
EXAMENSARBETE
J O H A N F I L I P S SO N
Blekinge Tekniska Högskola2

0
0

9

-Ett planförslag med historiska avtryck



2     

Förord Sammanfattning
Detta examensarbete utgör det avslutande 
momentet på magisterprogrammet i Fysisk 
planering vid Blekinge Tekniska Högskola.

Jag vill tacka mina handledare Gösta 
Blücher och Anders Törnqvist för värdefulla 
synpunkter och nya infallsvinklar. Jag vill 
också tacka Anna Åsell och Mona Eriksson 
på Stockholms Stadsbyggnadskontor som 
bistått med information och underlags-
material. 
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I DAG RÅDER ETT STORT OMVANDLINGSTRYCK på de före detta 
industriområdena längs inloppet till Stockholm och 
Mälarens stränder. Dessa platser utgör attraktiva tomter 
för bostadsbyggande och många områden har byggts om 
eller är under omvandling. Ett av dessa är Lövholmen vid 
Liljeholmen. Här finner man idag bland annat Beckers 
hundraåriga fabriksanläggning med avsevärda kultur-
historiska värden. 

EXAMENSARBETET HAR LETT FRAM till ett planförslag som 
visar på hur en kommande förtätning av planområdet kan 
utformas. Förslaget grundas i inventerings- och analys-
resultat samt på tidigare ställningstaganden från bland 
annat Stockholms stadsbyggnadskontor.

PLANFÖRSLAGET INNEBÄR I STORA DRAG att områdets be-
varandevärda bebyggelse utgör stommen och ny samtida 
bebyggelse införs i medveten kontrast. För att värna 
Lövholmens utpräglade industrikaraktär föreslås tre olika 
planstrukturer inom planområdet. Nya offentliga mötes-
platser och promenadstråk skapas och området görs mer 
tillgängligt. Förhoppningen är att Lövholmen ska kunna 
fungera som en ny sammanhållen stadsdel där de historiska 
avtrycken förblir avläsbara även i framtiden. 
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Sverige Stockholm Lövholmen
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Lövholmen är ett spännande område med många kvalitéer 
och utmanande intressekonflikter. Det finns många olika 
synsätt på Lövholmens framtid och motsättningen mellan 
exploatering och bevarande har kommit till tydligt uttryck 
då stadsbyggnadsnämnden i maj 2008 återremitterat 
stadsbyggnadskontorets program. Vidare har Tyréns, som 
utfört en studie av Cementas miljöpåverkan, bedömt att en 
samlokalisering av bostäder tillsammans med Cementas 
verksamhet är problematisk. Därför finns planer på en 
eventuell flytt av verksamheten till Värtahamnen. Det 
ovissa tidsperspektivet talar för att området bör byggas 
ut successivt efter en etappindelning. Då man nu ska 
kombinera och integrera ny bebyggelse med den befintliga 
på Lövholmen är balansen mellan exploateringsgrad och 
hänsyn till den äldre bebyggelsen en nyckelfråga.

Bakgrund
Lövholmen ligger sydväst om Stockholms innerstad och 
avgränsas av Mälaren i norr, Gröndal i väster, sjön Trekant-
en i söder samt Marievik i öster. Idag består området till 
stor del av äldre industrianläggningar, framför allt i form 
av Beckers före detta fastighet för färgtillverkning samt av 
cementhantering hos Cementa AB. Under senare år har 
bland annat flera friskolor och kulturella verksamheter 
etablerat sig i området. Lövholmen innehåller, av stads-
museet bevarandevärt klassade, industribyggnader som 
skänker området en särskild prägel och identitet.
 
Lövholmen är genom sin placering med närhet till Stock-
holms innerstad och ovanligt god kollektivtrafikförsörjning 
högintressant för omvandling och förtätning. Området 
utpekades som stadsutvecklingsområde redan i översikts-
planen från 1999 och har varit aktuell för planering och 
nybyggnation sedan mars 2007 då stadsbyggnadsnämnden 
beslutade att planarbetet i Lövholmen skulle påbörjas. Just 
nu befinner sig planarbetet i programskedet.

Problemformulering

Syfte
Syftet med detta arbete är att upprätta ett planförslag för 
Lövholmens framtida utveckling, där fokus ligger på hur 
man kan ombilda ett före detta industriområde till en 
funktionsblandad stadsdel där hänsyn tas till historiska och 
kulturella värden samt områdets identitet.

Gamla 
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3 KM

Södermalm
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Avgränsning
Geografiskt avgränsas planområdet till den nordvästra 
delen av Lövholmen, som framför allt utgörs av industri-
område, och är den samma som Stockholms stad arbetar 
efter. Planområdet innesluts av Liljeholmsviken i norr, 
Lövholmsvägen i söder, Gröndal i väster samt Trekants-
vägen i öster. Arbetet fokuserar framförallt på områdets 
kvalitéer, där den befintliga bebyggelsen ses som en resurs. 
Fokus ligger också på hur den äldre bebyggelsen kan 
ombildas och moderna tillägg infogas i området för att det 
ska kunna leva vidare i framtiden.

