
27

lövholmen
Kapitlet beskriver Lövholmen. 

Inledningsvis redogörs för 
områdets historik som givet dess 

intressanta karaktär. Därefter 
ges en redogörelse för de 

planeringsförutsättningar som 
styr områdets utveckling. En 
inventering har utförts i två 

nivåer, en för själva planområdet 
och en övergripande där ett 

större omkringliggande område 
studerats. 
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LÖVHOLMEN I KORTHET
Lövholmen ligger i Liljeholmen strax söder om Södermalm 
i Stockholm. Området pekas i Stockholms översiktsplan 
ut som ett framtida utvecklingsområde. Lövholmen består 
idag av ett industriområde och två bostadskvarter. Den 
del som är industriområde utgör planområde. Området är 
till stor del avgränsat av vatten, i norr av Liljeholmsviken 
och i söder av sjön Trekanten. I öster gränsar området till 
Gröndal och i väster till Marievik. 

Lövholmen sett från nordväst. Den vita linjen markerar planområdet. B6
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Akvarellmålning från sekelskiftet. Konstnären 
är okänd. B7

Lövholmen 1919 enligt konstnären A O 
Olausson. B8

HISTORIK
Ett semesterparadis
Området Lövholmen omnämns redan i mitten av 1700-talet. På den 
tiden kallades området Lustigkulla och här låg Lustigkulla krog som 
i fl era visor besjungits av Bellman. Krogen var för många resande 
den sista anhalten innan tullarna in till staden passerades. 

Under tidigt 1800-tal blev Lövholmen och dess närområde populärt 
bland Stockholms borgare som byggde stora sommarhus här. Idag 
fi nns endast ett fåtal av husen kvar i Gröndal. 

Stockholms första industriförort
Innanför tullarna var det brist på industrimark med stigande mark-
priser som följd.36 Staden växte och redan under tidigt 1800-tal 
utvecklades i och kring Liljeholmen en del industrier vilket utgjorde 
Stockholms första industriområde37.  De fl esta av de tyngre, nedsmut-
sade industrierna samlades här då krav på minskade miljöstörningar 
och olycksrisker i innerstaden infördes. När järnvägen invigdes 
1860 förlades både station och huvudverkstäder till Liljeholmen.38

Därmed växte industrierna fram i snabb takt. Industriförorten blev 
Stockholms största och innefattade Liljeholmen, Gröndal, Årstadal 
och Reimersholme.

Slummen tilltar
Utbyggnaden av industriförorten skedde på privat initiativ och 
området saknade stadens nya tekniska försörjning.39 Industrierna 
lokaliserades längs kajerna i norr medan arbetarna bosatte sig i 
Årstadal, Gröndal och i sluttningarna upp mot Nybodahöjden40. 
Få industrier hade egna bostäder. Istället bodde arbetarna i 
hyresvillor, mycket trångt med svåra sanitära förhållanden41. För 
att skapa ordning i de dåliga boendeförhållandena möjliggjordes 
vid sekelskiftet bildandet av så kallade municipalsamhällen och 
Liljeholmen blev samma år Stockholms första42. I municipalsamhället 
kunde byggnadsstadgan tillämpas, vilket dock inte hjälpte särskilt 
mycket. Vid 1900-talets början bodde cirka 6 000 människor i olika 
samhällen mellan fabrikerna i Liljeholmen, Gröndal, Årstadal och 
Reimersholme. I Lövholmen fanns varken allmänna kloaker eller 
sophämtning. 

1913 blev Liljeholmen genom inkorporering av Brännkyrka en del av 
Stockholms stad och förhoppningarna om bättre förhållanden ökade. 
Staden investerade dock hellre i de oexploaterade markerna, än i 
fattiga problemområden. Några av de mest problematiska fabrikerna 
försvann efterhand och omständigheterna förbättrades successivt.43

Saneringarna innebar att de fl esta av de äldre fabriksbyggnaderna revs 
och ersattes med nya moderna byggnader. I Lövholmen skedde detta 
successivt och området har därför en blandad industribebyggelse från 
olika epoker under 1900-talet. Vid sjön Trekanten har gyttret av hus 
och småfabriker helt raderats ut och ersatts av en strandpromenad.44

Den bäst bevarade äldre industrimiljön är Beckers anläggning med 
det Palmcrantzka huset och den intilliggande kolsyrefabriken.45
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Wilhelm Beckers färgfabrik
Helge Palmcrantz hade under 1870-talet utvecklat uppfi nningarna kul-
sprutan och slåttermaskinen. För tillverkningen av slåttermaskinerna upp-
fördes 1889 en ny fabriksanläggning i Lövholmen.  Anläggningen bestod 
av det stora fabrikshuset med tillhörande smedja. Färgfi rman Wilhelm 
Becker fl yttade vid sekeskiftet sin produktion till Palmcrantzka huset. 
Förutom färg producerades också en mängd andra produkter, exempelvis 
tvål, konstnärsfärger och förbandsartiklar. Med första världskrigets utbrott 
expanderade förbandstillverkningen kraftigt och bolaget beslöt att upp-
föra en ny byggnad för detta ändamål. Förbandsfabriken, byggdes i tegel i 
fyra våningar. Under samma period byggdes den stora kontorsbyggnaden. 
Företagets mångsyssleri avtog med tiden och företaget återgick till enbart 
färgframställning. Under 1940-talet tillkom ytterligare en fabriksbyggnad 
och en ångpannecentral.46 De kulturminnesmärkta byggnaderna får inte 
rivas eller förändras utvändigt.

