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NYCKELORD

Typplan - Ett exempelplan över en 
av våningarna i bostadshusen

Flerbostadshus - En byggnad med 
flera bostäder under samma tak

Huskropp - Byggnad

SIS - Svenska institutet för 
standarder, ideell förening utsedd av 
regeringen som svenskt 
standardiseringsorganisation som 
bland annat arbetar med 
tillgänglighet i bostäder

BBR - Boverkets byggregler, 
föreskrifter och allmänna råd för 
svenska byggnader

Tillgänglighetsanpassat -
Möblerad efter funktionsnedsatta 
personer och personer med 
särskilda behov enligt SIS

Modulplan - Ett stapelbart 
våningsplan vars utformning  
grundar sig i underliggande 
modulplan.

Draghållfasthet - Mått på ett 
materials förmåga att motstå 
dragkrafter

Tryckhållfasthet - Mått på 
materialets förmåga att motstå 
tryckkrafter

SAMMANFATTNING

Ett stenkast från stadsdelen Liljeholmen i Stockholm ligger
området Lövholmen. Ett idag till stor del övergivet
industriområde där man möts av krossade rutor, förfallna
byggnader och nedklottrade fasader. Stockholms stad har
tillsammans med en rad olika byggherrar gjort en
stadsplanering som är ett förslag om ändring i detaljplan, från
ett industriområde till ett bostadsområde. Stadsplaneringen
Strukturplan och ramverk för Lövholmen innehåller föreslagna
riktlinjer om utformningen för en ny stadsdel.

Syftet är att utforma ett gestaltningsförslag till en av
fastigheterna enligt den nya detaljplanen som om den vunnit
laga kraft, me även att undersöka hur planlösningar kan
påverka människans hälsa och trivsel. Förslaget kommer
förhålla sig till strukturplanens direktiv där målet är att göra
Lövholmen till en tryggare och trevligare plats. Detta kommer
göras med hjälp av analyser och undersökningar från
allmänhetens önskemål och synpunkter.

Resultatet, Arken, kommer visa ett bostadsförslag med en
arkitektonisk anknytning till platsen som kommer göra
Lövholmen till en mer harmonisk plats. Bostadsförslaget
kommer medföra gemenskap för människor som bosätter sig i
kvarteret samt genom genomarbetade planlösningar som
grundar sig i undersökningar kring människans välmående.
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ABSTRACT

IV

A few steps away from the district of Liljeholmen in Stockholm
lies the area of Lövholmen. A largely abandoned industrial
zone where visitors are greeted by crushed window panes,
dilapidated buildings and defaced facades. Stockholm City
has along with a number of different developers made a
proposal for a change in the detailed development plan, from
an industrial area to a residential area. The urban planning
“Strukturplan och Ramverk för Lövholmen” contains proposed
guidelines for the design of a new neighborhood.

Our purpose in this thesis is to design a residential proposal
as if the detailed development plan has won legal force, also
to examine how floor plans can affect human health and well-
being. The proposal will relate to Stockholm City’s urban
development guidelines, where the aim is to make Lövholmen
a safer and nicer place. This will be done with the help of
analyzes and surveys from the public's wishes and views.

The result of our vision; Arken, will consist a housing proposal
with an architectural connection to the place that will make
Lövholmen a more harmonious site. The housing proposal will
bring a sense of community to people who settle in the
neighborhood as well as elaborated floor plans based on
surveys on human well-being.
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1.1  BAKGRUND

Ett område som en gång i tiden hade en mening, ekar idag till
stor del tomt. En plats med gamla fabriker som brottas med
oönskade besök, krossade rutor, förstörda fasader och en
otrygg miljö.

Det kan tänkas vara resursslöseri att lokalerna står tomma då
bostadsbrist råder. Platsens läge bör tas vara på då området
har en god potential till att bli en helt ny stadsdel. En stadsdel
där bostäder, förskolor och sociala ytor lyfts fram.

I skrivande stund ett försök till ändring i detaljplan. Stockholm 
Stad tillsammans med flertalet byggherrar har gjort ett förslag 
på stadsutveckling av Lövholmen i stadsplaneringen
Strukturplan och ramverk för Lövholmen. 1

I förslaget ingår rivningsarbeten av gamla byggnader.
Området utgörs idag av fyra fastigheter och i detta arbete står
en av dem i fokus, Lövholmen 13.

