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SAMMANFATTNING
Examensarbetet syftar till att ge förslag till ett trivsamt bebyggelse-
område på Lövholmen i Stockholm. 

Vad är det som gör vissa stadsrum mer trivsamma än andra? Vilka 
faktorer påverkar vårt intryck av det offentliga rummet? Jag har valt 
att fokusera på faktorerna form, fl öde och funktion, som jag anser 
har stor påverkan på hur människor upplever stadsmiljön. Stadens 
form utgör dess gestalt, d v s struktur, skala och utseende. Med fl öde 
avses de mänskliga rörelserna i det offentliga rummet. Funktioner 
är stadens funktionella innehåll såsom bostäder, verksamheter och 
rekreationsområden m m. 

Arbetet är uppdelat i sex kapitel. Inledningsvis beskrivs bakgrund, 
syfte och tillvägagångssätt. Därefter redogörs för tre arkitekters syn 
på stadsbyggande, där var och en fokuserar på ett av de tre begrep-
pen form, fl öde och funktion.

Ett kapitel beskriver Lövholmen, områdets historik och gällande 
planeringsförutsättningar. En inventering har utförts av planområdet 
och dess omgivning utifrån de tre begreppen. 

Det centrala i arbetet har varit processen fram till det färdiga plan-
förslaget. Ett viktigt moment har varit att laborera med olika plan-
lösningar och formuttryck. Tre planlaborationer har utformats vilka 
värderats utifrån form, fl öde och funktion.

Planförslaget baseras på ställningstaganden från laborationerna och 
på analysen av Lövholmen. Goda exempel från analysobjektet Ham-
marby sjöstad utgör förebild.

Förslaget redovisas under rubrikerna kvartersstruktur, offentliga 
platser, verksamheter och service samt trafi k. Förslaget innebär i 
korthet; 1050 lägenheter, 31 000 kvm verksamhetsyta, ca 800 par-
keringsplatser och ett exploateringstal på 1,3.

Slutligen återknyts till de tre studerade arkitekterna. Ett försök görs 
till att tolka vad de skulle tycka om planförslaget.
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intro
I denna inledande 

del beskrivs 
bakgrunden och 

syftet till projektet. 
Därefter redogörs för 

tillvägagångssättet 
i utarbetandet av 

arbetet. 
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BAKGRUND
Till år 2030 beräknas Stockholms befolkning öka med 150 000 per-
soner. Då kommer det att fi nnas 900 000 stockholmare som behöver 
tillgång till bostäder, arbetsplatser, service, kommunikationer och 
rekreationsområden. För att tillmötesgå det på ett tillfredställande 
sätt ställs det krav på stadsbyggandet.

Stockholms utbyggnadsstrategi
I Stockholms översiktsplan redovisas en stadsbyggnadsstrategi vilken 
innebär att staden ska ”byggas inåt”. Utbyggnaden ska ske genom 
återanvändning av redan exploaterad mark vilket sparar värdefulla 
grönområden och stoppar utbredningen av staden. I de halvcentrala 
delarna av Stockholm fi nns många industriområden, vanligen i att-
raktiva lägen intill vattnet. Till följd av industrins strukturomvand-
lingar blir ofta ny mark tillgänglig i dessa lägen. I strategin anges att 
de äldre industriområdena i det halvcentrala bandet bör utvecklas och 
omvandlas till stad. Stadsbyggnadsstrategin förespråkar även att ny 
bebyggelse ska lokaliseras i goda kollektivtrafi klägen. Lövholmen 
– Liljeholmen – Årstadal pekas i översiktsplanen ut som ett stadsut-
vecklingsområde. 

Utvecklingsmöjligheterna för området ses som goda då det ligger i 
direkt anslutning till vatten, innerstad och att det utgör en knutpunkt 
för kollektivtrafi ken. Planerna för Liljeholmen och Årstadal är redan 
under utveckling och området kring Liljeholmstorget är under bygg-
nation. Tunnelbanan har överdäckats och en ny bussterminal, nya 
butikslokaler och bostäder har uppförts.

Utbyggnad i Lövholmen
Enligt Stockholms stadsbyggnadskontor är det nu aktuellt att 
börja skissera på det sista utbyggnadsområdet, Lövholmen. Områ-
det har två stora industrier, Alcro-Beckers färgfabrik och Cemen-
tas cementdepå. Det fi nns även ett antal mindre verksamheter på 
platsen. Området är en del av Stockholms första industriförort från 
förra sekelskiftet. Endast ett fåtal byggnader fi nns kvar från denna 
tid. I övrigt är bebyggelsen ifrån olika tidsepoker med varierande 
formspråk och bevarandevärde. Enligt stadsbyggnadskontoret blir 
en förnyelseutveckling för området först intressant när de två stora 
industrierna fl yttar till ett mer perifert läge.