Palmcrantzka fabriken 
Byggnaden är ett intressant exempel på en 
industribyggnad från förra sekelskiftet. Byggnaden har en 
basilikaliknande form och solida lutande gråstensmurar i 
bottenvåningen.

Gråstensmuren
Den kraftiga gråstensmuren intill Palmcrantzka fabriken är 
av stor betydelse för miljön. 

Smedjan
Smedjan är från den första utbyggnaden, 1889. Byggnaden 
har tyvärr förändrats kraftigt genom åren. 

Kolsyrefabriken 
Fabriken är från den första utbyggnaden, 1889.
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Förbandsfabriken 
Byggnaden är från 1910-talet. Förändringar har skett i 
interiörerna medan exteriörerna har bibehållit mycket av 
sin ursprungliga karaktär. 

Kontorsbyggnaden
Byggnaden är från 1910-talet. Förändringar har skett i 
interiörerna medan exteriörerna har bibehållit mycket av 
sin ursprungliga karaktär. 

Färgfabriken 
Fabriken är byggd på 1940-talet, dess ursprungliga 
interiör och funktion är bevarad. 47

Sågverket
Huset byggdes 1905 men är efter en brand återuppbyggt 
1917. När byggnaden användes som sågverk gick vattnet 
ända fram till husets norra gavel och timret spelades upp i 
byggnaden.

Ångpannecentralen
Pancentralen uppfördes 1945 när Beckers utökade 
verksamgeten. 

Gamla putshuset
Det fi nns inget dokumeterat om denna byggnad.
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FORMELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Stockholms översiktsplan
Översiktsplanen för Stockholm anger en strategi för Stockholms 
framtida utveckling som kan sammanfattas: ”bygg staden inåt”. 
Syftet med strategin är att ge förutsättningar för en utveckling som 
på lång sikt är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.Strategin 
anger följande tillvägagångssätt.

”Återanvänd redan exploaterad mark och spara värdefulla 
grönområden” 
Trasiga stadsmiljöer blir möjliga att lappa ihop, barriärer kan över-
bryggas och bullerstörningar för de närboende elimineras. Den 
avindustrialisering som skett innebär att varuproduktion av större 
omfattning inte längre bedrivs, störande verksamheter blivit färre 
och att lokalytan per anställd tenderar att minska. Idag är många 
äldre industriområden delvis extensivt utnyttjade.

”Utveckla det halvcentrala bandet och gör om de äldre industri-
områdena till stad”
Flera av de äldre arbetsområdena ligger i randzonen mellan inner- 
och ytterstad, ofta i sjönära läge. Här kommer kollektivtrafi ken att 
förbättras med spårväg och eventuellt fl era pendeltågsstationer. 
Även tillgängligheten med bil blir bättre genom planerade nya tra-
fi kleder. För att skapa levande och varierade stadsområden är det en 
ambition att i högre grad integrera bostäder och arbetsplatser. Det 
går lättare när industrin omvandlas så att arbetet blir mer kontorslikt. 
I befi ntliga arbetsområden kan äldre industribyggnader och kanske 
också lagerhallar återanvändas, både för småföretag, kultur av olika 
slag och för bostäder. 

”Utveckla tyngdpunkter i ytterstaden” 
Ett sätt att få större social balans mellan stadens olika delar är att 
söka förändra strukturen eller mönstret av kärnor med olika dignitet. 
Nya kärnor eller tyngdpunkter med hög tillgänglighet och kvalifi ce-
rade verksamheter behöver utvecklas i ytterstaden.

”Bygg i goda kollektivtrafi klägen”
Det väl utbyggda tunnelbanenätet är en grund att bygga vidare på. 
Viss förtätning vid tunnelbanestationer har redan skett.

”Komplettera för lokala behov”
Ett tillskott av ny bebyggelse kan ofta ge liv åt en stadsdel där befolk-
ningen är ensidigt sammansatt eller minskar i antal. Nya hustyper, 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar kan påverka befolkningens 
sammansättning. Fler arbetsplatser kan bidra till en mer levande 
miljö och ge stöd till de centrumanläggningar i ytterstaden där ser-
viceunderlaget är vikande. 

Lövholmen, ett stadsutvecklingsområde
I översiktsplanen pekas Lövholmen-Liljeholmen-Årstadal ut som ett 
av nio stadsutvecklingsområden i det halvcentrala bandet. Området 
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anses ha goda utvecklingsmöjligheter. Om cementtillverkningen på 
Lövholmen fl yttar skapas på sikt möjligheter för kompletterings-
bebyggelse. 

