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PLANOMRÅDET I SIFFROR
Areal: 11 hektar

Exploateringstal: 1,4 

Total byggnadsarea: 146 500 m2

Bostadsyta: 105 000

Verksamhetsyta: 31 000

Antal lägenheter: 1050 

Antal parkeringsplatser: 800

Parkeringsnorm: 0,7/bostad

PLANFÖRSLAG 

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

Mellan Liljeholmsviken och sjön Trekanten föreslås ett nytt bebyg-
gelseområde uppföras med ca 1000 lägenheter och 30 000 kvm 
verksamhetsyta. Bebyggelsen uppförs huvudsakligen i tre till fem 
våningar. Många äldre industribyggnader bevaras vilket ger karaktär 
åt området.

Planområdet sett från nordväst.
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  NY BEBYGGELSE   BEFINTLIG BEBYGGELSE   TORG     PARK   GÅRD

Två större allmänna platser förläggs på strategiska platser, Wilhelm 
Beckers Plats vid Lövholmsvägen och Sjötorget vid Lövholmska-
jen.  

Viktigt har varit att bevara och förstärka de två vattenfronternas 
karaktärer. Industrimiljökänslan bevaras längs Lövholmskajen med 
en hög betongkaj. Kajbebyggelsen påminner om hamnens tidigare 
brokiga uttryck. Sjön Trekanten behåller den lummiga och småska-
liga vattenfronten. 

TREKANTEN

LILJEHOLMSVIKEN
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BECKERS

PLATS

SJÖTORGET
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Kvartersstruktur
Bebyggelsestrukturen anpassas till närliggande befi ntlig bebyggelse. 
Husen intill kontorsområdet i öster har en stor, sluten och stram 
struktur liknande kontorsbebyggelsens karaktär (A). Vid de gamla 
industribyggnaderna och bort mot Gröndal har bebyggelsen däremot 
en mindre skala och en mer öppen struktur (B). För att bilda tydliga 
gaturum längs huvudgatorna är dock bebyggelsen sluten även här. 
De oregelbundet placerade lamellerna vid vattenfronten bildar spän-
nande rum och utblickar mot vattnet. Kajbebyggelsen påminner om 
hamnens tidigare brokiga uttryck (C).

I området som helhet skapar de nya byggnadskropparna en orienter-
barhet i den tidigare något röriga strukturen. Befi ntlig industribebyg-
gelse ges stort utrymme, då öppna platser anordnas framför. Därmed 
blir den äldre bebyggelsen väl synlig. En ny offentlig byggnad vid 
Sjötorget ger en tydlig och avgränsad torgyta. Den dominerar dock 
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Bebyggelsen närmar sig vattnet genom att sticka 

ut över kajen. Amsterdam, Holland.



53

���������� ���������� ���������� ���������� ��������

���������������������

inte över den äldre bebyggelsen eftersom den endast är en våning 
hög. 

Eftersom området ligger mycket nära innerstaden vid vatten och 
nära ett större grönområde anses en hög exploatering vara moti-
verad. Den nya bebyggelsen uppförs huvudsakligen i tre till fem 
våningar.

En tydlig gräns mellan offentliga och privata områden är betydel-
sefullt för hur ett område upplevs och nyttjas. Oklara gränser kan 
skapa osäkerhet både för besökare och för boende då det är otydligt 
var det är tillåtet att röra sig. I utformningen av kvarteret har en 
tydlig gräns mellan de privata gårdarna och de offentliga områdena 
eftersträvats. För att understryka detta ytterligare har gårdarna höjts 
upp en halv våning. Under gårdarna lokaliseras parkeringsgarage. 

Från genomfartsgatan skapas utblickar mot vattnet, vilket ökar 
känslan av vattenkontakt längre in i området.
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Offentliga platser
Torg
Två större allmänna platser fi nns inom planområdet, Wilhelm Beck-
ers Plats vid Lövholmsvägen och Sjötorget vid Lövholmskajen. 

Wilhelm Beckers Plats
Wilhelm Beckers Plats utgör den vardagliga mötesplatsen eftersom 
den ligger intill genomfartsstråket som många passerar. Vid platsen 
bildas en knutpunkt med entré in i området. Hit lokaliseras service 
och tvärbanehållplatser som gör att människor får tillfälle att uppe-
hålla sig på platsen. 

