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IDAG SKER FÖRTÄTNING av många svenska städer. Stockholm 
byggs inåt medan grönytor värnas. I praktiken betyder 
detta att det stora bostadsbehovet måste tillgodoses på 
redan anspråkstagen mark. I stor utsträckning sker dagens 
pågående förändringar på före detta hamn- och industri-
områden, så som Lövholmen. Men för att inte riskera att 
stora delar av industrialismens spår ska raderas ut måste 
denna förändring ske med eftertanke.

LÖVHOLMEN HAR SOM ALLA PLATSER en egenart med värden 
av olika slag. Men vad är det för värden vi ska föra vidare 
in i framtiden? Det är varken rimligt eller önskvärt att 
bevara all bebyggelse till eftervärlden, alltså måste vi välja. 
Att urskilja det som är viktigt är ingen enkel uppgift. 
Den bebyggda miljön i våra städer har i princip alltid haft 
betydelse för någon människa eller grupp av människor. 
Industribebyggelsen på Lövholmen har dessutom, sedan 
en tid tillbaka, inte kvar sitt ursprungliga innehåll. Man 
kan ifrågasätta om man bör bevara en färgfabrik som 
inte längre är en färgfabrik. Men för att över huvudtaget 
möjliggöra ett bevarande är ett ändrat innehåll oftast en 
förutsättning. 

DEN BEBYGGELSE SOM BEVARAS på Lövholmen bör kunna leva 
vidare i ett så historiskt äkta skick som möjligt. Även om 
innehållet inte är detsamma som tidigare så lever arkitekt-
uren vidare. Lövholmens värden ligger dessutom inte 
enbart i de enskilda byggnaderna utan även i övergripande 
historiska strukturer. Lövholmen bör ses utifrån ett större 
sammanhang där de historiska aspekterna och områdets 
planstruktur tillåts spela en avgörande roll. 

ATT BEVARA ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL utan måste ha ett syfte. 
Den absolut viktigaste anledningen till att bevara bebygg-
else på Lövholmen är att ge kunskap om hur folk levt och 
verkat tidigare. Men vid ett bevarande är det också möjligt 
att skapa vackra upplevelsefyllda stadsmiljöer. På Löv-
holmen finns förutsättningar att skapa goda boendemiljöer 
och planområdet har också potential att bli ett attraktivt 
besöksmål. 

KULTURBEBYGGELSEN PÅ LÖVHOLMEN kan uppfattas som något 
alldagligt och självklart, något som tas för givet. Men det 
betyder inte att området inte har stora värden. Därför är 
det viktigt att urskilja vilka värden som finns. När man har 
kunskap om detta framgår också hur nyexploateringen kan 
gå till. För att urskilja vad som är viktigt och värdefullt på 
Lövholmen har en stadskaraktärsanalys utförts.

Inledande diskussion
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 Nuvarande stadskaraktär
 Vad finns idag?

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Lövholmens bebyggelse består i stora drag av industri-
bebyggelse i blandad skala från olika tidsperioder. Beckers 
före detta industrianläggning har en väl bevarad struktur 
med en bebyggelse som speglar företagets utveckling under 
100 år. De flesta av byggnaderna har genomgått stora för-
ändringar, men tillsammans bildar de en värdefull helhet. 
Fabriksmiljön representerar det förra sekelskiftet genom 
sin industriarkitektur med sina smyckade tegelfasader och 
granitmurar. Bebyggelsen är uppförd i en oregelbunden 
struktur där flera riktningar går att utläsa, främst bildas 
riktningar åt kajen. Det mest framträdande fasadmaterialet 
är rött tegel.

Lövholmens bebyggelse, exklusive Beckers industriområde, 
består även den av blandad bebyggelse uppförd i olika 
skalor. Cementas cisterner är tydliga landmärken, synligt 
från många omkringliggande områden och utgör tydliga 
symboler för Lövholmens industrikaraktär. Inom planom-
rådet finns inneboende kontraster mellan olika karaktärer. 
Beckers anläggning och resterande del av planområdet kan 
sägas utgöra två olika delområden. 

1Analysmetoden
Planförslaget grundas på den analysmetod som Hans Gill-
gren har utarbetat i Planering och byggande i kulturmiljöer 
- tre metodexempel i stadsbyggnad, utgiven av Riks-
antikvarieämbetet 2000. Analysmetoden är främst avsedd 
för planering och byggande i kulturmiljöer och bör därför 
vara lämplig att använda för Lövholmen. Analysen går ut 
på att sätta områdets helhet i relation till den stadskaraktär 
som man vill uppnå och berör både den befintliga kultur-
miljön och den miljö man önskar skapa. Helhetsbilden får 
man, enligt Gillgren, genom att se till kulturmiljöns 
karaktärsskapande drag. Analysmetoden kan samman-
fattas av fyra delmoment. De två första momenten i 
analysmetoden består av att beskriva den nuvarande och 
den eftersträvansvärda stadskaraktären. Det tredje moment-
et innebär en analys av befintliga kvaliteter och brister och 
i det fjärde momentet definieras behovet av åtgärder och 
dellösningar för att rätta till bristerna. 

Analysen är först och främst utförd genom egen reflektion 
och diskussion efter inventering av planområdet, men 
också genom rådande planförutsättningar och med stöd av 
de tidigare ställningstaganden som gjorts av bland annat 
stadsbyggnadskontoret. 

Stadskaraktärsanalys
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Bebyggelsestruktur och riktingar. Riktningarna är inte det samma 
som siktlinjer, även om de många gånger sammanfaller.

I planområdets östra del, kan man genom fastighets-
indelning och byggnaders placering utläsa en struktur som 
mer påminner om kvartersstaden, om än i uppbruten form. 
Bortsett från den nya färgfabriken i väster är bebyggelsen i 
öster mera storskalig. Den gamla kolsyrefabriken ger idag 
ett ruffigt intryck, men är samtidigt en unik kvarleva och 
orienteringspunkt med sina cylindriska torn. 

Som helhet ger Lövholmen ett ganska rörigt intryck 
genom byggnadernas ostrukturerade placeringar. Detta är 
särskilt tydligt från sjösidan där bebyggelsen ger ett brokigt 
intryck. En stor del av bebyggelsen utmed Lövholmsvägen 
vänder sig inte mot gatan utan snarare inåt mot kajerna. 
Det kan ses som en svaghet att Lövholmsvägen inte har 
någon tydlig avgränsning hos angränsande byggnader. 
Orienterbarheten i området kan vid ett första besök upp-
levas som låg. I flera fall är området dåligt integrerat i sig 
själv. Det behövs flera möjliga passager.

Samtidigt är planområdets oregelbundenhet dess mest 
utmärkande egenskap. Byggnadernas placering skapar 
dessutom flera intressanta rumsbildningar. Fabriks-
bebyggelsen med dess vackra detaljer, skorstenarna och den 
smala gränden bidrar till att Lövholmen i många avseenden 
är upplevelserik. 

Cementas fastighet med dess kajkant, stora asfalterade ytor 
och höga cisterner ger intrycket av en karg industrimiljö. 
Denna miljö står i kontrast till Beckers mer småskaliga 
industribebyggelse. Den smala landremsan mellan Lilje-
holmsviken och sjön Trekanten innebär att möjligheten till 
vattenkontakt är stor. Tillgängligheten till vattnet kan dock 
förbättras avsevärt. Idag blockeras strandlinjen av Cementas 
otillgängliga fastighet. Topografiskt sett är Lövholmen 
relativt platt. Områdets högsta punkt är på Färgfabrikens 
sydsida. Här kan man se resterna av berget som sprängts 
ner i omgångar medan industrin utvecklats.

Framträdande material i området: Tegel, granit, puts och plåt.
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KOMMUNIKATIONSSTRUKTUR
Planområdet försörjs framför allt genom tre gator, Löv-
holmsvägen, Trekantsvägen och Lövholmsgränd. Gatunätet 
kan liknas vid en trädstruktur där Lövholmsvägen utgör 
stammen och de anslutande gatorna grenar. Lövholmsvägen 
är huvudstråket inom området och fungerar som en kopp-
ling mellan Gröndal och Liljeholmstorget. På Lövholms-
vägen ska, förutom bilar och människor, även spårvagn och 
bussar samsas på ett bitvis smalt utrymme. Längsmed vissa 
delsträckor på Lövholmsvägen finns parkeringsmöjligheter 
och vägen kantas av en trädallé. Idag saknas butiker i 
markplan, vilket förstås skulle kunna förstärka stråket. 
Trottoarerna är ändå delvis välutnyttjade då ett flertal 
gymnasieskolor ligger i anslutning. Kollektivtrafiksläget, 
med närhet till buss, tunnelbana och tvärbanan är en av 
områdets styrkor. 

Lövholmen kan nås med cykel via Lövholmsvägen. 
Cykelbanan, som är skild från motortrafiken, är smal och 
av varierande kvalité. Gående och cyklister rör sig främst 
utmed Lövholmsvägen och till och från Tvärbanans 
hållplats som idag i stort sett utgör den enda målpunkten 
inom planområdet. Bortsett från Lövholmsvägen sker 
de gåendes och cyklisternas förflyttning mer sporadiskt 
och inte i någon betydande mängd p.g.a. avsaknaden av 
bra mötesplatser eller målpunkter. För öka chanserna till 
spontana möten mellan människor menar Jane Jacobs att  
kvarteren ska vara relativt korta (Jacobs 1961). 