Målet är att ta fram ett förslag till flerbostadshus i området
Lövholmen i Liljeholmen. Byggnationen skall genom sin
utformning spegla en god boendemiljö med flexibla
planlösningar anpassade efter människans livsstil 2019.
Huskropparna skall samspela med omgivningen. Få klarhet i
hur 2019 års planlösningar ser ut. Skapa skisser på flexibla
planlösningar med valmöjligheter.

Projektet kommer omfatta en nybyggnation av flerbostadshus.
Fokus kommer ligga på utformning av trivsamma
planlösningar enligt föreskrifter från SIS och BBR samt
gestaltning av husens yttre. Förslaget kommer att omfatta
handlingar likt förslagshandlingar.

Arbetet förhåller sig till stor del av stadsplaneringsförslaget
Strukturplan och ramverk för Lövholmen. I utformningen tas
bland annat parkeringstal och synen på strandskydd i
beaktning.

Arbetet kommer bortse konstruktionsberäkningar på bärighet
och konstruktionsförklaringar på detaljnivå då utformningen
endast omfattar arkitektritningar.

1.2  SYFTE & FRÅGESTÄLLNING

Examensarbetet förväntas ge ett bostadsförslag till en av
fastigheterna i stadsutvecklingsprojektet “Lövholmen”. Syftet
är att förvandla en av fastigheterna från en övergiven fabrik till
ett nytt bostadskvarter där förslaget Strukturplan och ramverk
för Lövholmen används som underlag.

- Hur kan Lövholmen bli ett tryggt och trevligt bostadsområde?

Avsikten med förslaget är att skapa bostäder med högsta
möjliga trivsamhet och flexibilitet för människan och dagens
levnadssätt.

Frågor som kommer besvaras;

- Hur ser önskemål för 2019 års planlösning ut? 

- Kan rum vara det nya tillvalet?

- Hur påverkas människors välmående av planlösningens
utformning?

Ändamålet med utformningen av bostadshusens yttre är att
bidra tilltalande till omgivningen och åskådaren. Att
bostadshusen skall ha en arkitektur passande platsens
historia och bevarande byggnader och att huskropparna
utformas efter platsens förutsättningar efter solförhållanden
utan att skugga sig själv eller andra ytor, buller och sjöutsikt.

Frågor som kommer besvaras;

- Vilken huskropp tillämpar sig bäst med vatten i norr och 
soltimmar från söder?

- Hur utformar man huskroppar som inte skuggar sig själva 
eller sociala ytor?

- Hur kan man få bostadshusens arkitektur att smälta in 
omgivningen och med de befintliga byggnaderna?

1.3  MÅLFORMULERING

1.4  AVGRÄNSNINGAR



2.    METOD
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Detta examensarbete har utförts med handledning av
arkitektkontoret ETTELVA Arkitekter AB där handledning från
sakkunniga medarbetare tagits emot. Kontoren arbetar
dagligen med projekt likvärdiga detta arbete och har i god roll
fungerat utmärkta bollplank och en extra hand.

“Vi bygger omtanke i en föränderlig värld”. ETTELVAs ledord.
Arkitektfirman startades 1983 av Michael Klingemann och Jan
Hardenborg och utgör tillsammans med dotterbolaget
Millimeter Arkitekter AB ca 120 anställda. Kontoret tar sig an
projekt i alla skalor och har som mål att leverera uppdrag som
förenar process, ekonomi, estetik och teknik. 2

2.3.1 Akademiska förkunskaper
För att utföra examensarbetet krävs kunskaper inom
arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik. Dessa kunskaper
kommer från kurser inom högskoleingenjörsprogrammet
Byggteknik & Design på Kungliga Tekniska Högskolan, 180hp.

2.3.2 Skissprocess
Här startar gestaltningen och ideérna genom att i stora drag ta
fram preliminära planer, fasader och sektioner över kvarteret.

2.3.3 Archicad
För färdigställa förslaget kommer 3D-modelleringsprogrammet
ArchiCAD by Graphisoft användas för att ta fram olika förslag
från de skisser som gjorts i processens början. I programmet
kommer solstudier och skuggförhållanden granskas över
diverse förslag under årets alla dagar för bästa möjliga
resultat.
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2.3  VERKTYG

2.1  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Innan start ska inläsning av Stockholms Stads startmemoria,
samrådsinbjudan, kungörelse om samråd och
ställningstagande angående Lövholmen 12 m fl. i stadsdelen
Liljeholmen. Inläsning av samhällsplaneringsförslget
Strukturplan och ramverk för Lövholmen och granskning av
tidigare examensarbeten kommer därtill att göras.

Innan uppstart av projektering ska en platsanalys,
områdesanalys samt buller- och solstudier upprättas. En
dokumentation av platsen skall göras där information samlas
om hur området ser ut idag samt vilka byggnader som skall
stå kvar efter rivningsarbeten.

För att förstå utformningen av dagens planlösningar ska en
årtalsstude över planlösningar göras och en marknads-
undersökning på sociala medier där relevanta frågeställningar
görs samt en undersökning av vilken typ av planlösning som
tilltalar de deltagande bäst. Inhämtning av denna fakta
möjliggör analysering till kunskap av människans behov i en
lägenhet, människans rörelsemönster och vilka volymer som
är mest harmoniska i dagsläget.

Framtagning av skisser på förslag till nybyggnationer utifrån
analysen i tidigare arbetsgång som kommer att ligga till grund
för det slutgiltiga förslaget. Skisser av byggnadens yttre som
fungerar med planlösningar.

Gestaltningen kommer att färdigställas, utifrån skisser, med
hjälp av modelleringsprogrammen Revit och ArchiCAD.
Färdigställning av rapport med hjälp av Photoshop och
Powerpoint.

2.3.4 Revit
Kunskaper inom modelleringsprogrammet Revit underlättar i
detta projekt framtagning av situationsplaner och topografier.

2.3.5 Photoshop
Flera kreativa program från Adobe kommer att användas vid
framtagning av interiöra och exteriöra illustrationer.

2.3.6 BBR, Boverkets byggregler
Boverkets byggregler omfattar föreskrifter och allmänna råd.
Dessa krav på bland annat brand, hygien, buller, bärförmåga
och säkerhet gäller alla svenska byggnader står till grunden i
en projektering.3 Bostadshusen i detta förslag är utformade
efter kunskaper och krav från BBR.

2.3.7 SIS, Svenska institutet för standardisering
Den svenska standardiseringsorganisationen arbetar bland
annat med standarder för bygg och anläggning, arbetsmiljö,
sjukvård, material, produkter och säkerhet. I detta projekt
används kunskaper om bygg som innebär standardisering i
och utanför bostaden. Att förhålla sig till dessa
standardiseringar underlättar för människor med nedsatt
orienteringsförmåga och dess medhjälpare att orientera sig
hemmet och på offentliga platser. SIS visar även standard för
utformning av förvaring, städ och förråd anpassat till
bostadens storlek och antalet personer bostaden är
dimensionerad för.4 Bostäderna och garageplan i detta förslag
är utformade efter kunskaper och krav från SIS.

2.2  HANDLEDNING



Slutligen kommer två alternativa planlösningar presenteras i
form av bild. Deltagande i undersökningen har möjlighet att
välja vilken lägenhetstyp som passar dem bäst.

8. Vilken planlösning tilltalar dig bäst?

2.5  BOSTADSUTVECKLING
Genom att fördjupa sig i hur utformningen av bostäder
påverkas av krav, geografisk plats och bostadsmarknad kan
förståelsen för planlösningar och dess storlek förtydligas.

En undersökning av bostadsmarknaden kommer att göras på
vald plats. En årtalsstudie över utvecklingen av bostadens yta
förhållande till antal rum kommer ge en bild över vad som
efterfrågas.

Frågor som kommer tas upp i undersökningen finns till för att
möjliggöra så effektiva och trevliga planlösningar som matchar
befolkningens önskemål.

Undersökningen kommer bestå av åtta frågor var av sju två
svarsalternativ medans den sista frågan har flera alternativ.

Frågorna med två alternativ:

En utstickande fråga ställdes även för att få reda på hur ofta
människan har besök hemma. Detta för att se hur stort
behovet är med andra gemensamma utrymmen att umgås
med vänner och familj på som inte är i sin bostad.

1. Är det viktigt för dig att ha en tv?

2. Större plats för soffa istället för större matbord?

3. Större balkong istället för större vardagsrum?

4. Vill du ha en inglasad balkong?

5. Större garderob eller större badrum?

6. Är det viktigt för dig att vardagsrum och kök hänger ihop?

7. Hur ofta har du besök hemma?

Svarsalternativ:

- Varje dag

- En gång i veckan

- En gång i månaden

- Aldrig

2.4  ENKÄTUNDERSÖKNING
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3.1.3 Kulturhistorisk klassificering
Området Lövholmen har ett högt kulturhistoriskt värde enligt
Stockholms stads stadsmuseum. På platsen finns både grön-
och gulklassade byggnader. En grön klassning betyder att
bebyggelsen har värdefull betydelse historiskt, kulturellt eller
miljömässigt och en gulklassad byggnad har en positiv
betydelse för stadsbilden. Det kulturhistoriska värdet kan
försvåra rivning av byggnaden.