PLANOMRÅDE

Trekanten

Liljeholmstorget

Liljeholmen/Årstadal

Gröndal
Södermalm

Reimersholme

Det primära planområdet. Foto: Stadsbyggnadskontoret
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Frågeställning
Examensarbetet ska närmare undersöka hur man kan 
kombinera modern förnyelse av området med bevarande 
av kulturbebyggelsen. Är det möjligt att kombinera 
önskemålen om en relativt hög nyexploatering utan att för 
den delen äventyra den bevarandevärda industrimiljön och 
Lövholmens identitet? Finns det en lösning på konflikten 
mellan hög exploatering och bevarande? 

En avgörande fråga är hur man kan integrera ny bebyggelse 
och infoga den med den äldre befintliga industri-
bebyggelsen på ett tillfredsställande sätt. Examensarbetet 
ska också ta ställning till vilka av byggnaderna som är 
bevarandevärda och vilka som kan behöva förändras eller 
tas bort, vilka typer av funktioner eller verksamheter som 
passar i området samt vilket innehåll den före detta 
industribebyggelsen kan ha i framtiden. Planförslaget bör 
också visa på hur en lämplig etapputbyggnad kan komma 
att se ut.

Arbetet, som lett fram till färdigt planförslag, har baserats 
på inventering, analys, diskussion, skissande och litteratur-
studier. Nedan presenteras de delmoment som har legat till 
grund för arbetet:

Inventeringsmetod
Inledningsvis har en noggrann inventering av planområdet 
gjorts för att få för känsla av området, hur det upplevs och 
fungerar samt vilka kvalitéer som finns. För att minska 
risken att missa något väsentligt och för att få en mer 
samlad bild av planområdet har inventering och besök i 
planområdet gjorts vid flera tillfällen under arbetets gång. 
I samband med inventeringarna har de brister som upp-
levs kartlagts, för att få begrepp om vad som kan behöva 
förändras. Under inventeringarna har även människors 
rörelsemönster och användning av platser samt befintliga 
siktlinjer och målpunkter noterats. Inventeringarna syftar  
också till att få kunskap om de rumsliga förhållandena och 
hur bebyggelsen på Lövholmen har växt till i olika skeden.

Metod
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Referensstudier
I syfte att hitta goda exempel, att ta lärdom ifrån, har 
referensstudier av liknande områden gjorts. Exemplen är 
bland annat tagna från Norrköpings industrilandskap samt 
olika konkreta byggnadslösningar från Köpenhamn.

Litteraturstudier
Förutom Stockholms översiktsplan (ÖP-99 & ÖP-
2010) och andra styrande och vägledande dokument 
från Stockholms stad och Boverket har de antikvariska 
förundersökningarna som gjorts använts i examensarbetet. 
Dokument, undersökningar, historiebeskrivningar och 
kommunens ställningstaganden som berör området har 
studerats och övervägts. Vidare stödjer sig planförslaget på 
vissa idéer och iakttagelser från Jane Jacobs och Gordon 
Cullen.

Analysmetod
Planförslaget grundas i den analysmetod som Hans Gill-
gren har utarbetat i Planering och byggande i kulturmiljöer 
- tre metodexempel i stadsbyggnad, utgiven av Riks-
antikvarieämbetet 2000. Denna analysmetod är anpassad 
för planering och byggande då man utgår från kultur-
miljön. Metoden bygger på att sätta planområdet i relation 
till den stadskaraktär som man vill uppnå. Analysen 
grundas i följande fyra frågeställningar:

•	 Vilken är den nuvarande stadskaraktären?
•	 Vilken är den eftersträvansvärda stadskaraktären?
•	 Vad är av värde och vad saknas?
•	 Vilka åtgärder behövs för att  värna kvalitéer och rätta   
 till brister?
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Lövholmens historia
Det som vi idag känner till som Lövholmen kallades under 
1700-talet för Lustigkulla. Här kunde man finna Lustig-
kulla krog som omnämns i flera visor av Bellman, en plats 
som då låg precis utanför stadens stadsgräns. Under tidigt 
1800-tal blev Lövholmen och dess närområde populärt 
bland Stockholms borgare som byggde sommarhus här. 
Idag finns ett fåtal av dessa byggnader kvar i Gröndal. 
Redan under tidigt 1800-tal etablerade sig även en rad 
mindre industriföretag i och i anslutning till Liljeholmen 
som sedan utvecklades till ett större industriområde. 
Industrins framväxt på Liljeholmen har till stor del sin 
förklaring i järnvägen som drogs fram genom området 1860 
och bidrog till att området kom att bli en industriförort. 
Området växte upp med verksamheter i olika storlekar 
och med en brokig bebyggelse och infrastruktur, som vi 
idag kan se resterna av. Lövholmen har utvecklats efter 
hand och har förutom Beckers färgtillverkning innehållit 
många olika slags verksamheter som till exempel snickerier, 
verkstad och väveri (Stockholms Fastighets-kontor et al. 
1984). I samband med att man införde hårdare miljökrav 
för innerstaden placerades flera nedsmutsande industrier på 
och omkring Liljeholmen. Även järnvägens huvudverkstad 
placerades här med en rad verksamheter knutna till sig så 
som hjulsmedja, metallgjuteri, gasverk och målarverkstad. 
I slutet av 1800-talet bildade Liljeholmen tillsammans med 
Gröndal, Årstadal och Reimersholme Stockholms största 
industriförort. Vid denna tidpunkt var Lövholmen inte lika 
välmående utan snarare ett fattigt område som saknade 
både avlopp och sopphämtning. Men efter att Liljeholmen 
i början av 1900-talet inkorporerats till Stockholms stad 
genomgick området en sanering. Resultatet från denna 
sanering innebär att Lövholmen idag innehåller en blandad 
bebyggelse från olika tidsperioder. Cementas cementdepå 
etablerades 1947. Den senaste stora förändringen skedde 
1984 då C.E. Werners trikåfabrik på kvarteret Färgeriet 7 
revs (Nyréns Arkitektkontor 2006).

Målning utförd omkring 1906 föreställande Beckers färgfabrik. På 
bilden syns det numera bortsprängda berget (Ur Beckers arkiv).

Beckers färgtillverkning
I början av 1900-talet startade en hundraårig industriepok 
i och med att Beckers färgtillverkning placerades på 
Lövholmen. Helge Palmcrantz, som tidigare hade utvecklat 
uppfinningarna kulsprutan och slåttermaskinen, uppförde 
1889 Palmcrantzka huset med tillhörande smedja för sin 
tillverkning. Det var i dessa lokaler Beckers verksamhet 
flyttade in 1902 efter att ha flyttats från Stockholms 
centrala delar. Under 1900-talets början var Beckers ett 
mångsysslande företag som förutom färgtillverkning ägnade 
sig åt tvål- och förbandsartiklar. Under 1940-talet utökades 
verksamheten och nya byggnader tillkom, bl.a. ång-
pannecentralen, kontoret och förbandsfabriken. År 1953 
uppfördes den nya färgfabriken och byggdes till på 60-talet. 
Dessa uppfördes i en avsevärt mycket större skala och 
speglar tidsandan med fokus på effektivitet och rational-
isering. Anläggningen genomgick flera förändringar under 
1900-talet, men många av de ursprungliga byggnaderna 
står kvar idag (Stockholms Fastighetskontor et al. 1984). 
Våren 2006 såldes fastigheten till Skanska.
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Stockholms översiktsplan
Översiktsplanens syfte är att vara vägledande när det 
kommer till beslut om användningen av mark- och vatten-
områden och om hur den byggda miljön ska bevaras. I 
detta stycke presenteras huvudstrategierna ur den nu 
gällande ÖP-99 samt i den kommande ÖP-2010 som 
beräknas kunna antas i februari 2010.

Aktuell översiktsplan, öp-99 
Stockholms nu gällande översiktsplan antogs av 
kommunfullmäktige den 4 oktober 1999. Lövholmen är, 
tillsammans med Liljeholmen och Årstadal, utpekat som 
stadsutvecklingsområde i Stockholms översiktsplan (ÖP-
99). Man har för avsikt att omvandla dessa områden till 
funktionsblandade stadsdelar med bostäder, arbetsplatser, 
service och parker. Detta arbete har sedan översiktsplanen 
skrevs genomförts eller påbörjats i praktiken genom 
utbyggnaden av Liljeholmen och Årstadal, och Lövholmen 
står nu näst på tur. Stadsbyggnadsstrategin som presenteras 
i ÖP-99 anger flera tillvägagångssätt att förhålla sig till 
vid utbyggnad och kan sammanfattas ”bygg staden inåt”. 
Översiktsplanens stadsbyggnadsstrategier är i korthet:  
•	 Återanvänd redan exploaterad mark och    
 spara värdefulla grönområden.
•	 Utveckla det halvcentrala bandet, äldre   
 industriområden blir stad
•	 Utveckla tyngdpunkter i ytterstaden
•	 Bygg i goda kollektivtrafiklägen
•	 Komplettera för lokala behov
 (Stockholms Stadsbyggnadskontor 2000)

En kommande utbyggnad av Lövholmen överensstämmer 
därmed med översiktsplanens strategi. Redan exploaterad 
mark ska återanvändas, äldre industriområden omvandlas 
till stad och utbyggnaden ska ske i goda kollektivtrafik-
lägen.