De befintliga verksamheternas inhägnader och den brokiga 
bebyggelsestrukturen kan göra att området upplevs 
svårorienterat men framför allt är stora delar av plan-
området otillgängligt, i synnerhet längsmed strandlinjen. 
Tillgängligheten inom planområdet är även begränsad 
genom att gatunätet enbart är anslutet till Lövholmsvägen 
via Trekantsvägen. I framtiden är det av största vikt att 
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området öppnas upp för allmänheten genom att strand-
kanten görs tillgänglig och att Lövholmen på ett bättre 
sätt integreras med sin omgivning. För att integrera plan-
området bättre inom sig självt och med sin omgivning krävs 
ett mera finmaskigt gatunät med flera passager som ökar 
möjligheten till genomsilning. Idag leder ett järnvägsspår 
längs med strandlinjen fram till Cementas verksamhet. 
Detta är ett intressant inslag i stadsdelen.

Planområdets gatustruktur.

Trekantsvägen Lövholmsvägen
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FUNKTIONER
Planområdet innehåller verksamheter och industrier av 
olika slag. I dagsläget saknas bostäder i planområdet. Men 
den äldre bebyggelsen har attraherat kulturella verksam-
heter. Vissa lokaler nyttjas som konstnärsateljéer. I det 
Palmcrantzka huset, som även kallas Färgfabriken, bedrivs 
kulturverksamhet i form av utbildning, utställningar och 
evenemang. I Beckers gamla portvakt finner man kultur-
föreningen Pluto som bl.a. ordnar klubbkvällar. I planom-
rådets närmaste omgivning utmed Lövholmsvägen finns 
Trekantens Serviceboende. Flera förskolor, grundskolor och 
lokaler för gymnasieverksamhet finns i närområdet.

GRÖNOMRÅDE
Lövholmen består idag av nästan 
uteslutande hårdgjorda ytor och 
har mycket begränsad friytetillgång 
enligt stadens grönkarta. Men 
samtidigt angränsar Lövholm-
en till sjön Trekanten och dess 
rekreationsytor, motionsspår och 
lekplatser. Grönytorna utmed sjön 
leder i sin tur vidare till det stora 
och populära rekreationsområdet 
Vinterviken som lockar besökare 
från stora delar av Stockholm. I 
den västra delen av planområdet 
finns en grönyta med bollplan som 
är i behov av upprustning. Denna 
grönyta har en viktig funktion då 
den hjälper till att koppla samman 
grön- och blåstrukturerna mellan 
Liljeholmsviken och sjön Trekanten. 
Längsmed strandlinjen finns också 
lummiga naturstränder som står i 
stark kontrast till industrikajerna.

Dagligvaruhandel finns både i Gröndal och vid Liljeholms-
torget, alltså ca 300-600 meter från planområdet. Den 
21 oktober 2009 öppnades dessutom 90 nya butiker i 
Liljeholmstorgets nya galleria. Att etablerad service redan 
finns i närområdet innebär att underlaget för nya butiker 
inom planområdet minskar. Lövholmens monofunktionella 
innehåll vägs till stor del upp av närområdets många 
funktioner. För att uppnå en högre grad av funktionsbland-
ning i planområdet är ett tillskott av bostäder nödvändigt. 
Störst möjlighet för nya verksamheter bör finnas utmed 
Lövholmsvägen där det största flödet sker.

Planområdets och närmsta omgivningens funktioner
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 Lövholmens framtida stadskaraktär.
 Vad vill vi ha?2

HUR BESTÄMMER MAN SIG för vilken framtida karaktär som 
är önskvärd för Lövholmen? Det har visat sig finnas många 
olika synsätt och viljor, vilket pekar på att detta moment 
är svårt. Stadsbyggnadskontoret, stadsbyggnadsnämnden, 
stadsmuseet, skönhetsrådet och Färgfabriken har alla 
lämnat yttrande i någon form. Att hitta en kompromiss-
lösning är kanske inte möjlig och inte heller önskvärd. 

DET RÅDER INGEN TVEKAN OM att Lövholmen är attraktivt ur 
förtätningssynpunkt. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden, 
som i slutändan har den avgörande makten, vill se en hög 
exploatering i form av en kvartersstad. Närheten till inner-
staden och den mycket goda kollektivtrafikförsörjningen 
är ett faktum och ett avgörande skäl till att planområdet 
lämpar sig för förtätning, så även enligt översiktsplanen. 
Samtliga inblandade uttrycker att en hög exploateringsgrad 
är önskvärd, så problemet är snarare att hitta en lagom 
balans mellan bevarande och exploatering. 

DE TYDLIGA SPÅREN AV industrihistoria ger Lövholmen en 
särskild karaktär som av många skäl bör bevaras. Det 
mest uppenbara skälet är den historiska aspekten, men 
även att kontinuiteten i stadslandskapet är avläsbar, vilket 
gör att människor kan känna av ett sammanhang och en 
tillhörighet. Av detta skäl är det önskvärt att den befintliga 
bebyggelsen utgör stommen vid utbyggnad. Redan idag har 
flera lokaler ändrat innehåll eller så står de mer eller mindre 
tomma. De före detta industrilokalerna bör kunna om-
vandlas till kontorslokaler eller eventuellt bostäder utan att 
fasaderna påverkas i stor grad. Det centrala är att fasaderna 
hos de byggnader som bevaras förblir intakta eller att de 
renoveras till “ursprungligt” skick.

BEBYGGELSEN PÅ LÖVHOLMEN speglar en industriutveckling 
över tid, framför allt genom Beckers f.d. anläggning, där 
olika stilar finns representerade. Om man väljer att riva 
en enskild byggnad som bedöms ha litet värde innebär det 
också att en del av områdets helhet går förlorad. Ett flertal 
av byggnaderna har stora kvalitéer, men frågan är om inte 
det är områdets helhet som utgör det största värdet. Av 
detta skäl borde förhållningssättet vara att all bebyggelse 
(hos Lövholmen 12) som kan ändra innehåll och som inte 
markant “står i vägen” för nyplaneringen bevaras. 
Samtidigt som merparten av bebyggelsen bevaras bör 
exploateringen hållas så hög som området tillåter för att 
uppnå en hög grad av stadsmässighet och för att utnyttja 
det fördelaktiga läget på ett effektivt vis.

DÅ NY BEBYGGELSE TILLKOMMER i planområdet bör särskild 
kraft läggas på utformningen hos denna. Men att försöka 
efterlikna den äldre bebyggelsens arkitektur kan vara fel väg 
att gå, då det i andra sammanhang har tenderat att leda till 
mindre lyckade pastischer. Förhållningssättet borde istället 
vara att låta det gamla vara gammalt och det nya vara nytt, 
skapa medvetna kontraster i stadslanskapet, låta de äldre 
tegelbyggnaderna utgöra stommen och lägga stor vikt vid 
byggnadernas skala. Ny bebyggelse ska vara ett uttryck för 
sin tid, att kopiera och imitera den äldre bebyggelsen ger 
en falsk bild av Lövholmens utveckling. Naturligtvis måste 
även vår tid få dokumentera sig i stadsbilden, successiva 
förändringar i stadsmiljön bör kunna skapa levande och 
intressanta stadsdelar. Den nya bebyggelsen kan anpassas 
till stadsdelens nuvarande karaktär genom att bygga vidare 
på befintliga riktningar och rumsliga förhållanden.
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DÅ DET KOMMER TILL KVARTERSTRUKTUREN erbjuder inner-
stadens rutnät, som stadsbyggnadsnämnden vill se, många 
kvalitéer eftersom den utnyttjar ytan i staden effektivt och 
är lätt att orientera sig i. Lövholmens karaktäriseras dock av 
en mer oregelbunden och friare struktur, något som är en 
del av dess identitet. Att ta till vara oregelbundenheten kan 
vara en strategi för att skapa ett mer levande och dynamiskt 
gaturum där det är intressant att upptäcka staden. Detta 
utgår från Gordon Cullen’s begrepp ”serial vision”(Cullen 
1961) som innebär att stadens besökare lockas framåt av 
nya målpunkter. En människa rör sig inte efter en fyrkantig 
struktur utan från en punkt till en annan. Däremot är 
det önskvärt att industribebyggelsen integreras bättre i sin 
omgivning och inte upplevs som isolerade solitärer. 

FÖR ATT KNYTA AN TILL DEN MER “oplanerade” strukturen 
behövs även en friare planstruktur i området. Att enbart 
använda sig av kvartersstaden i en kulturmiljö som 
vuxit upp med andra förebilder är orimligt. En friare 
planstruktur mot sjösidan är önskvärd för att knyta an till 
brokigheten. Generellt bör utgångspunkten vara att bygga 
vidare på de befintliga riktingarna och gatustrukturen, som 
stadsbyggnadskontorets program framhåller. Dessutom 
skapar dagens oregelbundna planstruktur möjligheter till 
ett flertal nya spännande platsbildningar. Eftersom planom-
rådet i sig har olika karaktär innebär detta att ny bebyggelse 
borde uppföras i varierande strukturer utefter den specifika 
platsens förutsättningar och befintliga riktningar. 