Lövholmen är beläget vid Mälaren strax söder om Södermalm intill 
Liljeholmsbron i ett läge med goda kommunikationer. Endast 200 
meter från Liljeholmens tunnelbanestation ligger planområdet. Lil-
jeholmen är sydvästra Stockholms största kollektivtrafi kknutpunkt 
där tunnelbanan, snabbspårvägen och busslinjer sammanstrålar. 
Även stadsdelens serviceutbud är koncentrat till Liljeholmstorget. 
Snabbspårvägen försörjer området genom Trekantens hållplats. Till-
gängligheten med bil är också god, både Essingeleden, Södertälje-
vägen och Södra Länken har på- och avfarter i närheten. I söder 
gränsar planområdet till sjön Trekanten som nyttjas fl itigt till bad, 
fi ske och skridskoåkning. Sjön är en del av ett större rekreationsom-
råde som sträcker sig 2,5 kilometer i västlig riktning bort till Vinter-
viken vid Mälaren. I norr avgränsas området av Liljeholmsviken.

Lövholmen sett från nordväst.  I bakgrunden 
skymtar Liljeholmsbron, Årstabron och Globen. B1

Lövholmen ligger sydväst om Stockholm. 
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PROBLEMFORMULERING
Vad är det som gör vissa stadsrum mer trivsamma än andra? Vilka 
faktorer påverkar egentligen vårt intryck av det offentliga rummet? 
Jag har valt att fokusera på faktorerna form, fl öde och funktion, som 
jag anser har stor påverkan på hur människor upplever stadsmiljön. 

Vad menar jag då med form, fl öde och funktion? Stadens form utgör 
dess gestalt, d v s struktur, skala och utseende. Med fl öde avses de 
mänskliga rörelserna i det offentliga rummet. Funktioner är stadens 
funktionella innehåll såsom bostäder, verksamheter och rekreations-
områden m m. 

SYFTE
Examensarbetet syftar till att ge förslag till ett trivsamt bebyggelse-
område på Lövholmen i Stockholm. Förslaget bygger på analyser av 
området och goda förebilder från referensstudien. 

METOD 
Arbetsprocessen fram till färdigt planförslag har delats in i följande 
tre faser: 

Stadsanalys
En studie har genomförts av Gordon Cullen, Lars Marcus och Jerker 
Söderlinds metoder att studera staden. Metoderna utgör grunden för 
inriktningen i detta arbete, där jag analyserar och strukturerar arbetet 
med hjälp av begreppen form, fl öde och funktion.

Studie av industri- och vattenfrontsprojekt
En granskning av Hammarby Sjöstad har utförts. Hammarby Sjöstad 
är ett betydligt större utvecklingsområde, men har i övrigt ungefär 
samma förutsättningar som Lövholmen med ett förfl utet som indu-
striområde som ligger i ett vatten- och naturnära läge strax intill 
innerstaden. Studieobjektet har analyserats utifrån de tre begreppen, 
form, fl öde och funktion. Syftet har varit att använda resultat av ana-
lysen för utformning av planen för Lövholmen. 

Utarbetande av planförslag för Lövholmen
Med hjälp av litteratur och intervjuer har en uppfattning om Lövhol-
mens historia och dess gällande förutsättningar skapats. Därefter har 
planområdet med omgivning inventerats och dokumenterats. Erfa-
renheterna från studierna av Hammarby Sjöstad har sammanfattats. 
Utifrån detta utgångsmaterial har planförslag utarbetats för Lövhol-
men med fokus på form, fl öde och funktion. 

Det centrala i arbetet har varit processen fram till det färdiga plan-
förslaget. Ett viktigt moment har därför varit att laborera med olika 
planlösningar och formuttryck. Således har tre planlaborationer 
utformats vilka värderats utifrån form, fl öde och funktion och där 
den bästa kombinationen återges i det slutliga planförslaget. 

FORM 
stadens gestalt, dvs struktur, 
skala och utseende

FUNKTION 
stadens funktionella innehåll 

FLÖDE 
mänskliga rörelser i det 
offentliga rummet
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3f analys