Stockholms byggnadsordning
Stockholms byggnadsordning, som är en del i översiktsplanen, 
anger förhållningssätt till stadens karaktärsdrag. Syftet är att med 
utgångspunkt utifrån Stockholms karaktärsdrag vägleda när staden 
förändras, förnyas och utvecklas. Därmed skapas förutsättning för 
en gemensam syn på hur Stockholms skönhet och karaktär kan till-
varatas i den fortsatta utvecklingen. Byggnadsordningen avser att 
ge underlag för tillämpningen av plan- och bygglagens regler gäl-
lande hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden, 
byggnaders egenart och helhetsverkan samt miljömässiga värden. 
Inledningsvis anges följande allmänna förhållningssätt:

- Stockholm utvecklas till en långsiktigt hållbar stad
- Utveckling sker i samspel mellan bevarande och nyskapande 
- Naturlandskapets tydlighet och karaktär skyddas
- Ny bebyggelse utformas med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet
- Karaktärsskapande stadsbebyggelse bevaras och förnyas varsamt 
- Det offentliga rummets attraktivitet stärks 
Vidare beskrivs stadslandskapets och bebyggelsens skilda karak-
tärer. Därefter ges specifi ka riktlinjer till hur dessa karaktärer bör 
bevaras. 

Följande förhållningssätt är viktiga att beakta vid en ombygg-
nad av Lövholmen:
Vattenrummen med sina vattenspeglar till golv och med sin natur 
eller bebyggelse som väggar hålls tydliga. Förändringar av vatten-
rummens karaktär genom till exempel broar, ny bebyggelse och 
utfyllnader utgår från att vattenrummens karaktär och skönhet res-
pekteras. Där så är möjligt och betydelsefullt för stadsbilden återtas 
förlorade vattenrum.

Naturstränder vårdas för att bibehålla ursprunglig topografi  och 
vegetation. Skillnaden mellan Mälar- och Saltsjösidan hålls tydlig. 
Strandpartier ska vara offentliga och tillgängliga. Anlagda äldre 
kajer, som ges ny funktion som strandfronter och promenader, 
bibehåller sin sjöfartsanknutna karaktär. De gröna kilarna som utgör 
länkar mellan innerstadens parker, den blågröna zonen och regionens 
större grönområden vårdas och vidmakthålles.48

Refl ektion
En utbyggnad av Lövholmen ligger helt i linje med vad översikts-
planen anger. Redan exploaterad mark ska återanvändas, de äldre 
industriområdena ska byggas om till stad och byggandet ska ske i 
goda kollektivtrafi klägen. Stockholms byggnadsordning ger värde-
fulla riktlinjer som beaktas i planarbetet.

I översiktsplanen pekas Lövholmen-Liljehol-
men-Årstadal ut som ett av nio stadsutveck-
lingsområden i det halvcentrala bandet. B9
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INVENTERING OCH ANALYS
Inventeringen har utförts i två nivåer, en för själva planområdet och 
en övergripande där ett större omkringliggande område studeras.

Lövholmens omgivning
Form
Landskapsbilden kring Lövholmen är omväxlande. En hög och 
dramatisk förkastningsbrant bildar en vegetationsklädd fond i söder. 
Stockholms kraftfulla förkastningsbranter ligger i östvästlig riktning. 
De utgörs av branta bergssidor i norrläge som avgränsas av Mälaren 
eller Saltsjöns vattenrum. Av topografi ska och klimatologiska skäl har 
förkastningsbranterna förblivit obebyggda. Härigenom har genom 
åren ett starkt strukturerande landskapselement bevarats vilket har 
stor betydelse för stadens horisontlinjer och landskapsfronter.

Vid Liljeholmsviken bildas ett vattenrum där bebyggelsen på Reimers-
holme och Södermalm bildar en tydlig vägg som avgränsar rummet. 
Bebyggelsefronten på Södermalm är sluten i klassicistisk 30-talsstil 
medan bebyggelsen på Reimersholmen har en öppen karaktär från 
1940-talet. Kring sjön Trekanten bildas också ett tydligt rum, men 
här utgörs väggarna av vegetation. Liljeholmsbron utgör ett påtag-
ligt rumsskapande element i öster.

Flöde
Liljeholmstorget är sydvästra Stockholms största knutpunkt för kol-
lektivtrafi k med 33 000 påstigande per dag49. Tunnelbana, snabb-
spårväg och bussar trafi kerar stationen. 

En ny pendeltågsstation vid Årstaberg har öppnat i anslutning till en 

Kring sjön Trekanten bildas ett tydligt rum där  
väggarna utgörs av vegetation.

Kring Liljeholmsviken avgränsar bebyggelsen 
på Södermalm och Reimerholme vattenrummet.

��������

���������

����

����

���

������������

�������

���������

���������������

��������������


