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hållplats för snabbspårvägen. Platsen utgör därmed en förbindelse-
länk mellan pendeltåget och snabbspårvägen. 

Lövholmen ligger i närheten av både Essingeleden, Södra Länken 
och Södertäljevägen, vilket ger ett bra kommunikationsläge även 
med bil. Det fi nns långt skridna planer på att omvandla Södertälje-
vägen till en stadsboulevard, vilket både skulle minska vägens bar-
riäreffekt samt förbättra dess attraktivitet.50

För gående är förbindelsen med innerstaden god. För några år sedan 
upprustades gångstråket mellan Lövholmen och Liljeholmsbron och 
en ny gångbro över tågspåren anlades.51  

Funktion
Väster om Lövholmen ligger Gröndal, en av Stockholms första för-
städer. Området har byggts ut successivt och har därmed en blandad 
bebyggelse där den traditionella stenstadsbebyggelsen blandas med 
äldre arbetarvillor, stjärnhus, lamellhus och punkthus. Områdes ser-
vice är lokaliserad längs huvudgatan. Här fi nns en större och fl era 
mindre dagligvarubutiker, banker och bibliotek. Vårdcentral med 
distriktssköterska fi nns både i Liljeholmen och i Gröndal. Liljehol-
mens centrum har ett större utbud. Centrumet har nyligen byggts om 
med ett nytt torg och nya bostäder och tunnelbanan har däckats över. 
Även Liljeholmskajen är under utbyggnad, här kommer nya bostä-
der och arbetsplatser skapas för drygt 8000 boende och nästan lika 
många arbetande. Även detta område var tidigare industriområde. 

Öster om planområdet, på andra sidan Södertäljevägen, ligger söder-
orts största arbetsområde Marievik. Området är arbetsplats för över 
8 000 personer och har till skillnad från Lövholmen utvecklats till ett 
renodlat arbets- och kontorsområde.52  
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Tunnelbanan vid Liljeholmen.
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Sjön Trekanten ligger i anslutning till planområdets norra del. Sjön 
nyttjas fl itigt året om av kringboende, under sommarhalvåret för 
bad och sportfi ske och för skridskoåkning under vintern. Kring sjön 
fi nns ett vackert grönområde som sträcker sig via Vinterviken ut till 
Mälaren. 

I närområdet fi nns ett fl ertal förskolor, grundskolor och äldreboen-
den.

Refl ektion
Områdets läge vid vattnet gör att det är väl exponerat från olika 
håll, bl a från en av infarterna till Stockholm. Förkastningsbranten 
och Liljeholmsbron utgör stora inramande element, vilket gör områ-
det tåligt för relativt hög bebyggelse. 

Lövholmen ligger i ett utomordentligt bra kommunikativt läge, med 
gångavstånd till innerstaden, intill en kollektivtrafi knod och nära 
större trafi kleder. 

Till skillnad från Hammarby sjöstad så byggs inte en hel stadsdel 
samtidigt. Det är enklare att få servicen att fungera i ett infi ll-projekt 
som detta, eftersom etablerad service redan fi nns i närområdet. Att 
närområdet dessutom har många olika funktioner gör att avstånden 
inte blir så långa.
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Den nya centrumbebyggelsen vid Liljeholmen.
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Planområdet på Lövholmen
Form
Bebyggelsen skiftar mycket i både karaktär och skala. Arkitekturen 
är varierad från olika tidsepoker under 1900-talet. De övervägande 
fasadmaterialen är ljus puts och rött tegel. Industribebyggelsens 
byggnader är placerade utifrån rådande förutsättningar när de anla-
des, med tydlig anpassning till verksamhetens funktionella krav 
på effektivitet. Med dagens ögon ger byggnadernas placering ett 
ostrukturerat och plottrigt uttryck och bildar inte någon helhet. 
Områdets röriga struktur bidrar dock till många charmiga egenheter 
och detaljer. Kontrasterna förstärker byggnadernas särdrag. Inslag 
såsom skorstenar, en smal gränd med en vacker stenmur och stora 
fabriksfönster bidrar till områdets charm. Tyvärr har många av de 
äldre byggnaderna förvanskats med stilavvikande påbyggnader. 

Som tidigare nämnts upplevs planområdet som ostrukturerat men 
vid en närmare studie framträder vissa upplevelseriktningar. Den 
oregelbundna placeringen av husen bildar även vissa intressanta 
rumsbildningar.

Bebyggelsen skiftar mycket i både karaktär och skala.Bebyggelsen skiftar mycket i både karaktär och skala.

Lövholmens brokiga och storskaliga bebyggelsefront.

Vattenfronten mot sjön Trekanten har en 
mjukare framtoning .

Slutna förrådsbyggnader gör gaturummet  
händelsefattigt och ointressant.

Ett fåtal större lövträd fi nns inom  
industriområdet.
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Lövholmens bebyggelsefront mot Liljeholmsviken är brokig med 
30 meter höga silos som står sida vid sida med småskaliga industri-
byggnader från början av förra seklet.

Bebyggelsens varierande karaktär avspeglar sig i kajens utformning, 
där varje industritomt har sin egen lösning. Vissa delar av vatten-
fronten är utformad med en rejäl betongkaj anpassat för stora fartyg, 
medan andra delar består av en enkel stensluttning ner mot vattnet. 
Kajen i sin helhet upplevs som en hård och karg industrimiljö. 

Vattenfronten mot sjön Trekanten har en mjukare framtoning med 
en långgrund grusad strand. Trekanten har likt Liljeholmsviken en 
tydlig avgränsning i form av grönska istället för bebyggelse. 

Då landremsan mellan sjön Trekanten och Liljeholmsviken endast 
är ca 200 meter bred, är kontakten med vatten vanlig även från de 
innersta delarna. Utblickar påträffas mellan hus, öppna grönytor och 
i gators siktlinjer. Att marken är relativt platt bidrar också till långa 
siktlinjer.