Sjötorget
Sjötorget ligger i direkt anslutning till vattnet och de offentliga 
kulturbyggnaderna. Torget kommer troligtvis främst att användas 
vid vackert väder och vid evenemang som kulturverksamheterna 
anordnar. Vid Sjötorget är kajen terrasserad ner mot vattnet, vilket 
ger goda sittmöjligheter och inbjuder förbipasserade att slå sig ner. 
Biltrafi ken passerar genom torget. Genom att markbeläggningen på 
körbanan utformas på ett liknande vis som på torget signalerar det 
för motortrafi kanterna att sakta ner.

Vattenfronter
Viktigt har varit att bevara och förstärka de två vattenfronternas 
karaktärer. Dessutom kan det ses som en utmaning att vid en förtät-
ning försöka bibehålla områdets historiska koppling. 

Lövholmskajen
Industrimiljökänslan bevaras längs Lövholmskajen med en hög 
betongkaj med samma kajlinje som idag. Markytorna närmast kajen 
är hårdgjorda för att det strama intrycket ska bibehålls. 
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Industrimiljökänslan bevaras längs 
Lövholmskajen. Markytorna närmast kajen är 

hårdgjorda för att det strama intrycket ska 
bibehålls. Västra hamnen, Malmö.

Vid Sjötorget är kajen terrasserad ner mot 
vattnet.  Karl XII torg, Stoclkolm. 

Markbeläggningen på körbanan vid Sjötorget 
utformas på ett liknande vis som på torget. 

Karl XII torg, Stoclkolm. 
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Att föra in vattenelement i stadsmiljön för att förhöja den visuella 
upplevelsen har blivit ett vanligt inslag i dagens stadsbyggande. 
Tanken i förslaget är att göra tvärtom, d v s att föra människorna 
till vattnet istället för vatten till människorna. Under sommaren 
föreslås en fl ytande restaurang vid Sjötorget. Under denna årstid 
anläggs även fl ytande planteringar på vattnet, som utgör ett dekora-
tivt inslag. Längs delar av Lövholmskajen fi nns platser för husbåtar. 
Husbåtarna förstärker den marina karaktären och dess invånare ger 
liv till området. Vid en nedsänkt brygga kan småbåtar lägga till.

Vid Sjötorget är kajen terrasserad ner mot vattnet vilket ger goda 
sittmöjligheter. På vissa delar är kajen terrasserad mot andra hållet 
för att människor ska kunna välja om de vill vända ansiktet mot vatt-
net i norr eller solen i söder. Terrasseringen leder ända ner till vattnet 
vilket möjliggör bad. 

Kajbebyggelsens öppna gårdar har trappor som kan användas som 
sittplats med utblick över vattnet. 

Trekantens strand
Sjön Trekanten behåller den lummiga och småskaliga vattenfronten. 
I vattnet anläggs hoppstenar, vilka både utgör ett lekfullt och vackert 
element och även ger människor möjlighet att närma sig vattnet. 
Även badbryggor och omklädningsbodar förläggs vid stranden. 

Parker
Det bortsprängda berget vid Palmcrantzka fabriken återskapas och 
utgör ett grönområde i anslutning till den offentliga byggnaden. 
Fabrikens västra fasad kan därmed åter öppnas för entréer. Kullen 
kan kombineras med en byggnad under. 

Grönområdet i väster bibehålls och bebyggelsen i dess anslutning har 
en öppen karaktär för att ge utsikt över grönområdet och vattnet.

Verksamheter och service
Planområdet är relativt litet och ligger i anslutning till väl etable-
rade områden med skiftande innehåll, vilket ger närhet till olika 
funktioner. Hela området har inte lika goda förutsättningar att vara 
funktionsblandat, eftersom fl ödet genom området främst sker längs 
Lövholmsvägen. Flödet till och genom övriga delar kommer vara 
begränsat på grund av vattnet som både i norr och söder utgör bar-
riärer. För att kommersiell verksamhet ska överleva bör den i första 
hand lokaliseras intill Lövholmsvägen. Intill torget vid Lövholms-
vägen är buss- och spårtrafi khållplatsen belägen, vilket gör platsen 
extra attraktiv för näringsidkare. Längs Lövholmsvägen är reklam-
läget mycket bra. I de övre planen lokaliseras med fördel kontor som 
inte är känsliga för bullret från vägen.