VIDARE ÄR DET AV HÖGSTA VIKT att Lövholmen öppnas upp 
och görs tillgängligt i alla dess delar och att det finns en 
tydlighet mellan privat och offentlig mark. Ett publikt stråk 
längs med strandkanten är önskvärt och att Lövholms-
vägen, som är områdets livsnerv, ges förutsättningar att bli 
ett attraktivt och urbant stråk. Att riva byggnader längs 
Lövholmsvägen kan därför vara aktuellt och motiverat om 
man med nyuppförd bebyggelse kan stärka stråket.

TROTS ATT BECKERS GRÖNKLASSADE fabriksområde består av en 
kulturhistoriskt värdefull miljö kan en majoritet i 
stadsbyggnadsnämnden godkänna rivningar, vilket man 
också har visat sig villig att göra. Många liknande områden 
i Stockholmsområdet har redan försvunnit och viljan att 
bevara varierar. Men kulturmiljöer som Lövholmen bör ses 
som en resurs, vilket är en utgångspunkt i detta examens-
arbete. Detta förhållningssätt överensstämmer mer med 
Stadsbyggnadskontorets vision samt Skönhetsrådets och 
Färgfabrikens linje än den som stadsbyggnadsnämnden 
har uttryckt. Lövholmen uppvisar stora värden genom sina 
enskilda byggnader men framför allt i sin helhet, något att 
ta fasta- och bygga vidare på!

Utifrån detta kan Lövholmens framtida stadskaraktär 
beskrivas på följande sätt: 
Lövholmen ska vara den spännande stadsdelen, där den 
historiska bebyggelsen är avläsbar och utgör stommen. Nya 
moderna tillägg infogas i medveten kontrast - ett möte mellan 
gammalt och nytt. Det innebär närmare:

•	 En levande och funktionsblandad stadsdel för både   
 boende, verksamma och besökare
•	 En hög exploateringsgrad där det är möjligt 
•	 En förtätning av stadsdelen genom moderna tillägg   
 och offentliga utemiljöer där man ska kunna avläsas   
 de historiska avtrycken även i framtiden
•	 En varierad bebyggelse i blandad skala och höjd
•	 Att förstärka och bygga vidare på de befintliga 
 riktningarna och rumsliga förhållandena
•	 Att ny bebyggelse uppföras i olika strukturer    
 utefter den specifika platsens förutsättningar och   
 befintliga riktningar. 
•	 Att gränsen mellan privat och offentlig yta förtydligas
•	 Att strandlinjen och området i stort görs tillgängligt
•	 Att den rumsliga upplevelsen av Lövholmsvägen stärks
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Skillnaderna mellan den nuvarande stadskaraktären och 
den önskvärda kan ses som brister. Bristerna består dels av 
det som saknas och dels av det som inte passar in för att 
uppnå det vi vill åstadkomma. De egenskaper som området 
har idag och som passar in den framtida stadskaraktären 
kan ses som kvalitéer (Gillgren 2000).

3

BRISTER
Lövholmens brister utgörs bland annat av bitvis begränsad 
tillgänglighet och vattenkontakt. Idag saknas i princip 
offentliga mötesplatser och målpunkter. Orienterbarheten 
kan upplevas som låg. På vissa platser är Lövholmen lite för 
splittrad och osammanhängande. Detta bör kunna åtgärdas 
genom nytillkomna byggnader. Vidare finns byggnader i 
undermålig kvalitet eller som inte är realistiska att om-
vandla för nya ändamål. Dagens anslutning till området, 
genom Trekantsvägen, är inte tillräcklig efter en förtätning. 
Nya gatuanslutningar till området är en förutsättning för 
att Lövholmen ska kunna integreras inom sig självt och 
med sin omgivning. Dessutom finns brister hos Lövholms-
vägen som måste åtgärdas för att uppnå det eftersträvans-
värda urbana stråket.

Nuvarande 
stadskaraktär

passar inte
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KVALITÈER

Framtida 
stadskaraktär

BRISTER

KVALITÉER
Eftersom Lövholmens befintliga bebyggelse utgör stommen 
hos den framtida stadskaraktären har området många 
kvalitéer som samspelar med det eftersträvansvärda. De 
mest uppenbara kvalitéerna hänger till stor del samman 
med dess industrikaraktär, i synnerhet genom bebyggelsen 
på fastigheterna Lövholmen 12 och 16. Bebyggelsen har 
här klara miljöskapande kvalitéer och upplevelsevärden. 
Den blandade skalan och den oregelbundna planstrukturen 
utgör en del av områdets identitet och är värdefulla att 
bygga vidare på för att uppnå den önskade framtida stads-
karaktären. När man beaktat de viktiga befintliga struk-
turerna och riktningarna bör det vara möjligt att bygga 
ganska mycket nytt. Vidare är det goda kollektivtrafikläget 
och närheten till större grön- och rekreationsområden 
betydande kvalitéer. 

 Vilka kvalitéer & brister finns idag? 
 Vad är utav värde och vad saknas?
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Framtida 
stadskaraktär

BRISTER

Det fjärde och sista delmomentet innebär att utforma rikt-
linjer eller dellösningar för att värna Lövholmens kvalitéer 
respektive åtgärda brister för att uppnå den önskvärda 
stadskaraktären. Dessa riktlinjer kommer planförslaget, 
som presenteras i nästa kapitel, att grundas på.

4

BRISTER ATT ÅTGÄRDA
För att uppnå den önskade stadskaraktären är det bl.a  
viktigt att se till att öka tillgängligheten inom området. 
Men för att helt uppnå den önskade karaktären krävs att ett 
flertal fysiska brister åtgärdas, dessa är följande:

•	 Ny bebyggelse av samtida stilideal uppförs och 
 integreras i området genom att bygga vidare på be-
 fintliga riktningar. Detta betyder att området kommer  
 att byggas upp i mer än en plankaraktär eller struktur.
•	 Nya offentliga mötesplatser skapas inom området, där   
 de historiska avtrycken är avläsbara.
•	 Ny bebyggelse uppförs för att öka rumsligheten och   
 orienterbarheten.
•	 Lövholmsvägen stärks som urbant stråk genom att låta
  ny bebyggelse skapa ett mer väldefinierat gaturum   
 samt skapa nya gatuanslutningar till området för att   
 integrera det bättre med sin omgivning.
•	 Tillgängligheten inom planområdet samt utmed   
 strandkanten ökar genom nya sammanbundna gator   
 och ett offentligt stråk utmed kajen.
•	 Befintlig bebyggelse i undermåligt skick eller av sådant  
 slag att den inte är möjlig att ge nytt innehåll kommer  
 att rivas och ersättas av ny bebyggelse.

KVALITÉER ATT VÄRNA
Lövholmen har flera egenskaper som är särskilt viktiga 
för stadsdelens karaktär och identitet och som inte får 
förskingras utan tvärtom bör utvecklas. Det mest centrala 
är att värna industriprägeln. Detta betyder att stora delar 
av de gamla industrilokalerna hos Lövholmen 12 värnas, 
renoveras efter behov och ges nytt innehåll samt att 
karaktärsskapande element som exempelvis skorstenar 
bevaras. Bevarandet syftar också till att möjliggöra en 
variation i hyresnivåer (Jacobs 1961). Vidare innebär det att 
planområdet främst byggs ut efter den befintliga plan-
strukturen med dess riktningar. Områdets fina läge vid 
vattnet är attraktivt på många sätt, något som måste 
komma alla tillgodo, och utnyttjas på bästa vis. Löv-
holmens, ur många synpunkter strategiska läge, innebär att 
en hög exploatering ska eftersträvas men inte på bekostnad 
av den bevarandevärda bebyggelsen.

 Åtgärder för att uppnå den önskade karaktären. 
 Värna kvalitéer & rätta till brister.
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Referensstudier & diskussion
Lövholmen är inte unikt i avseende att ett f.d. industri-
område omvandlas och förtätas. Förändringar i svenska 
städer har under senare tid ofta skett genom förnyelse av 
områden på mer eller mindre övergivna industri-, hamn-  
och järnvägsområden. På många platser har äldre kultur-
historiskt värdefull industribebyggelse tillvaratagits och 
omvandlats, många gånger till kulturlokaler. I detta stycke 
presenteras några exempel på hur man arbetat på andra 
liknande platser. Syftet med referensstudiegenomgången är 
att dels visa att det sker omvandlingar av industriområden 
samt att hitta goda exempel på tillvägagångssätt och 
utformningsprinciper som kan användas till utarbetandet 
av planförslaget för Lövholmen.

Stockholm
Exploateringstrycket är, som alla känner till, stort i Stock-
holm. Flera betydelsefulla industrimiljöer har försvunnit 
och ersatts av annan bebyggelse, inte minst bostäder. Men 
det finns flera industrier som har bevarats och återanvänds. 
Till de mer välkända tillhör Münchenbryggeriet vid 
Södermälarstrand. Mindre känd är Neumüllers bryggeri på 
sydöstra Södermalm som idag används till bl.a. till möbel-
affär och gym.

Stockholms stads stora inventering under 1970-talets 
slut har inneburit att flera industribyggnader har getts 
byggnadsminneklass av Stockholms stadsmuseum. Bland 
dessa finns ett flertal olika branscher representerade där 
Beckers industri på Lövholmen företräder den kemiskt 
tekniska industrin. I övrigt företräds t.ex. textilindustrin 
av Barnängen på sydöstra Södermalm, verkstadsindustrin 
av Ludvigsbergs mekaniska verkstad vid Södermälarstrand 
och livsmedelsindustrin representeras av Slakthusområdet. 
Stadens kommunalteknik representeras av Gasverks-
området i Hjorthagen. Vidare har det före detta krono-
bageriet på Östermalm, Kungliga Myntet på Kungsholmen 

samt Svavelsyrafabriken i Vinterviken. Trots att dessa bara 
utgör några exempel menar Länsstyrelsen i Stockholms 
län att antalet industrimiljöer som har uppmärksammats 
eller skyddats av kultur- miljövården inte är särskilt stort. 
I alla fall inte med tanke på länets betydelse som industri-
region. Bland annat är den grafiska industrin, som har 
spelat en stor roll för industristaden Stockholm, knappt 
uppmärksammad (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006).

Stockholm kan alltså inte sägas ha utmärkt sig på att bevara 
industrimiljöer. Men det finns de som förespråkar ett mera 
målinriktat kulturvårdsarbete. “Nätverket för industri-
samhällets arv i Stockholms län” bildades 2000. Nätverket 
syftar till att främja och väcka intresse för det industriella 
kulturarvet i länet. Just nu pågår dessutom arbetet med 
flera intressanta projekt liknande Lövholmen i Stockholm. 
Ett av dessa är planerna att omvandla Gasklockan 1 på 
Norra Djurgården till en ersättningsscen för Kungliga 
Operan. Gasverket började uppföras på 1890-talet och 
ritades av Ferdinand Boberg. Gasklockan, som har stått 
tom sedan 1972, ska genom sitt nya innehåll kunna föra 
vidare scenkonsten (Dagens Nyheter 2009).

I Nacka pågår arbetet med en ny detaljplan för Kvarn-
holmen som är beläget omedelbart intill farleden till 
Stockholm. Planens syfte är att omvandla en idag sluten 
och delvis sliten industrimiljö med en stor andel oanvända 
lokaler till en levande stadsdel med en blandning av 
verksamheter och bostäder. Området har flera likheter 
med Lövholmen, inte bara genom sitt vattennära läge. 
Nacka kommun har för avsikt att återanvända stora delar 
av industribebyggelsen medan vissa befintliga byggnader 
ersätts med ny bebyggelse. Genom planläggningen ska 
också allmänhetens möjligheter att röra sig mellan de 
centrala delarna av Kvarnholmen och kajnivån säkerställas 
(Nacka Kommun 2009).
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Köpenhamn
I Köpenhamn går det att finna en rad intressanta projekt 
där industribebyggelse har tillvaratagits och återanvänts. 
Bostadsbyggandet i Köpenhamn sker liksom i många 
andra europeiska städer till stor del på gamla industri- och 
varvsområden i centrala lägen. Amerikaplads är en ny 
stadsdel norr om centrala Köpenhamn som byggs på 
gammal industrimark liksom Sluseholmen beläget i Syd-
havnen som är ett nytt bostadsområde inspirerat av Amster-
dam. Ett konkret byggnadsexempel från Köpenhamn 
är parkeringshuset Zeta Park uppfört 2006 och beläget i 
Sydhavn. Här har man valt att bevara tre karaktäristiska 
tegelgavlar från en äldre industribyggnad och infogat en ny 
modern tillbyggnad. Att på detta vis bevara ett fragment av 
en f.d. industribyggnad istället för att riva den i sin helhet 
kan vara ett tillvägagångssätt för byggnader i sämre skick, 
så som kolsyrefabriken på Lövholmen. Detta kan också ses 
som ett sätt att handskas med konflikten mellan att bevara 
och exploatera.

På Islands Brygge har man låtit renovera cisterner, 
motsvarande Cementas, till moderna lägenheter. Husen 
innehåller 84 lägenheter med ytor varierande mellan 90- 
och 200 kvadratmeter. Den ursprungliga konstruktionen 
ansågs inte klara av öppningar för fönster och dörrar. 
Av det skälet “hänger” lägenheterna utanpå de gamla 
betongväggarna. 2005 vann de s.k. Frøsilos Köpenhamns 
stadspris för bästa byggnad. Att omvandla cementas 
cisterner på motsvarande sätt vore en möjlighet för att värna 
Lövholmens industrikaraktär. I Köpenhamn finner man 
även Gasværket som omvandlades till teater redan 1979 
och som kan ses som förebild för den kommande scenen i 
Gasklockan 1 på Norra Djurgården. Den nya bebyggelsen 
som uppförts i dessa äldre industrimiljöer i Köpenhamn 
är nästan uteslutande av samtida stilideal. Stora glaspartier 
som hos Skuespilhuset i Nyhavn ser till att reflektera den 
omkringliggande äldre bebyggelsen.

Norrköpings industrilandskap
Norrköpings industrilandskap är kanske det mest kända 
exemplet på bevarad industribebyggelse i Sverige. Motala 
ström som leder genom staden hade en avgörande betydelse 
för uppväxten av industrin i Norrköping. Den sista stora 
tillverkningsindustrin försvann på 1980-talet när Holm-
en lade ner. Vid denna tidpunkt förespråkade många 
rivning av fabrikslokalerna eftersom de symboliserade 
“Fattigsverige” och slitigt arbete. Men istället för rivning 
beslutade man att utveckla området till en stadsmiljö. 
Idag har lokalerna genomgått renovering och innehåller 
bland annat kunskapsintensiva företag och utbildning. 
I f.d. bomullsfabriken, i folkmun kallad Strykjärnet, 
öppnades arbetsmuseum 1991. Konserthuset som är 
det enda moderna inslaget, har med sin gula tegelfasad 
förankrats i arkitekturtraditionen. Vävstolarnas dunkande 
är sedan länge historia men lever samtidigt vidare genom 
en ljudinstallation placerad under en av industrilandskapets 
gångbroar (Ullstad, E. 2008).

Norrköpings industrilandskap är ett exempel som visar att 
äldre bebyggelse kan leva vidare genom ett nytt innehåll 
och att människors uppfattning om miljön kan förändrats. 
Man skulle kunna säga att Norrköping har ”ömsat skinn”. 
Jämfört med Lövholmen är Norrköpings industrilandskap 
avsevärt mycket större till ytan och ligger ännu mer centralt 
i staden. Däremot är industribebyggelsen av liknande slag. 
När det kommer till bevarandet av miljöer som industri-
landskapet och Lövholmen är det också viktigt att poäng-
tera att det kan finnas ekonomiska krafter som spelar in. 
Dessa kan eventuellt få till följd att historien nyttjas i rent 
kommersiella syften, vilket man kan uppleva vid bland 
annat Checkpoint Charlie i Berlin. Människors ändrade 
syn på det förflutna och intresset för historiska platser kan 
användas för att locka till sig besökare. Risken med detta 
fenomen är om de kommersiella krafterna på egen hand 
skildrar historien och skapar ”kitsch” (Nilsson, J H 2007).
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Zeta Park
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Foto: David Lindqvist
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På Lövholmen föreslås en förtätning genom att ny 
bebyggelse av samtida stilideal infogas. Ett flertal be-
fintliga byggnader bevaras och ges nytt innehåll. Den 
nya bebyggelsen uppförs främst för bostadsändamål 
medan den äldre omvandlas till kontor, verksamheter 
eller bostäder. Bebyggelsen uppförs i varierande höjd 
och bebyggelsemönster inom planområdet. Den nya 
kvartersstukturen och gatorna grundas i befintliga 
riktningar och siktlinjer. Strandlinjen görs tillgänglig 
och en offentlig park placeras centralt i området vid 
Färgfabrikens södra kortsida.

Planförslaget i korthet

Planförslaget i siffror 

Areal    ca 8ha
Lägenheter   ca 1650st
Total byggnadsarea  ca 141 800kvm
Exploateringstal (e)  ca 1,8 (1,5 - 2,1)
Parkeringsnorm  ca 0,7
Parkeringsplatser  ca 1150st

Den nya fronten mot Södermalm. Industrikaj bredvid lummig naturstrand. Cementas cisterner till vänster i sektionen.
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Illustrationsplan

Planområdet fullt utbyggt
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Kvartersstruktur
I stora drag har den nya bebyggelsen infogats i planområdet 
genom att bygga vidare på befintliga riktningar hos 
byggnader, gatunät och siktlinjer. Planområdets kvarter har 
till stor del utformats genom att riktningarna har förlängts.  
Lövholmen har getts tre olika karaktärer utifrån platsernas 
specifika förutsättningar. Detta som ett tillvägagångssätt 
för att handskas med konflikten mellan att exploatera och 
bevara. Förhoppningen är att hela planområdet ska fungera 
som en helhet med sammanhängande gatustråk. Form-
mässigt är det inte ett försök att skapa kvadratiska kvarter, 
utan istället att skapa sammanhängande urbana stråk 
som binder samman Lövholmen internt såväl som med 
omgivande områden.

