsupplevelsen i 
området öka. 

6. Kungsgatan och Värnhemstorget är i dag väl upplyst 
men är en yta som kan användas för tillfälliga 
installationer.

7. Rörsjöparken är den enda gröna parkytan i stadsdelen 
och är en yta som kan användas för permanent 
eller tillfällig ljusinstallation, då lekplatsen och 
plaskdammen planeras att renoveras. 

8. Längs kanalen fi nns det utrymme att med ljus skapa 
en fi n vy från andra sidan. Det fi nns ett ljuskonstverk  
placerat i spetsen, som idag inte är fullständigt och 
behöver bytas ut/renoveras. 

 
 Lokala landmärken. S:t Pauli Kyrka (A), 
Rörsjöparken (B) och Värnhemstorget (C)
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Bild 16: Lokala landmärken & potentiella områden för ljusinstallation
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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 nocturna landskapet. 

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

Förslag på installationer

Bild 17: Förslag på installationer

6



Slutsats

Området är i stort behov av ny belysning på många 
av områdets gator då nästan samtliga är gamla 
armaturer med kupa. Belysningsstyrkan på vägbanor 
är generellt tillfredsställande men belysning saknas 
i omgivningen i anslutning till gator, vilket gör att 
vissa gator/områden känns otrygga som gående/
cyklist. Ett tydligt område som upplevs otryggt är 
industriområdet. 

Nu när ombyggnationer råder i området (se 
Planprogram för Norra Sorgenfri) bör belysningen 
uppdateras och stödja den nya verksamheten 
och brukarna. Ståk som är/beräknas vara högt 
trafi kerade av gångtrafi kanter och cyklister bör få en 
belysningslösning med god färgåtergivning som ökar 
trygghetskänslan.

Området Värnhem/Sorgenfri består i dagsläget till 
största del utav industrilokaler, lägenhetshus, skolor 
samt en tydlig knutpunkt - Värnhemstorget med 
tillhörande busstation. Den enda stora öppna ytan i 
området är rörsjöparken, som är en mycket populär 
och välanvänd park. I ytterkan av området löper 
kanalen som är ett vackert inslag i stadsbilden. 

Trots viss variation av miljöer i områder upplevs 
begränsningar gällande platser för installationer till 
:by Light. Industiområdet är ett potentiellt område då 
stora delar ligger i mörker samt att många fasader är 
lämpliga för projektion medanbostadshusen oftast 
står i direkt anslutning till gatorna samt har slutna 
innergårdar som inte är tillgängliga för allmänheten. 

Rörsjöparkens lekplats är redan planerad att renoveras 
och Kungsgatan samt Värnhemstorget är idag väldigt 
belyst.  

Med förstudien som grund rekommenderas 
att området Värnhem/Sorgenfri gatubelysning 
uppdateras samtidigt som utvecklingen av stadsdelen 
med innerstadskaraktär sker. Belysningen bör även 
spegla den tänkta karaktären i området. Vidare 
rekommenderas att :by Light genomförs i detta 
område vid ett senare tillfälle när stadsbilden är mer 
färdigbyggd. Detta område skulle kanske vara aktuell 
för Stadens Ljus 2019. 

Bild 18: Studenthuset Rönnen
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Bild 19: Värnhemstorget Bild 20: Byggnad industriområdet Bild 21: Rörsjökanalen & Carolibron