På södra sidan av vägen ersätts cykelförråden av mindre affärsloka-
ler. I dessa kan servicebutiker och andra mindre verksamheter rym-
mas. 

Kullen vid Palmcrantzka fabriken kan 
kombineras med en byggnad under. Holland.

Vattenkontakten förstärks. Hammarby sjöstad.

Omklädningsbodar förläggs vid Trekantens 
strand. Skärhamn, Bohuslän.
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Bottenvåningarna bör förberedas med en högre takhöjd för att 
möjliggöra för verksamheter. På sikt kommer Stockholms innerstad 
att utvidgas och då är det en fördel om området är anpassat 
för att inrymma handel. Om inte tillräckligt underlag fi nns för 
handel i bottenvåningarna kan exempelvis förskolor och mindre 
kontor lokaliseras där. Förskolorna placeras med fördel intill 
grönområdena.

På sommaren kan läget vid Lövholmskajen vara attraktivt för exem-
pelvis restauranger och hantverkslokaler då fl ödet av antalet fl anörer 
förväntas öka. 

Någon större centrumverksamhet är inte aktuell i planområdet då 
det redan fi nns i både Liljeholmen och Gröndal. Istället utnyttjas det 
vackra läget och de historiska byggnaderna för att locka människor 
till området. Den historiska industrimiljön har en stark dragnings-
kraft bland företag och kulturverksamheter redan idag. Området blir 
därmed funktionsblandat med bostäder, kontor och kultur. 

Trafi k
Gator
Flödet genom området sker främst i östvästlig riktning på grund av 
att vattnet utgör barriärer i norr och söder. Detta ger en trädstruktur, 
det vill säga en huvudgata med ett grensystem som slutar vid vattnet. 
Trädstrukturen kommer att kvarstå hur gatorna och bebyggelsen än 
placeras. Men för att underlätta fl ödet i området skapas en fi nmaskig 
nätstruktur. Rutnätsstrukturen ger en tydlig uppdelning av privata 
och offentliga miljöer. Biltrafi ken ges tillgänglighet överallt, med 
undantag för vattenfronterna. 
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På södra sidan av Lövholmsvägen ersätts 
cykelförråden av mindre affärslokaler. 

Kungsträdgården, Stockholm.

På sommaren kan läget vid Lövholmskajen 
vara attraktivt för exempelvis restauranger. 

Kungsträdgården, Stockholm.



57

Lövholmsvägen har en överordnad gatuutformning med en bredd 
på 18 meter. Spårvägen går som tidigare i blandtrafi k med motor-
trafi ken. Cykelbanan är skild från motortrafi ken och trottoarerna är 
breda. För att poängtera gatans överordnade betydelse planteras en 
trädallé på båda sidor om vägen. I området ger de 15 meter breda 
gatorna väl defi nierade gaturum. 

Parkering
I planförslaget fi nns utrymme för ca 850 p-platser. Boendeparkering 
lokaliseras i parkeringsgarage under gårdarna. Längs gatorna loka-
liseras kantstensparkering och i anslutning till de offentliga bygg-
naderna fi nns lättillgängliga allmänna parkeringsplatser i marknivå. 
Vissa markparkeringsplatser är möjliga att samutnyttja mellan verk-
samheter och bostäder. Ett befi ntligt parkeringshus i ett plan som är 
beläget i direkt anslutning till området föreslås byggas på med två 
våningsplan.

Gång- och cykeltrafi k
Längs vardera sida om Lövholmsvägen och slingan i området anläggs 
enkelriktade gång- och cykelvägar. På övriga vägar fi nns trottoarer 
för gående medan bilister och cyklister samsas på vägbanan. 

Kollektivtrafi k
Kollektivtrafi ksförsörjningen är redan idag mycket god och någon 
ytterligare linjedragning anses inte vara nödvändig. Däremot före-
slås hållplatserna fl yttas något öster ut och förläggas intill Wilhelm 
Beckers Plats. 

Stockholms vattenvägar borde utnyttjas bättre med kollektiv båt-
trafi k. Det vore även en tillgång för området. Eventuella framtida 
sjöbussar och turbåtar kan lägga till vid Sjötorget.
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tolkning