Kommande översiktsplan, öp-2010
Framväxten av Stockholms kommande översiktsplan är nu i 
sitt slutskede, utställningsskedet pågår fram till den 21 sep-
tember 2009 och den beräknas kunna antas i februari 2010 
(Stockholms Stadsbyggnadskontor 2009). För närvarande 
kan man utläsa att satsningen på stadsutvecklingsområden, 
så som Lövholmen, ska fullföljas. Det framhålls att 
Lövholmen ska vara ett av stadens två miljöprofilsområden. 
Denna miljöprofilering ska i Lövholmens fall utarbetas i 
samarbete med byggherrarna i området. Man vidhåller den 
gemensamma målbilden för stadsutvecklingsområdena från 
ÖP-99, nämligen att de ska vara täta och attraktiva stads-
delar med blandad användning och med hög kvalitet på 
bebyggelsen och den offentliga miljön. Vidare förespråkar 
man en långsiktig planering med stegvisa genomföranden 
som man menar ger goda förutsättningar för att skapa 
levande och variationsrika stadsdelar med egna identiteter. 
Den kommande översikts-planen presenterar liksom sin 
föregångare stadsbyggnads-strategier att förhålla sig till. 
Dessa är i sin korthet: 
•	 Fortsätt att stärka centrala Stockholm
•	 Satsa på attraktiva tyngdpunkter
•	 Koppla samman stadens delar
•	 Främja en levande stadsmiljö i hela staden
 (Stockholms Stadsbyggnadskontor 2009)

För att attraktionskraften i tyngdpunkterna ska öka föreslås 
att staden bör verka för att utbudet av kultur, evenemang 
och upplevelser ska breddas. Med tyngdpunkter menar 
man platser utanför den centrala staden som utgör viktiga 
knutpunkter i kollektivtrafiken och har god tillgång till 
service, med andra ord platser med påtaglig utvecklings-
potential. Man vill också se en mer integrerad ytterstad 
genom att skapa nya sammanhängande stadsmiljöer och 
förstärkta kopplingar (Stockholms Stadsbyggnadskontor 
2009).
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN
I den kommande översiktsplanen uttrycks ett omsorgsfullt 
förhållningssätt till stadens kulturhistoriska värden och 
identitet. Man har för avsikt att lyfta upp stadens skönhet, 
identitet och kulturhistoriska värden, något som man 
menar kommer få ökad betydelse i framtiden. Man anser 
att ”de kulturhistoriska värdena ska vara utgångspunkt när 
staden växer” och att man eftersträvar “tydliga årsringar 
i stadslandskapet”. Här presenteras vägledande citat från 
ÖP-2010 som i hög grad gäller områden som Lövholmen.

PLANERA FÖR NY BEBYGGELSE i samspel med
eller i medveten kontrast till områdets
stadsbyggnadskaraktär

INFOGA NY BEBYGGELSE med omsorg om
stadslandskapets helhetsverkan

UTFORMA NY BEBYGGELSE med hög
arkitektonisk kvalitet och så att 
den bidrar till en attraktiv helhet

”BEVARA OCH FÖRNYA karaktärsskapande
bebyggelse varsamt

”

”

” ”EFTERSTRÄVA TYDLIGA ÅRSRINGAR i 
stadslandskapet
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Tidigare ställningstaganden

Stadsbyggnadskontorets program 
I juni 2008 upprättade Stadsbyggnadskontoret ett program, 
som fungerat som diskussionsunderlag, för stadsutveckling-
en på Lövholmen. I programmet framgår kontorets  
avsikter för Lövholmens framtida utveckling. Programmet 
presenteras en vision inför förnyelsen av planområdet vilken 
sammanfattas nedan:

      Vision inför förnyelse
•	 Kontinuitet-Utveckla samband
 På Lövholmen finns en unik möjlighet att bygga nytt i  
 samspel med den äldre bebyggelsen - lager på lager.
•	 Fronten mot vattnet - Bygga en ny identitet mot norr
 Skapa en sammansatt och varierad  front mot vattnet   
 med en ny särpräglad identitet mot norr.
•	 Förstärka tydliga riktningar
 Bygg vidare på och förstärk de tydliga rumsliga   
 riktningar som finns i området idag. 
•	 Bygg vidare på den industrihistoriska värdekärnan
 Den befintliga strukturen utgör utgångspunkt för   
 planeringen, äldre bebyggelse får nytt innehåll.
•	 Utgå från starka karaktärer och kontraster
 Bebygg med samtida arkitektur i varierande skala och   
 placera i en ny struktur specifik för Lövholmen.
•	 Blanda många funktioner i stadsdelen
 Blandade funktioner är en förutsättning för diversitet i  
 stadsmiljön.
•	 Stärka Lövholmsvägen som urbant stråk
 Lövholmsvägens viktiga funktion som uppsamlande   
 stråk och sammanbindande länk förstärks.