Karaktär Väst 
I den västra delen av planområdet har den äldre industri-
bebyggelsen fortfarande en framträdande roll, inte minst 
genom att stora delar är bevarade. De befintliga byggnaders 
uppbrutna struktur kvarstår men nya sammanhängande 
gatustråk har tillförts för att öka orienterbarheten. Karaktär 
Väst kännetecknas av småskalighet och öppenhet. Ny 
modern bebyggelse har infogats i mellanrummen för att 
kunna öka orienterbarheten, förstärka riktningarna mot 
vattnet samt öka graden av funktionsblandning. Den nya 
bebyggelsen uppförs i samtida stil som står i kontrast till 
tegelbebyggelsen. Bebyggelsen är placerad en bit in från 
gatorna som markerar kvarterens utbredning. Den nya 
bebyggelsen är generellt sett lägre än i övriga planområdet. 
Detta för att industribebyggelsen fortfarande ska ha en 
framträdande roll och vara avläsbar från sjösidan. Två 
högre punkthus har tillförts för att öka variation i höjd. 
Punkthuset vid f.d. kontorsbyggnaden är planområdets 
högsta byggnad med sina 12 våningar. Denna byggnad ska 
fungera som en ny orienteringspunkt för hela planområdet. 
Det är framför allt inom Karaktär Väst som de historiska 
avtrycken kommer vara avläsbara i framtiden.

Planområdets karaktärer och exploateringstal. *Inkl. bef. byggnader

Karaktär Sydöst
Den sydöstra delen kännetecknas av sluten bebyggelse. 
Denna del har mer gemensamt med innerstadens kvarters-
stad än övriga planområdet. Byggnaderna är mer storskaliga 
än hos karaktär Väst. Här är också exploateringstalet 
högst. Bebyggelsen sluter sig mot gatorna, inte minst 
utmed Lövholmsvägen. Bebyggelsen skapar halvprivata 
innergårdar för de boende med passager för gående. Husets 
bottenvåning integreras i stadsbilden med entréer mot 
gatan. Bebyggelsen på kvarteret Färgeriet 4 har ersatts med 
ny bebyggelse som ska ge ökade möjligheter för ett urbant 
stråk längs med Lövholmsvägen. Bebyggelsen i karaktär 
Sydöst har också till syfte att kunna möta upp den stora 
befintliga bebyggelsen öster om Trekantsvägen. Husen upp-
förs generellt i sex våningar, men varierar mellan åtta och 
fyra våningar. Den högsta bebyggelsen är placerad utmed 
Lövholmsvägen.

e= 1,7*

e= 1,5*

e= 2,1
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Karaktär Norr
Mot Liljeholmsviken i norr uppförs i huvudsak smäckra 
lamellhus och punkthus. Strukturen är ett försök att 
kombinera industribebyggelsens “vildvuxenhet” med 
kvartersstadens fördelar. Bebyggelsen uppförs som enskilda 
byggnader som tillsammans bildar innergårdar och flera 
riktningar och öppningar mot vattnet. En ganska tät miljö, 
byggd av tydliga enskilda delar, som baseras på kontrast 
och olikheter snarare än på harmoni och sammanhållenhet. 
Eftersom utbyggnaden av detta område ligger längre fram i 
tiden ska det uppfattas som en konceptuell lösning. Bygg-
naderna är konsekvent tillbakadragna från strandlinjen för 
att skapa ett tydligt publikt rum. Lamellerna och punkt-
husen i sig är menade att minska risken för att rummet 
längs strandlinjen enbart ska kännas privat och exklusivt 
för de boende i husen. Det är mycket viktigt att strand-
promenaden längs med vattnet upplevs som öppen och 

tillgänglig för alla människor. Byggnaderna varierar i 
höjd, de högsta är placerade mot norr där de kastar skugga 
i vattnet. Från innergårdarna finns flera utblickar mot 
vattnet.

Bevarad bebyggelse
I planområdet bevaras en stor del av den värdefulla be-
byggelsen hos Lövholmen 12, inom Karaktär Väst. Samt-
liga byggnader som bedömts som särskilt värdefulla enligt 
stadsmuseets klassning (se s.14) bevaras. För att området 
ska få behålla större delen av sin helhet bevaras även ång-
pannecentralen och den gamla delen av Nya färgfabriken, 
även kallad “Spred”-fabriken. Denna fabrik (från 1953) är 
en i många avseenden intressant byggnad som står i stark 
kontrast till den äldre bebyggelsens arkitektur och skala. 
Denna byggnad är liksom övriga bevarade byggnader en 
viktig del i industrimiljön.

Förutom Becker f.d. industribebyggelse bevaras delar av 
kolsyrefabriken och Cementas cisterner. Övrig bebyggelse 
(som således föreslås rivas) står genom sitt undermåliga 
skick i vägen för den eftersträvansvärda stadskaraktären.  
Kolsyrefabrikens tegelfasad förblir synlig från sjösidan 
och byggnaden kompletteras med en ny tillbyggnad som 
anspelar på den historiskt sätt additiva uppbyggnaden. 
Den bevarade delen av Kolsyrefabriken utgör den del som 
tillkom först, alltså fabriks- och kontorsdelen från 1886. De 
fem produktionstornen från 1959 renoveras och står kvar 
som ett spännande inslag i stadslandskapet.

I nordöst omvandlas Cementas cisterner till bostäder efter 
föregångaren i Köpenhamn, ett sätt att behålla delar av 
industriprägeln även i östra delen av planområdet. Även 
cisternerna kommer vara synliga från sjösidan, då fram-
förliggande bebyggelse är lägre. 

1

12

2

8

8

8

6

6

8

8

3

3
3 5

3
4-5 5

5

4-5
4

4

6

6

7 8 7 6
4 4

5 5

5 6

7
6

6

6
4

5

3-4
3

4 2
3

4

Våningsantal



42       planförslag

Markanvändning

Funktioner
Syftet med planförslaget är att skapa en blandad stadsdel 
med variation i användning och användare. Men samtidigt 
angränsar Lövholmen till Gröndal och Liljeholmstorget 
där många olika funktioner och verksamheter går att finna. 
Dessutom lämpar sig inte de bevarade byggnaderna för 
vilket innehåll som helst. Av dessa skäl ligger fokus på att 
skapa möjligheter till funktionsblandning snarare än att 
faktiskt bestämma funktion för varje specifik byggnad. 
Fastighetsägaren ges större handlingsutrymme genom att 
flera olika användningssätt tillåts. Planförslaget innebär 
dels att funktioner ska kunna blandas inom kvarteren men 
även att funktionsintegrering ska uppträda på husnivå. 
Detta betyder att verksamheter och bostäder ska kunna 
finnas i samma byggnad. Den nya bebyggelsen bör för-
beredas för verksamheter i bottenvåningarna genom att de 
förses med en högre takhöjd. Bottenvåningen kan också 
rymma förskoleverksamhet som kan komma att behövas 
i planområdet. Den relativt höga och täta bebyggelsen 
i karaktär sydöst och norr ska förbättra möjligheten för 
utåtriktade verksamheter. 

Generellt sett innebär planförslaget att merparten av 
den nya bebyggelsen är bostäder och att den gamla 
industribebyggelsen omvandlas till kontor, verksamheter 
eller bostäder. Längs Lövholmsvägen föreslås att botten-
våningarna främst innehåller handel och verksamheter 
för att möjliggöra ett levande gaturum. Bostäder blandas 
i hela planområdet. Färgfabriken och smedjan är offent-
liga byggnader liksom den nya närliggande byggnaden. 
Förhoppningen är att olika funktioner och användare kan 
blandas även om inte alla delar av Lövholmen har samma 
förutsättningar.

Den nyinförda bebyggelsen för bostadsändamål innebär att 
Lövholmen kommer att innehålla mer än en primär funk-
tion. Planområdet och dess närmsta omgivning innehåller 
redan kulturell verksamhet och arbetsplatser i form av 
kontor och lättare industrier. De offentliga lokalerna kan 
fungera som gemensamma mötesplatser för boende och 
besökare. Att planområdet innehåller mer än en funktion 
är mycket viktigt för att människor ska röra sig utomhus 
vid olika tidpunkter (Jacobs 1961). Detta har stor betydelse 
även ur ett trygghetsperspektiv.

Bostäder, förberedd för bokal
Verksamheter/Bostäder/Kontor

Bostäder
Offentligt innehåll
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Offentliga platser
Förutom områdets gator och gång- och cykelvägar 
föreslås i huvudsak att två nya offentliga platser 
införs på Lövholmen. Kvaliteten har varit det 
viktiga framför kvantiteten.

PARKEN
På Palmkrantzka fabrikens södra kortsida placeras 
en offentlig park omsluten av både ny och gammal 
bebyggelse. Längs med parken passerar ett gång-  
och cykelstråk utmed den bevarade granitmuren 
som bildar en gränd. Vid parken är planområdets 
högsta byggnad placerad. Parken kan fungera som 
uppehållsplats för både boende och besökare.

Ny hållplats vid f.d kontorsbyggnaden tillika Lövholmens nya entré

Centralt belägen park för boende och besökare.

HÅLLPLATSTORGET
Vid Beckers f.d. kontorsbyggnad föreslås en ny 
torgyta som ska kunna fungera som en ny mötes-
plats. För att öka chanserna till en välutnyttjad 
uppehållsplats för förbipasserande föreslås även 
att Tvärspårets hållplats flyttas till denna plats. 
Den nya placeringen av hållplatsen innebär också 
att torget kommer fungera som ny entré till 
Lövholmen för många människor. I anslutning 
till torget bör möjligheten för service och handel i 
bottenvåningarna vara stora.

Bostäder
Offentligt innehåll
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Nytt kvarter Promenad
8m

Kaj/Strand
6m

2,9
2,
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En publik strandpromenad med utåtriktade verksamheter 
i bottenvåning.