Industriområdet är fattigt på grönska. Det fi nns dock viss vegetation 
i områdets utkanter samt ett fåtal större lövträd på industriområdet. 

Tvärbanan har sin sträckning längs Lövholmsvägen, vilket bidrar 
till en stadsmässig upplevelse av gatan. Bebyggelsen i kvarteret 
Trehörningen, byggt under 1980-talet, har dock placerats 15 meter 
in från vägen för att rymma parkeringsplatser och förrådsbyggna-
der framför. Förrådsbyggnaderna är slutna utan fönster vilket gör 
att gaturummet blir händelsefattigt och ointressant. Gatorna inne i 
industriområdet är inte heller särskilt väldefi nierade eftersom indu-
stribyggnaderna ligger långt ifrån gatorna.
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Flöde
Vägstruktur
Lövholmsvägen har sin sträckning genom området och är en genom-
fartsgata som leder till Södertäljevägen. Det är på denna väg fl ödet 
genom området sker. Trafi kfl ödet på vägen är högt, 11 000 fordon 
per årsmedeldygn51.  I söder och norr utgör vattnet barriär, vilket gör 
att vägnätet har en trädstruktur. 

Vägnät i industriområdet tycks ha uppkommit av en slump och 
många korsningar och utfarter är ur säkerhetssynpunkt olämpliga. 
Vägarna är brett dimensionerade för att tung lastbilstrafi k lätt ska 
kunna ta sig fram. 

Kollektivtrafi k
Lövholmsvägen trafi keras av spårvägen som går på samma vägbana 
som övrig motortrafi k. Inom planområdet fi nns Trekantens hållplats 
som även trafi keras av fyra busslinjer. 

Gång- och cykeltrafi k
Gåendes och cyklisters förfl yttningar är till skillnad från biltrafi kens 
mer spridd. Målpunkter i och i närheten av området påverkar fram-
förallt de gåendes fl ödesstråk. Trekantens spårvägsstation, Liljehol-
mens tunnelbanestation och centrum samt Gröndals och Hornstulls 
centrum är målpunkter för gående. Den enda större målpunkten 
inom planområdet är tvärbanans hållplats. 

Längs Lövholmsvägen fi nns en cykelbana skild från motortrafi ken. 
Cykelbanan ingår inte i något heltäckande nät, utan strax utanför 
planområdet är cyklisterna hänvisade till bilvägen. I industriområdet 
saknas trottoarer och cykelbanor.

Snabbspårvägen har sin sträckning genom 
planområdet.

TREKANTEN

LILJEHOLMSVIKEN

MÅLPUNKT
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Industritomterna skyddas av stängsel och grindar, som löper ända 
ner till vattnet. Detta medför att få människor rör sig till fots här, 
vilket i sin tur leder till att många platser upplevs som otrygga att 
vistas på, särskilt nattetid. Allmänheten hindras också att nyttja 
vattenfronten vid Liljeholmsviken. Längs Trekantens vattenfront 
fi nns ett populärt promenadstråk som leder genom ett naturområde 
bort mot Vinterviken i öster.

Båt- och tågtrafi k
Idag fi nns i området godstrafi k med järnväg och fraktfartyg.  
Cementlagret är den enda kvarvarande verksamheten som utnyttjar 
järnvägen och hamnen för lossning av betongprodukter. Till områ-
det anländer ungefär 35 lastbilar per dag och cirka 100 lastfartyg 
per år.54

Funktion 
I Planområdet fi nns inga bostäder utan endast verksamheter. Allt 
från större industrier såsom Alcro-Beckers färgfabrik och Cemen-
tas depåstation för betongprodukter till mindre verksamheter så som 
plåtslageri, glasmästeri och brädgård förekommer. Lövholmen har på 
senare tid blivit populärt för kulturell verksamhet. Det är främst den 
äldre industribebyggelsen som attraherar. I det Palmcrantzka huset, 
även kallat färgfabriken, bedrivs kulturverksamhet med utbildning 
och utställningar. 

MÅLPUNKT
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Vid Lövholmskajen lägger fraktfartyg till.

Cementas cisterner.
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Refl ektion
Området har idag en mycket speciell identitet och själ, med dess 
äldre karaktärsskapande industribebyggelse. Det är viktigt att 
denna bebyggelse bevaras och ges ett stort utrymme. Tillkommande 
bebyggelse bör i sin struktur lyfta fram och förstärka den befi ntliga 
bebyggelsen. 

Det fi nns en svårighet i att bevara områdets lite ruffi ga och oorga-
niserade karaktär. Den tillkommande bebyggelsen kommer att bidra 
till ett mer välordnat uttryck. För att knyta an till det historiska 
hamnområdet kan istället en symbolisk oordning skapas. 

Eftersom områdets huvudsakliga fl öde sker längs Lövholmsvägen är 
potentialen för service störst här. Vattnet har en barriäreffekt vilket 
gör att fl ödet i nordsydlig riktning är mycket lägre. Sämre fl öde ger 
goda förutsättningar för en lugn boendemiljö. För att öka tillgäng-
ligheten bör gatustrukturen vara sammanbunden och fi nmaskig. 
Rörelse inom området skapas genom att målpunkter lokaliseras i 
strategiska lägen. 

Det är på grund av störningsrisken inte möjligt att behålla befi ntlig 
industriverksamhet i området. Industrilokalerna är dock attraktiva 
för andra typer av verksamheter, till exempel för kontor och kultur-
verksamhet. I området fi nns redan idag konstverksamhet etablerad, 
vilket är en funktion som bör tas tillvara eftersom det kan stärka 
områdets identitet. 
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