 (Stockholms Stadsbyggnadskontor 2008)

Stadsbyggnadsnämndens yttrande
I maj 2008 beslutade stadsbyggnadsnämnden att åter-
remittera stadsbyggnadskontorets program. Detta gjorde 
man av flera skäl, men framför allt sökte man ett mer 
radikalt grepp om området. Man hävdar att Lövholmen 
har ett väldigt strategiskt läge vad gäller bostadsbebyggelse. 
Stockholm expanderar liksom behovet av fler bostäder. 
Nämnden vill se en högre exploatering än vad stads-
byggnadskontorets program antyder. Man önskar en  
funktionsblandad kvartersstad liknande innerstadens och 
man anser att Lövholmen är en plats som lämpar sig för 
spektakulära projekt. Vidare anser stadsbyggnadsnämnden 
att Lövholmen kan bli en tät, miljövänlig stadsdel där 
befintlig och ny bebyggelse blandas (Stadsbyggnads-
nämnden 2008).

EX
PLOATERA 

    BEVARA   
   

   
   

   
LÖ

VHOLMENS FRAMTID

?
Stadsbyggnads-
nämnden

Stockholms 
Skönhetsråd

FärgfabrikenStadsbyggnads-
kontoret
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Stockholms skönhetsråd
Rådet till skydd för Stockholms skönhet eller Skönhets-
rådet, är en kommunal instans som bland annat arbetar 
med att granska byggärenden som remitterats från stads-
byggnadskontoret. Skönhetsrådet lämnade sitt yttrande 
i september 2008 där man framhåller sin mening om 
stadsbyggnadskontorets program och Lövholmens framtid 
(Skönhetsrådet 2008).

I utlåtandet framhåller man Lövholmens strategiska läge 
och vinsterna av att återanvända marken till andra ändamål 
än för industri. Men man uttrycker också en oro över 
förändringar som inte tar hänsyn till platsen, industri-
byggnaderna och Lövholmens identitet. Man beskriver 
Lövholmen som det sista industriområdet från 1800-talet 
som finns kvar i ett centralt och vattennära läge, ett unikt 
område som växt upp utan att någon särskild planerings-
princip har fått råda (Skönhetsrådet 2008). Av detta skäl 
delar man inte stadsbyggnadsnämndens uppfattning om att 
Lövholmen ska byggas ut i täta kvartersstrukturer likt 
innerstadens. Man anser istället att Lövholmen 
fortsättningsvis ska ha en friare planstruktur som mer 
överensstämmer med områdets egna kvalitéer och 
kombinera detta med en relativt hög exploateringsgrad. 
Vidare vill man se ett samlat grepp om planområdet där 
de historiska avtrycken är avläsbara även i framtiden. Med 
andra ord ser man att merparten av industribebyggelsen 
bevaras och får nytt innehåll samt att den före detta 
användningen är avläsbar från sjösidan. Man anser att flera 
av de byggnader som föreslås rivas har potential att om-
vandlas till goda lokaler för bostäder eller nya verksamheter, 
särskilt Nitrolackfabriken, men även delar av Kolsyrefabrik-
en. Att karaktärsskapande element som skorstenen och 
panncentralen bevaras som viktiga delar i industrimiljön 
ser man som en självklarhet. Vid en eventuell framtida 

flytt av Cementa ser Skönhetsrådet också en möjlighet att 
omvandla cisterner, ett sätt att behålla områdets industri-
karaktär samtidigt som man kan infoga nya modernt 
präglade tillägg (Skönhetsrådet 2008).

Färgfabrikens arbete
Palmkrantzka fabriken från 1889 rymmer sedan 1995  
konsthallen Färgfabriken, som är internationellt känt för 
sina utställningar. På Färgfabriken har man nyligen drivit 
ett projekt vid namn ”Den nya svenska modellen”. Arbetet 
grundar sig i flera genomförda seminarier och diskussioner 
som resulterade i utställning och en diskussionsplattform 
för framtidens urbana möjligheter (Åman, J. 2007). 
Erfarenheterna, tankarna och idéerna har man applicerat 
som ett koncept för sitt eget närområde, Lövholmen. De 
väsentliga dragen i förslaget innebär att den befintliga 
bebyggelsen bevaras och får nytt innehåll, att man använd-
er det som redan finns. Man anser att Lövholmen bör 
utvecklas genom en kontinuerlig förändring, när “industrin 
flyttar ut får den kreativa industrin flytta in”. Samtidigt 
vill man se att tät och hög bebyggelse tillkommer i mellan-
rummen, en vertikal stad, i form av höga punkthus. Detta 
menar man är ett tillvägagångssätt för att koppla folk-
hemmet till en global värd (Åman, J. 2007).