BECKERS INDUSTRIOMRÅDE
Området för Beckers f.d. anläggning (inom karaktär Väst) 
utgör ingen tydligt avgränsad plats som hållplatstorget 
eller parken. Men området i sig innehåller flera platser 
och stråk som kan fungera som offentliga mötesplatser. 
Beckers industriområde och karaktär Väst som helhet har 
genom sin småskalighet, gator och stråk anpassats för gång 
och cykeltrafik. Detta för att skapa trygga gaturum där 
förflyttning sker på fotgängarna och cyklisternas villkor. 
Stråken som löper mellan husen passerar flera tänkbara 
platsbildningar genom variation i öppenhet och slutenhet.
De nya moderna tilläggen integrerat i det gamla bör kunna 
skapa häftiga effekter och visuella överraskningar som 
enbart nyproduktion inte skulle kunna matcha. De robusta 
industribyggnaderna i tegel tillför en intressant variation 
i stadsbilden och minskar risken för att området upplevs 
som enformigt. Detta bör i sig skapa dragningskraft till 
området. 

Vid den nordvästra kajen uppförs en ny offentlig byggnad. 
Denna byggnad är placerad på en plats där många vägar 
och siktlinjer möts. Den nya byggnaden bör inte vara högre 
än två våningar för att den gamla industribebyggelsen 
ska kunna vara synlig från sjösidan även i fortsättningen. 
Tillsammans med Färgfabrikens och smedjans offentliga 
innehåll och placeringen vid vattnet ska denna plats kunna 
skapa dragningskraft. 

Den bevarade bebyggelsen med olika ålder innebär dels en 
visuell mångfald, men förhoppningsvis också en mångfald i
hyresnivåer (Jacobs 1961). Detta har redan visat sig gynna 
kreativa verksamheter som tillför området positiva värden.  
Den äldre bebyggelsen syftar alltså till att tillföra både  
funktionell och social mångfald till Lövholmen.

STRANDPROMENADEN
En allmän strandpromenad föreslås vid det exklusiva 
vattenläget utmed Mälaren. Strandpromenaden byggs i 
takt med att fastigheterna frigörs och omvandlas. För att 
skapa ett variationsrikt stråk skiftar strandlinjen mellan 
naturstrand, industrikajer och bryggor. Nya båtplatser 
tillkommer framför Cementas cisterner. I anslutning till 
Beckers anläggning placeras en allmän brygga som kan 
fungera som en naturlig målpunkt under sommartid. Här 
föreslås hårdgjord markbeläggning och bevarad kajkant för 
värna industriprägeln ytterligare. Den nya strand-
promenaden knyter ihop Lövholmen med Liljeholms-
stranden från Liljeholmsbron och vidare mot Gröndal.
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Planområdet från nordöst.

Planområdet från söder.

Illustrationer & Volymer

Planområdet från norr.
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Infrastruktur

Lövholmsvägen kommer även i framtiden att vara huvud-
stråket i området och ges en överordnad gatuutformning. 
Från Lövholmsvägen ansluts planområdet via Trekants-
vägen och två nya anslutande gator. De nya anslutande 
gatorna, som ska kunna avlasta Trekantsvägen, är placerade 
vid Gröndalsvägen i väster samt vid Beckers kontors-
byggnad. Inom planområdet följer gatustrukturen i stora 
drag den bevarade bebyggelsens riktningar. För att samtliga 
kvarter ska kunna vara tillgängliga för biltrafik har Löv-
holmen fått ett mera finmaskigt gatunät än idag. Biltrafik-
en utmed strandlinjen och kajerna är begränsad till förmån 
för boendemiljön och strandpromenaden. 

Gång- & cykeltrafik
Ett publikt stråk för gående och cyklister har placerats 
utmed strandlinjen. Strandstråket kantas av både ny och 
bevarad bebyggelse liksom naturstrand och kajkant. Vid 
Cementas cisterner bevaras järnvägsspåret som en del av 
strandpromenadens markbeläggning. Gång- och cykel-
möjligheter finns även utmed Lövholmsvägen där cykel-
banan är separerad från fordonstrafiken och trottoarerna 
har breddats. Gränden mellan Färgfabriken och smedjan 
är ett nytt huvudstråk för gående och cyklister. Längsmed 
övriga gator finns trottoarer för gående medan bilister och 
cyklister samsas om vägutrymmet.

Kollektivtrafik
Eftersom planområdet redan idag har mycket god kollektiv-
trafikförsörjning planeras inte någon ytterligare linje-
dragning i området. Däremot föreslås, som tidigare nämnt, 
att Tvärspårets hållplats flyttas till platsen vid Beckers före 
detta kontorsbyggnad.

Parkering
Planförslaget innebär att boendeparkering placeras under 
kvarteren, precis som Stadsbyggnadskontoret föreslagit 
i sitt program. Besöksparkering föreslås i form av kant-
stensparkering utmed Lövholms- och Trekantsvägen samt i 
anslutning till Cementas cisterner.

I planförslaget föreslås en parkeringsnorm om högst 
0,7 bilar per lägenhet vilket motsvarar ca 1150 stycken. 
Parkeringsnormen grundas i Lövholmens lokalisering nära 
innerstaden och dess utmärkta kollektivtrafikläge. Hela 
området ligger inom en kilometer från tunnelbana och har 
en tvärbanestation i direkt anslutning. Detta måste också 
avspegla sig i en lägre parkeringsnorm. Dessutom finns ett 
befintligt parkeringshus i närområdet.

Biltrafik

Gångstråk
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Planförslaget föreslår att byggnader om åtta våningar 
uppförs utmed gatan för att förbättra den rumsliga upp-
levelsen. Den nya bebyggelsen, som är markant högre än 
bland annat Beckers industribyggnader, markerar gatans 
överordnade roll i området. Den nya bebyggelsen och det 
breddade trottoarstråket ska möjliggöra funktioner såsom 
handel, restaurang- och caféliv. 

I framtiden är det tänkbart att även området på den södra 
sidan av Lövholmsvägen förtätas, något som skulle kunna 
stärka stråket ytterligare.

Lövholmsvägen
I dagsläget saknar Lövholmsvägen flera 
kvalitéer och goda egenskaper vilket gör att 
den kan upplevas som feldisponerad och 
överdimensionerad. Trots gatans bredd om 
ca 25 meter uppstår köer då bilar, bussar  
och spårvagnar idag samsas på ett trångt 
körfält. Förslaget som visas i sektionen 
bredvid är tänkt att avhjälpa dagens 
problem.

Förslaget innebär att bilar och bussar får 
ett eget körfält i vardera riktning medan 
spårvagnarna använder utrymmet i mitten 
av gatan. Detta är möjligt eftersom gatan 
nu omfattar en del av den tidigare för-
marken och således är två meter bredare än 
tidigare (27m). Staketet i gatans mitt har 
tagits bort. Tanken är att gatans nivå-
skillnader och markbeläggning ska visa 
på dess olika funktioner. Möjligheten till 
parkering finns genom kantstensparkering 
utmed gatan där också alléträd är placerade. 

Den nya utformningen kan liknas vid en boulevard- eller 
avenymodell med trädplantering och plats för cykel-
banor. I samband med att Tvärbanans hållplats flyttas 
kan även den förbättras. I synnerhet borde sträckan för 
stegfria på- och avstigningar förlängas och även omfatta 
tvåvagnarståg.

Med utgångspunkt i målet att göra Lövholmsvägen till 
en levande länk mellan Liljeholmstorget och Gröndal har 
det varit viktigt att införa ny bebyggelse. En stor brist för 
gatulivet har varit att rummet inte upplevs som slutet. 
Byggnader som genererar gatuliv har helt enkelt saknats. 
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Etappindelning

Eftersom Lövholmens utbyggnad styrs av Cementas 
framtida flytt är en utbyggnad i etapper nödvändig.  
Industribullret från Cementa får till följd att den närmaste 
omgivningen inte kan bebyggas med bostäder. 
Planförslaget innebär en etappvis utbyggnad, förenlig 
med en önskvärd omvandling på sikt. Att låta Lövholmen 
byggas ut stegvis bör, som kommande översiktsplanen 
utrycker, ge goda förutsättningar för att skapa en levande 
och variationsrik stadsdel.

Etapp 3
Eftersom planförslaget bland annat syftar till att förstärka 
Lövholmsvägen som urbant stråk föreslås även en eventuell 
tredje etapp. Den tredje etappen avser kvarteret Stranden 
och ligger utanför planområdet. Nordströms & Co Trä-
varor som äger fastigheten har för avsikt att ligga kvar. Men 
för att ytterligare förstärka den rumsliga upplevelsen längs 
med Lövholmsvägen är det en god idé om det i framtiden 
gick att förtäta även denna fastighet. 

Etapp 1 & 2
Indelningen av Etapp 1 och 2 baseras på Cementas 
nuvarande fastighetsgräns och avståndet från Cementa 
som bullerkälla. Praktiskt nog sammanfaller Cementas 
fastighetsgräns och utbredningen av buller relativt väl 
(Tyréns 2008c).

Etappernas och karaktärernas utformning har också till 
syfte att öka chanserna till en varierad arkitektur i planom-
rådet. I huvudsak är planmönstren anpassade till befintliga 
ägoförhållanden, men inte fullt ut. Inom etapp 1, som ägs 
av Skanska och JM, uppförs bebyggelse i två olika karakt-
ärer. Inom etapp 2, som i nuläget ägs av Cementa, uppförs 
alla tre olika karaktärer. Detta ska kunna bidra till en större 
variation hos den nya bebyggelsen. För Cementas fastighet 
är detta viktigt då det annars bara är de omvandlade 
cisternerna som bryter av bland nyproduktionen.

