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lab & förslag 
Det centrala i arbetet har varit 
processen fram till det färdiga 

planförslaget. Ett viktigt moment 
har varit att laborera med olika 

planlösningar 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 Hammarby sjöstad 

utgör förebild. 
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PLANLABORATION 
Lab 01
De fl esta befi ntliga byggnader har bevarats i laborationen med 
undantag för hus som är mycket nedslitna och saknar arkitektoniskt 
eller karaktärsskapande värde. Kvar fi nns inte heller de byggnader 
som är specialdesignade för dagens användningsområde och svåra 
att använda för annan verksamhet. Målsättningen har varit att skapa 
skyddade gårdar och laborera med små och slutna kvarter i syfte att 
skapa korta avstånd mellan gatukorsningarna. Punkthusen i väster 
har samma planmässiga utformning som husen på andra sidan grön-
området i Gröndal. Vid den äldre industribebyggelsen vid vattnet 
fi nns ett torg. Lövholmsvägen behåller samma utformning som tidi-
gare. Tre nya kontors-/verksamhetslokaler har lokaliserats i anslut-
ning till befi ntliga verksamhetslokaler.

Fördelar 
Form
Områdets identitet bibehålls genom att större delen av den äldre 
bebyggelsen är bevarad. Detta bidrar även till en god blandning 
mellan gammalt och nytt, samt mellan verksamheter och bostäder. 
Mellanrummen mellan punkthusen i väster ger utblickar över parken 
och Liljeholmsviken. 

Flöde
Slutna kvarter ger en tydlig gräns mellan offentliga och privata ytor. 
Gatunätet är väl anpassat till den befi ntliga bebyggelsestrukturen.

Funktion
Eftersom större delen av industribyggnaderna bevaras fi nns det till-
gång till lokaler i olika hyresnivåer och olika storlek. 

Nackdelar
Form
Planstrukturen är traditionell och inte särskilt nyskapande eller spän-
nande.
Slutna kvarter ger få lägenheter utsikt över vattnet.
Torget vid vattnet är stort och saknar avgränsning.

Flöde
Städjans nära läge intill Palmcrantzka fabriken och kolsyrefabriken 
hindrar fordonstrafi ken förbi byggnaden. 
På grund av att berget är bortsprängt intill Palmcrantzka fabrikens 
västra fasad fi nns här ingen ingång till byggnaden.

Funktion 
Det fi nns ingen mötesplats vid Lövholmsvägen, vilket är negativt ur 
servicesynpunkt. 
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Bebyggesle som vätter mot vattnet har en traditionellt sluten utformning.
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Lab 02
Den allra äldsta bebyggelsen och den nyare bebyggelsen med 
karaktärsskapande arkitektur bevaras. Kvarteren är slutna mot 
huvudgatorna medan strukturen inne i områdena samt vid vattnet 
är öppen med fristående lameller. Lamellerna vid vattnet är 
oregelbundet placerade, vissa sticker ut över kajen och vattnet. 
Längs Lövholmsvägen har förråden vid vägen ersatts av mindre 
affärslokaler. Vid Palmcrantzka fabriken har kullen, som tidigare 
sprängts bort, återskapats och bildar ett centralt grönområde. Det 
fi nns två torg, ett vid Lövholmsvägen och ett vid Liljeholmsviken.

Fördelar 
Form
Affärslokaler längs Lövholmsvägen ger gatan ett innehållsrikt 
uttryck och ett defi nierat gaturum. 
Bebyggelsen vid kajen är oregelbundet placerad vilket skapar spän-
nande utblickar och rum.
Kombinationen av sluten bebyggelse längs gatan och öppen inne i 
området ger ett varierat och omväxlande uttryck.

Flöde
Återskapandet av kullen läker såren av det bortsprängda berget och 
förbättrar tillgängligheten till Palmcrantzka fabrikens västra fasad.

Funktion
Affärslokaler längs Lövholmsvägen ligger där många människor rör 
sig, vilket ger goda förutsättningar för handel. Även bebyggelsen vid 
torget intill Lövholmsvägen har goda förutsättningar för handel.

Nackdelar

Form
Det fi nns risk för att det oregelbundna bebyggelsemönstret upplevs 
som allt för rörigt.

Flöde
Det öppna bebyggelsemönstret skapar en otydlig gräns mellan pri-
vata och offentliga rum. 

Mellan vägen och grönområdet i väster anläggs bebyggelse vilket 
gör grönytan svårtillgänglig för allmänheten, dessutom försvinner 
blickpunkten mot vattnet från Lövholmsvägen.

Det oregelbundna bebyggelsemönstret kan försvåra orgenteringen i 
området.

Funktion
Det fi nns färre befi ntliga verksamhetslokaler jämfört med lab 01.
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Bebyggelsen närmar sig vattnet genom att sticka ut över kajen.
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Lab 03
Endast den äldsta bebyggelsen har bevarats. Kvartersstrukturen är 
enkel och likformig. Kvarteren öppnas mot vattnet i söder och norr. 
Vid kajen och i vattnet ligger punkthus som är tänkta att vara upp 
till 15 våningar höga. En öppningsbar gång- och cykelbro går över 
Liljeholmsviken till Södermalm. Ett större grönområde ligger intill 
den befi ntliga bebyggelsen. Spårvägen på Lövholmsvägen går i eget 
spår. En offentlig byggnad är lokaliserad vid vattnet.

Fördelar 
Form
Husen i vattnet är karaktärsskapande. De skuggar inte eller försäm-
rar inte utsikten nämnvärt för bakomliggande bebyggelse. Land-
skapsbilden, med den höga förkastningsbranten i söder, ”tål” höga 
byggnader på motsatta stranden av trekanten. 

De öppna kvarteren vid vattnet ger fl er boende utblick över vattnet. 

Den raka gatustrukturen i nordsydlig riktning ger utblickar över 
vattnen från Lövholmsvägen.

Flöde
Kommunikationen med Södermalm är mycket god för gående och 
cyklister.

Framkomligheten för snabbspårvägen är god.

Funktion
Den runda byggnaden intill vattnet kan specialanpassas efter komer-
siell verksamhets specefi ka krav. Dess attraktiva läge och stora yta 
ger förutsättningar för publik verksamhet som exempelvis museum 
eller konsertlokal.

Nackdelar
Form
Områdets tidigare ostrukturerade och identitetsskapande industri-
karaktär är till stor del försvunnen.
Planens karaktär är strikt och förhållandevis storskalig. 
Gårdarna är mycket stora.
Lövholmsvägen har ett brett och odefi nierat gaturum.

Flöde
Bron utgör ett visst hinder för båttrafi ken, men kan koordineras med 
den broöppnings- och slussverksamhet som idag fi nns för farleden. 

Funktion
Det fi nns mycket få befi ntliga verksamhetslokaler.
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Smäckra höghus bildar front mot Liljeholmsviken.
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