EGEN REFLEKTION
De olika aktörernas yttranden visar på skilda synsätt. 
Konflikten mellan att bevara och exploatera är tydlig på
Lövholmen. Samtidigt som Stockholms skönhetsråd 
fokuserar på områdets historieberättande funktion och 
identitet önskar Stadsbyggnadsnämnden en hög exploater-
ing genom att ny bebyggelse uppförs med innerstads-
karaktär. Gemensamt för de olika yttrandena är att en hög 
exploateringsgrad efterstävas.
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Bebyggelse
Stadsmuseets klassning
Stockholm har ett stort antal välbevarade och historiskt 
intressanta byggnader som är en viktig del i vårt gemen-
samma kulturarv. Stockholms stadsmuseum har under 
många år haft ansvaret att definiera och beskriva enskilda 
byggnaders kulturhistoriska värden. Arbetet utmynnar i 
en klassificering av byggnader i olika kategorier med syfte 
att beskriva byggnadsvärden. Detta ska i sin tur förenkla 
plan- och byggärenden vid renovering eller uppförande av 
nya byggnader i äldre miljöer. Byggnaderna klassificeras i 
fyra kategorier nämligen genom färgerna blått, grönt, gult 
samt grått (Stockholms Stadsmuseum 2007).

Beckers gamla industribebyggelse genomgick en klassificer-
ing redan 1984, efter att Stockholms fastighetsnämnd 
beslutade att uppdra åt fastighetskontoret tillsammans 
med stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret att genomföra 
en inventering av industrimiljöer i Stockholm. Detta 
resulterade i att planområdet idag innehåller grönklassade 
byggnader (Stockholms Fastighetskontor et al. 1984).

Grön klassificering av området omfattas av PBL 3:12, 
”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- 
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår 
i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.” 
Klassificeringen innebär också att Stadsmuseet är remiss-
instans vid alla ärenden för bygglov och planändringar 
inom området (Stockholms Stadsmuseum 2007).

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10
11

12

Byggnader på fastigheterna Lövholmen 12 och 16.

1. “Spred”-fabriken   (1951-53) 
2. Nya färgfabriken   (1964) 
3. Verkstad    (1929) 
4. Portvakt    (1944) 
5. Verkstad/Förråd   (1962) 
6. Kontoret    (1916)
7. Förråd    (1970) 
8. Nitrolackfabriken   (1944) 
9. Förbandsfabriken   (1915)
10. Ångpannecentralen   (1945) 
11. Palmcrantzska fabriken (1889)
12. Smedjan    (1889)

Byggnad som avses rivas enligt 
stadsbyggnadskontorets program
Byggnad som är särskilt värdefull
enligt stadsmuseet.
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Kontoret Stadsmissionen Industrihemmet

“Spred”-fabriken

Förbandsfabriken

Nitrolackfabriken KolsyrefabrikenPalmkrantzska fabriken

Cementa

Ångpannecentralen

Smedjan

Sågverket
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Antikvariska förundersökningar
Skanska och JM som relativt nyligen förvärvat fastigheter 
inom planområdet har nu tillsammans med Veidekke för 
avsikt att exploatera sina respektive fastigheter. I samband 
med dessa planer har man låtit Nyréns Arkitektkontor 
utföra antikvariska förundersökningar angående sina fastig-
heters bevarandevärda byggnader. Förundersökningarna 
som har gjorts syftar till att kartlägga och analysera platsen 
och de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde inför 
stundande ombyggnad och exploatering av området. De 
fastigheter som har genomgått undersökningen är 
Lövholmen 13 (kolsyrefabriken), Färgeriet 4 och 7 samt 
Lövholmen 12 (Beckers anläggning) och med dess smedja 
i en separat undersökning. Resultatet och slutsatserna från 
dessa förundersökningar sammanfattas på detta uppslag.

BECKERS INDUSTRI, LÖVHOLMEN 12
Beckers fabriksanläggning är enligt förundersökningen ett 
välbevarat exempel på över tiden förändrad och utvecklad 
färg- och kemikalieindustri. Fastigheten består av flera 
byggnader som i olika grad är ombyggda interiört men 
exteriörerna bevarar hög grad av ursprunglig karaktär. 
Byggnaderna karakteriseras av fasader i rött tegel, platta 
tak och stora spröjsade fönsterpartier och är utformade i 
syfte att vara rationella, funktionella och estetiska. Den nya 
färgfabriken från 1953 med utbyggnadsfaser från 1960-talet 
bryter mot den tidigare byggnadstraditionen i området. 
Denna har en avsevärt större dimension än övriga byggnad-
er inom anläggningen då den är skapad för produktion i 
större skala (Nyréns Arkitektkontor 2006).