Karaktär Sydöst

Karaktär Norr

Karaktär Väst

ev. Etapp 3

Etapp 1 Etapp 2
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Planområdet efter utbyggnad av etapp 1 (Cementa kvar) Planområdet efter utbyggnad av etapp 2 (Full exploatering)

Övergångstiden
Eftersom Cementas anläggning kommer att ligga kvar 
under obestämd tid visas en planillustration (ovan) av hur 
området gestaltar sig med Etapp 1 utbyggd och anläggning-
en kvar. Under denna tid kommer nästan hela Karaktär 
Väst att kunna byggas. Hela strandlinjen med dess publika 
promenadstråk och karaktär Norr kommer vara möjlig att 
uppföra först efter att Cementa omlokaliserats. 

Bullret från Cementas verksamhet, som har visat sig vara 
den miljöfaktor som kommer att ha störst påverkan på de 
planerade bostäderna vid Lövholmen, kommer att kvarstå. 
Etapp 1 bedöms inte kunna ha en större utbredning än 
vad planförslaget anger eftersom Cementas verksamhet  
genererar externt industribuller. Detta i form av buller 
ifrån lastning och lossning från fartyg och trafikbuller vid 
infarten från Trekantsvägen. 

Etapp 1 ligger utanför de högsta uppmätta bullernivåerna 
och bör klara riktvärdena för buller. Den mest bullerutsatta 
boendemiljön i planförslaget kommer att vara bebyggelsen 
på kvarteret Färgeriet 4. Här skulle det kunna vara aktuellt 
med bullerdämpande fasader mot Trekantsvägen och mot 
Cementas fastighet för att hantera bullerproblemen under 
övergångstiden. Innergårdarna kan fungera som “tyst sida”.

Skapandet av en fungerande stadsdel med liv och rörelse 
tar givetvis tid. Planförslagets bitvis höga exploateringsgrad 
bör skapa underlag för nya verksamheter. Men de sociala 
och funktionella aspekterna är svåra att planera. Av detta 
skäl är det positivt om flera redan befintliga verksamheter 
kan fortsätta sin verksamhet i de bevarade industrilokalerna 
både under och efter utbyggnadsfaserna. Etapputbyggnaden 
innebär att området ges tid att utvecklas.
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Vad blev resultatet?

I EXAMENSARBETETS AVSLUTANDE del är det relevant att 
utvärdera vad resultatet blev. Uppfyller planförslaget 
arbetets uppsatta syften och mål? Vad blir följderna av ett 
genomfört planförslag?

FOKUS HAR LEGAT PÅ ATT UPPRÄTTA ett planförslag som visar 
på hur man kan omvandla Lövholmen till en funktions-
blandad stadsdel där hänsyn tas till de kulturhistoriska 
värdena och områdets identitet. Samtidigt har det varit 
viktigt att handskas med konflikten mellan exploatering 
och bevarande. Detta är inte en helt enkel uppgift.

LÖSNINGEN KAN TILL STOR DEL sägas ligga i indelningen av de 
tre olika karaktärstyper som tar hänsyn till den specifika 
platsens förutsättningar. Detta innebär i sin tur att plan-
området exploateras i olika hög grad. Samtidigt som stora 
delar av Beckers anläggning bevaras exploateras övriga delar 
av planområdet i större grad. Detta kan uppfattas som en 
kompromiss. Men tanken är just att ta tillvara det strateg-
iska läget utan att för den delen äventyra den bevarande-
värda industrimiljön och Lövholmens identitet. 

ETT GENOMFÖRANDE AV PLANFÖRSLAGET innebär att Lövholm-
en inte längre kommer bestå av uteslutande industri-
bebyggelse. I det avseendet kommer inte Lövholmens 
identitet att förbli som den alltid har varit. Planförslaget 
är resultatet av ett försök att bygga nytt i samspel med 
befintligt och skapa en stadsdel som bygger på kontinuitet 
med nya lager ovanpå de gamla historiska. Genom att 
förtäta i den befintliga bebyggelsestrukturer har Lövholmen 
kompletterats med nya moderna inslag som kan sägas öka 
stadsmässigheten. 

I DETTA AVSLUTANDE KAPITEL kommer planförslaget att 
utvärderas närmare genom en intresentanalys och en 
diskussion kring dess konsekvenser. I vanliga fall är det 
naturligtvis inte fullt trovärdigt att utvärdera sitt eget 
planförslag. Men detta är ändå ett försök att göra en be-
dömning av planförslagets innebörd genom egen reflektion 
och diskussion.
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Intressentanalys

En intressentanalys kan utföras då det som i Lövholmens 
fall finns skilda intressen eller synpunkter. Detta för 
att göra en bedömning av planförslagets konsekvenser 
för olika grupper i samhället. Vilka vinner, vilka för-
lorar om förslaget genomförs? Det är inte ovanligt att 
meningsskiljaktigheter uppkommer mellan exempelvis 
fastighetsägare, kommuner och medborgare kring projekt 
av Lövholmens slag. Många intressekonflikter kan undvikas 
genom kommunikation i en väl genomarbetad förankrings-
process. När det handlar om förändringar i redan befintliga 
miljöer är det också av stor vikt att nå de boende och 
förstå vad de värderar i sin närmiljö så att en förändring 
bidrar till något positivt. Men eftersom examensarbete inte 
genomförs genom en konventionell planprocess innebär 
det att medborgarnas synpunkter inte har kunnat beaktas. 
Intresseanalysen ska i detta fall fungera som en utvärdering 
av planförslaget, en jämförelse mellan planförslaget och de 
olika aktörernas ställningstaganden.

Stadsbyggnadskontoret
Planförslaget har många likheter med de “visioner inför 
förnyelse” som Stadsbyggnadskontoret presenterar i sitt 
återremitterade program (se s.14 ). De gemensamma 
nämnarna är många.

Planförslaget bygger på att förstärka de tydliga riktningar 
som finns idag liksom att stärka Lövholmsvägen som 
urbant stråk. Den nya högre bebyggelsen utmed Lövholms-
vägen skapar ett tydligare avgränsat rum och förbättrar 
förutsättningar för ett sammanbindande stråk mellan 
Liljeholmstorget och Gröndal. Den industrihistoriska 
bebyggelsen har fått utgöra utgångspunkten för planeringen 
och ges nytt innehåll precis som programmet uttrycker. 

Men planförslaget innebär att en större del av bebyggelsen 
bevaras än vad som programmet anger. I planförslaget 
bevaras även nitrolackfabriken, ångpannecentralen, delar av 
kolsyrefabriken samt gamla delen av nya färgfabriken. 
När det kommer till den nya bebyggelsen, föreslår både 
planförslaget och programmet samtida arkitektur i var-
ierande skala. Planförslaget har också för avsikt att skapa 
möjligheter för funktionsblandning. Sist men inte minst 
delar planförslaget och programmet likheten att en ny 
struktur specifik för Lövholmen föreslås. I planförslagets 
fall innebär det att den norra karaktären med lameller 
och punkthus föreslås. Denna bebyggelse innebär att en 
ny identitet mot nordost (Södermalm) skapas medan den 
äldre industribebyggelsen fortfarande är avläsbar från norr 
(Reimersholme).

Sammantaget kan man säga att planförslaget har stora (eller 
mycket stora) likheter med vad Stadsbyggnadskontorets 
program från 2008 uttrycker. Skillnaderna ligger främst i 
hur stor del av bebyggelsen som bevaras och hur pass stor 
roll de befintliga strukturerna får spela.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden som återremitterade Stads-
byggnadskontorets program i maj 2008 har formulerat en 
annan syn på Lövholmen. Nämndens yttrande innehåller 
inte specifika utformningsprinciper utan snarare en vilje-
riktning. Planförslaget skiljer sig en hel del mot denna  
eftersom det har många likheter med det återremitterade 
programmet. Stadsbyggnadsnämnden önskar en högre 
exploateringsgrad och ett radikalare grepp genom upp-
förande av bebyggelse liknande innerstadens. Även om 
nämnden aldrig nämner uttrycket så kan det tolkas som att 
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man efterfrågar en högre grad av stadsmässighet.
Eftersom planförslaget till stora delar inte består av kon-
ventionell kvartersstad med rutnätsstaden som förebild 
finns olikheter med nämndens vilja. Men bebyggelsen i 
planområdets östra delar har stora likheter med kvarters-
stadens. Vidare skapar den nya bebyggelsen som föreslås 
i den västra delen tydligare gaturum och riktningar än 
vad som tidigare var fallet. Rutnätsstaden har inte varit 
utgångspunkt vid utformandet av planförslaget, men flera 
slutna gaturum har eftersträvats. Däremot kan man hävda 
att omvandlingen av Cementas cisterner kan betraktas som 
ett “spektakulärt projekt”, så som nämnden efterfrågar.