Planområdet sett från Gröndal
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Smedjan som är en del av Beckers anläggning har genom-
gått en nyrenovering 2004, som innebar en upprustning 
av byggnadens interiör och exteriören har återställts till ett 
”ursprungligt” skick med varsamma medel. Byggnaden 
har idag ett högt bruksvärde. Smedjan har en sockelvåning 
i form av en solid och karaktäristisk naturstensmur av 
sprängsten som tillsammans med Palmcrantzka fabrikens 
murade sockel bildas en smal gränd som har ett stort 
miljöskapande värde. Sammantaget hävdar undersökningen 
att fabriksmiljön, där smedjan utgör en del, har ett kultur-
historiskt värde med påtagliga pedagogiska kvaliteter. 
Bebyggelsen på Lövholmen 12 utgör en väl sammansatt 
helhet där de enskilda byggnaderna speglar företagets 
utveckling över tiden (Nyréns Arkitektkontor 2007a).

KOLSYREFABRIKEN, LÖVHOLMEN 13
Trots att kolsyrefabriken vid en första anblick ser ut att vara 
i dåligt skick framhåller undersökningen att byggnaden 
representerar “både kontinuitetsvärden, arkitektoniska 
värden, samhällshistoriska värden och unicitetsvärden” 
d.v.s. unikhet. De äldsta bevarade delarna uppfördes på
1890-talet men har efter det genomgått flera om- och 
tillbyggnader. Det mest utmärkande hos bygganden är den 
höga naturstenssockeln och den robusta tegelarkitekturen 
med rundbågiga muröppningar och mönstermurningarna. 
Undersökningen framhåller också att kolsyrefabriken med 
sina många och höga cylindriska torn är ett landmärke 
och en orienteringspunkt i området samt att “dess additiva 
uppbyggnad innebär att den berättar sin egen utvecklings-
historia” (Nyréns Arkitektkontor 2008).

KVARTERET FÄRGERIET 4 & 7
På Kvarteret Färgeriet 4 finns två hoplänkade byggnader 
som rymmer Stockholms Stadsmissions verksamhet. 
Man köpte tomten i mitten av 1930-talet och lät uppföra 
ett industrihem. Idag är de före detta verkstadslokalerna 
och bostäderna ombyggda till undervisningslokaler och 
personalutrymmen. Färgeriet 4 moderniserades 1974 och 
genomgick en större förändring 1982 då befintlig putsad 
fasad kläddes med gul korrugerad plåt. Fastigheten har 
genomgått flera tillbyggnader och moderniseringar under 
senare delen av 1900-talet. Men de ursprungliga fönstren, 
djupa fönsternischerna med fönsterbänkar av svensk 
kalksten och ursprungliga radiatorer är kvar. I förunder-
sökningen hävdas att det före detta industrihemmet har 
störst värde i sitt ursprungliga putsade skick, alltså utan den 
korrugerade plåten. Grannkvarteret Färgeriet 7 utgörs av 
en avriven tomt som idag används som parkering. Här revs 
1984 den s.k. Trikåfabriken och Färgeriet som utgjordes av 
en rad industribyggnader uppförda från 1800-talets slut och 
framåt (Nyréns Arkitektkontor 2007b).

Kontorsbyggnaden på Lövholmen 12
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Lövholmsvägen
Idag utgör Lövholmsvägen områdets huvudstråk. Då 
planområdet förtätas och byggs ut med bostäder kommer 
ett trafiktillskott ske på Lövholmsvägen. En trafikräkning 
från 2008 visade på ett dygnsflöde på ungefär 9000 fordon 
(Stockholms stadsbyggnadskontor 2008). I april 2008 
utförde Tyréns en kapacitetsberäkning kring framkomlig-
het i korsningen Lövholmsvägen och Trekantsvägen efter 
en tänkbar utbyggnad. Beräkningen visar att korsningen 
klarar sig med nuvarande utformning även efter utbyggnad 
av bostäder i planområdet. Deras slutsats är baserad på att 
en ny anslutande tillfart tillkommer vid Gröndalsvägen 
och att den totala utbyggnaden är 1650 lägenheter (Tyréns 
2008a).

Kollektivtrafik
Lövholmen har ett mycket fördelaktigt läge från kollektiv-
trafiksynpunkt. Avståndet till tunnelbanan i Liljeholmen, 
som är sydvästra Stockholms största knutpunkt, varierar 
mellan 400-700 meter. Tvärspåret som leder genom om-
rådet på Lövholmsvägen har en hållplats nära Lövholms-
gränd och ger möjlighet till omstigning till såväl tunnel-
bana som pendeltåg. Dessutom trafikeras Lövholmsvägen 
av busslinjerna 133, 152, 161 respektive 907. 

Miljöprofil
Klimatfrågorna har under senare tid kommit att bli bland 
de mest angelägna. Stockholms stad vill främja en hållbar 
utveckling och omsätta miljökvalitetsmål i praktiken (ÖP-
2010). Om Lövholmen ska få en egen miljöprofil, liknande 
Hammarby Sjöstad, har undersökts och diskuterats. I ÖP-
2010 framgår att Lövholmen ska vara ett av Stockholms två 
miljöprofilsområden tillsammans med Norra Djurgårds-
staden. Miljöprofilen för Lövholmen ska utarbetas i samar-
bete med byggherrarna i området som kontinuerligt utveck-
lar mer energieffektiva byggnader. Detta arbete handlar 
till stor del om byggnadstekniska lösningar och kommer 
inte fokuseras på mer ingående i detta examensarbete. Att 
omvandla och förtäta ett före detta industriområde ligger 
inom stadens strategi för hållbarhet (ÖP-2010).

Robusthet
Pågående klimatförändringar är idag ett faktum, något som 
staden måste anpassas till. Mildare vintrar, torrare somrar 
och översvämningar beräknas bli mer frekvent före-
kommande. Lövholmen måste kunna motstå morgon-
dagens utmaningar. Den ökade risken för översvämningar 
och fuktskador ställer nya krav på byggnaderna, vilket 
måste finnas i åtanke vid utarbetandet av planförslag.

Idag råder viss risk för översvämning både längs Mälaren 
och sjön Trekanten, varvid förstärkningsåtgärder vid 
kajerna kan bli aktuella. Det är också angeläget att tänka 
över utformningen och användningen av källar- och 
markvåningarna i de lågt liggande partierna (Stockholms 
stadsbyggnadskontor 2008).

Infrastruktur & trafik

Klimataspekter
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Verksamheter & service
Inom planområdet och dess närmsta omgivning finns 
verksamheter av olika slag. Bland annat finns industrier, 
kontor, bostäder, servicehus, vårdcentral, konstnärsateljéer, 
förskola och lokaler där gymnasieundervisning bedrivs. 

Idag råder brist på förskole- och skolplatser på Liljeholm-
en och angränsande Årstadal. Då bostadsbebyggelsen 
utökas i Lövholmen är det därför nödvändigt att se över 
skolsituationen och om man kan hitta plats åt en ny 
skola. Underlaget till att öppna en dagligvaruhandel inom 
området bedöms som liten p.g.a. de befintliga butikerna 
på Liljeholmstorget och i Gröndal. Däremot bör det vid 
Lövholmsvägens gatuplan finnas möjlighet och underlag till 
mindre verksamheter, vilket skulle kunna leda till att det 
blir ett mer urbant och levande stråk än idag (Stockholms 
stadsbyggnadskontor 2008)

Cementa
Den mest synliga och ytkrävande verksamheten i plan-
området är Cementa med sina cisterner som med en höjd av 
30 meter motsvarar ett åttavåningshus. Cementa genererar 
tung trafik längs Trekantsvägen och industribuller, vilket 
skapar problem för en kommande utbyggnad av bostäder. 
Cementa avser att fortsätta sin verksamhet men möjlighet-
erna till att omlokalisera utreds i nuläget. En eventuell flytt 
till Värtahamnen bedöms vara möjlig, men som tidigast år 
2015 (Stockholms stadsbyggnadskontor 2008).

Tyréns har utfört en studie av Cementas miljöpåverkan och 
på möjligheten att samlokalisera Cementas verksamhet och 
ny bostadsbebyggelse på Lövholmen. Buller från Cementas 
verksamhet har visat sig vara den miljöfaktor som kommer 
att ha störst påverkan på planerade bostäder på Lövholmen, 
men de västra och södra delarna av planområdet hamnar 
utanför influensområdet. Tyréns huvudslutsatser är att 
Cementa behöver omlokaliseras för att hela planområdet 
ska kunna bebyggas (Tyréns 2008b). Eftersom Cementas 
mark kan komma att frigöras på sikt är det naturligt att det 
ingår i planområdet, men det ovissa tidsperspektivet talar 
för att det är lämpligt att planområdet planeras utifrån en 
etappindelning och tillåts bebyggas successivt.

Ägoförhållanden & avsikter
Fastigheterna inom det primära planområdet ägs av flera 
privata fastighetsägare. Skanska och JM som nyligen 
förvärvat fastigheter inom området har nu tillsammans 
med Veidekke för avsikt att exploatera sina respektive 
fastigheter. JM och Veidekke avser att riva sina befintliga 
byggnader och ersätta med bostäder på respektive fastighet. 
Skanska planerar att bevara kontorsbyggnaden, smedjan 
och f.d. förbandsfabriken och riva övriga byggnader och  
skorstenar (Stockholms Stadsbyggnadskontor 2008).

Lövholmen 15
Cementa AB

Tryckeriet 13

Tryckeriet 14

Färgeriet 4,7
JM AB

Lövholmen 12
Skanska

Stranden 1,2,5

Trehörningen 2

Trehörningen 1

Lövholmen 13
Veidekke Bostad ABLövholmen 16

Lindéngruppen AB

Kvartersnamn & fastighetsägare