När det kommer till exploaterigsgraden har principen varit 
att bygga tätt och högt där det är möjligt. Detta innebär 
att framför allt den östra och norra delen består av höga 
byggnader relativt tätt placerade. Utifrån analysen vore det 
enligt mig inte möjligt att exploatera på liknande vis i den 
västra delen utan att äventyra industribebyggelsens kvalitéer 
och områdets identitet, att här blanda ny och befintlig 
bebyggelse med rutnätsstaden som förebild innebär att 
man riskerar de värden som finns. Det är bland annat 
därför som tre olika karaktärer föreslås. Utgångspunkten i 
rutnätsstaden är den största skiljelinjen mellan planförslaget 
och Stadsbyggnadsnämndens yttrande.

Skönhetsrådet
I Skönhetsrådets utlåtande läggs fokus på befintliga värden, 
hänsyn till platsen, industribyggnaderna och Lövholmens 
identitet. Man anser att Lövholmen fortsättningsvis ska ha 
en friare planstruktur som mer överensstämmer med om-
rådets egna kvalitéer och kombinera detta med en relativt 
hög exploateringsgrad. Planförslaget är i många avseenden 

ett försök att uppnå detta. Men hela planområdet kan inte 
sägas ha en fri planstruktur. 

Både planförslaget och Skönhetsrådet föreslår att mer-
parten av industribebyggelsen ges nytt innehåll. Förutom 
de grönklassade byggnaderna anses flera byggnader ha 
potential att omvandlas till goda lokaler för bostäder eller 
verksamheter. Dessa är i båda fallen Nitrolackfabriken, 
delar av Kolsyrefabriken, ångpannecentralen, “Spred-
fabriken” samt Cementas cisterner. Dessutom har de 
karaktärsskapande elementen i form av skorstenar och 
industrikajer bevarats. Planförslaget har stora likheter med 
Skönhetsrådets yttrande då det delar fokus på Lövholmens 
identitet och historieberättande funktion. Skillnaden 
mellan planförslaget och Skönhetsrådets syn handlar om 
rena utformningsprinciper och att inte samtliga delar av 
planområdet uppförs i en friare planstruktur.

Färgfabriken
Till skillnad mot Färgfabrikens koncept innebär plan-
förslaget att bebyggelsen uppförs etappvis och inte genom 
en kontinuerlig förändring. Planförslaget innebär att flera 
befintliga byggnader rivs, i takt med att etapperna byggs ut.

Den vertikala staden som Färgfabriken önskar i plan-
områdets mellanrum uppfylls inte i planförslaget. Likheter 
finns genom punkthusen som föreslås, men annars är 
planförslaget ett försök att skapa en något mer samman-
hållen bebyggelse. Färgfabrikens koncept kan tolkas som att 
höghusen främst fungerar som solitärer, vilket planförslaget 
försöker undvika. Likheten mellan förslagen ligger i att 
större delen av industribebyggelsen bevaras och omvandlas 
samt att en hög exploatering eftersträvats.
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Detta avsnitt ska dels ses som genomgång av de tänkbara 
följder som ett genomfört planförslag skulle ge och dels 
som en diskussion kring examensarbetets måluppfyllnad 
gentemot uppsatta syften och mål. Planförslaget för 
Lövholmen innebär, som vid all nyplanering, konsekvenser. 
Det är dock svårt att förutsäga vilka typer av konsekvenser, 
positiva såväl som negativa, som kan uppkomma då de 
ofta är svåra att överblicka. För att göra redovisningen mer 
överskådlig har konsekvenserna delats upp utifrån sociala, 
ekologiska och ekonomiska aspekter.

Sociala
Förslagets syfte och mål 
är att ombilda ett före 
detta industriområde till en 
funktionsblandad stadsdel. 
Förslaget ger upphov till 
ca 1650 nya lägenheter 
(exploateringstal 1,8) i en 
närförort till Stockholms. Lövholmen kommer att öppnas 
upp för allmänheten. Nya platser för liv och rörelse kom-
mer att skapas, så som gator, park, strandpromenad och 
innergårdar med mera. För att undvika områden som under 
vissa delar av dygnet står tomma och öde har det, i plan-
förslaget, varit viktigt att skapa möjlighet för funktions-
blandning. Att blanda funktioner bör kunna skapa tryggare 
miljöer för områdets invånare och besökare eftersom platser 
på detta vis inte riskerar att bli totalt öde under framför allt 
kvällstid. 

Att på förhand uppskatta vilka människor som kommer att 
befolka Lövholmen är naturligtvis svårt. Mera homogena 
stadsdelar likt Hammarby sjöstad i Stockholm, Västra 
Hamnen i Malmö eller H99 i Helsingborg tenderar att 
skapa en enhetlig indelning av invånare. Men ambitionen 

Konsekvenser
bör vara att Lövholmen nyttjas av så många olika använd-
are som möjligt. Förhoppningen är att planförslaget ska dra 
nytta av områdets potential till att fungera som ett publikt 
område. De nya gångstråken, strandpromenaden och 
offentliga byggnader ska med den befintliga kulturbebygg-
elsen bidra till detta. Den bevarade industribebyggelsen 
bör kunna innebära relativt billiga lokaler, vilket skulle öka 
chanserna för en blandning av användare i området. I detta 
sammanhang är det också viktigt att så många olika typer 
av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar tillkommer.

Ekonomiska
Nybyggnation och exploatering av Lövholmen kräver 
resurser i form av investeringar. Betydande ekonomiska 
investeringar i en stad kan vara välmotiverade om de 
främjar stadsmiljön och livet i staden utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Idag nyttjas planområdet inte särskilt väl, vilket 
innebär att vinsterna av att återanvända marken till andra 
ändamål än för industri är stora. Exploateringsekonomin 
för fastighetsägarna är en realitet och byggnader som är 
i stort behov av upprustning påskyndar i vanliga fall en 
strukturomvandling som innebär rivning och nybyggnad. 
Examensarbetets analys har dock visat att en stor del av 
befintlig bebyggelse är önskvärd att bevara. Arbetets fokus 
och inriktning har inneburit att de ekonomiska aspekterna 
kommer i andra hand. Det vore fullt möjligt att förtäta 
mer i de västra delarna än vad planförslaget föreslår, vilket 
skulle innebära större vinster för fastighetsägarna. Men 
den bevarade kulturbebyggelsen bedöms ge ett mervärde 
åt området som uppväger eventuella nackdelar av ett något 
lägre exploateringstal. Även om planförslagets planmönster 
till stor del avviker från vad som kan kallas traditionell 
kvartersstad så motsvara exploateringstalet på 1,8 detta väl 
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008). Förtätningen leder 
förutom till bostäder också till flera arbetstillfällen.
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SlutdiskussionEkologiska
Den täta staden har många 
fördelar ur ett hållbarhets-
perspektiv. Förtätningen och 
omvandlingen som planförslaget 
föreslår innebär ett mer effektivt 
markanvändande. Eftersom 
omvandlingen avser ett industri-
område som idag nyttjas 
ineffektivt och samtidigt har ett 
extremt gott kommunikations-
läge finns goda förutsättningar 
för en hållbar stadsutveckling.

De resurser i form av material som krävs för att bygga 
Lövholmen är i slutändan ett uttag av jordens resursskafferi. 
En långsiktigt hållbar miljö kräver ett långsiktigt tänkande 
från start. Som tidigare nämnts kommer Lövholmen (enligt 
ÖP-2010) att vara ett miljöprofilsområde som utarbetas i 
samarbete med byggherrarna. Upprättandet av en miljö-
profil är ett bra steg för att kunna uppnå stadens miljömål. 
Planförslagets bebyggelse bör uppföras på ett miljömässigt 
skonsamt sätt och genom energieffektiva byggnader. 

Den föreslagna flytten av Cementa med dess tunga 
transporter innebär att utsläpp av förorenande partiklar 
reduceras. Detta betyder en bättre luftkvalitet för området. 
Å andra sidan genererar tillskottet av nya bostäder en ökad 
trafik, men kollektivtrafikläget ger goda förutsättningar 
för ett lågt bilanvändande. Kollektivtrafiken i form av 
buss, tvärbana och tunnelbana är för de flesta ett attraktivt 
alternativ till bilen.

Detta examensarbete har försökt ta fasta på de kvalitéer 
som Lövholmen har. I planförslaget har de kulturhistoriska 
värdena fått vara utgångspunkten och tydliga årsringar 
i stadslandskapet har eftersträvats. Då den bevarade 
industribebyggelsen uppfördes fanns en hög arkitektonisk 
ambitionsnivå, men syftet med bevarandet av Beckers an-
läggning är inte bara ett sätt att ta tillvara de enskilt vackra 
byggnaderna. Det ska också ses som ett försök att fånga 
ett större sammanhang där berättelsen om Stockholm som 
industristad lever vidare. 

Planförslaget handlar inte om att det äldsta är det finaste, 
inte heller att förändringar inte får ske. Det handlar snarare 
om att låta den värdefulla bebyggelsen och strukturerna 
berätta om sin tillkomstperiod och människors tankar och 
idéer. Målet är att skapa en hållbar stad som ger den som 
vill kunskap om hur människor tidigare levt och verkat. 
Bevarandet möjliggör också upplevelser i form av vackra 
och spännande miljöer. Lövholmen ligger nära den veder-
tagna innerstaden, men angränsar inte direkt till den. För 
öka kontakten med innerstaden bör det i framtiden bebygg-
as längs kajkanten hela vägen till Liljeholmsbron.

Spåren av Stockholm som en stor industristad ska i fram-
tiden kunna upplevas i stadslandskapet på Lövholmen, i en 
blandning mellan gammalt och nytt.
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