12

Södermalm
Tunnelbana, 
pendeltåg
och buss

Liljeholmen
Galleria, tunnelbana, 
tvärbana och buss

Lövholmen

N
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3.1  PLATSBESKRIVNING

3.1.1 Liljeholmen
Lövholmen tillhör området Liljeholmen som är med sina
15.000 invånare en snabbt växande stadsdel utanför
Stockholms tullar. Området erbjuder sjönära naturliv,
badplatser, galleria, skolor, grönområden och god
kommunikation med både bil och kollektivtrafik.5

3.1.2 Lövholmen
I ett attraktivt läge i utkanten av Liljeholmen ligger det förfallna
området Lövholmen. Platsen gränsar till Liljeholmsviken
tillhörande Mälaren och på andra sidan vattnet ligger
Södermalm och Reimersholme. I närheten ligger sjön
Trekanten och grönområdena Strandparken och
Trekantsparken.

Lövholmen har sedan 1800-talet varit ett betydande
industriområde men som till stor del i dagsläget är avvecklat.
Idag nyttjas några av lokalerna som kontor, ateljéer, lager och
servicehus. Lövholmen består idag av fyra fastigheter med
tillhörande byggnationer. Cementa, Färgfabriken, Alcro
Beckers gamla huvudkontor och Kolsyrefabriken är några
kända byggnader i kvarteret.6

Stora parkområden. 
badplatser och gångstråk



3.2.5 Förbandsfabriken
1915 invigdes förbandsfabriken innehållande tillverkningslokal
och lager.11 Byggnaden står idag tom, men kommer att
bevaras och tas i bruk enligt Strukturplan och ramverk för
Lövholmen. Byggnaden är i gott skick med hela fönster och
fasader. Fasaden består av ett rött tegel med stuckaturer
längs takfoten. Fönsterna har en vinröd färg och byggnaden
bryts av på mitten med en putsad beige rand. Byggnaden
upplevs som liten trots sina fyra våningar. Utformningen har
en viss likhet med Färgfabriken och Alcro Beckers gamla
huvudkontor. Byggnaden är Grönklassad av Stockholms stads
Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

Förbandsfabriken (Bild tagen från platsen)

3.2.1 Bilder från platsen
Ett studiebesök på platsen gjordes under våren 2019 för
dokumentation och utökad kännedom om platsens tillstånd.
Det är en plats med blandad arkitektur beroende på
fastighetens användningsområde och byggnaderna befinner
sig i dagsläget i olika skick.

3.2.2 Färgfabriken
Färgfabriken (tidigare Palmcrantzka huset) är en av de älsta
byggnaderna i området (1889). Byggnaden är idag upprustad
och aktiv. Den används idag till kulturcentrum, konsthall,
konferenslokal och café och är ett landmärke för Lövholmen.8
Byggnaden är uppförd i tre våningar klädd i rödrosa tegel,
romantiska och detaljerade utsmyckningar och spröjsade
fönster. Byggnaden är Grönklassad av Stockholms stads
Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

Färgfabriken (Bild tagen från platsen)

3.2.3 Kolsyrefabriken
Fabriken togs ur bruk på 1980-talet och har sedan dess till stor
del stått tom.9 Byggnaderna på platsen har förfallit och har fått
krossade rutor, förstörda fasader och rostiga cylindertorn.
Fabriken står på fastigheten Lövholmen 13. Fabrikens torn

har en generös höjd och människan verkar liten i dess
närvaro. Fabriken kommer inte att stå kvar enligt
stadsplaneringen Strukturplan och ramverk för Lövholmen.
Byggnaden är Grönklassad av Stockholms stads
Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

Kolsyrefabriken (Bild tagen från platsen)

3.2.4 Spredfabriken
Denna byggnad ligger längs med Lövholmsvägen och är väl
synlig för tvärbane - och biltrafikanter. Den västra delen av
byggnaden användes som ett bombsäkert skyddsrum för
Beckers nitrolackprodukter.10 Byggnaden är inte i bruk och är
drabbad av krossade rutor samt nedklottrade och misskötta
fasader. Fabriken är en sex våningar hög rektangulärformad
byggnad med en crémegul putsfasad byggd i två etapper.
Byggnaden är Grönklassad av Stockholms stads
Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

Spredfabriken (Bild tagen från platsen)

3.2  PLATSDOKUMENTATION
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Nitrolackfabriken (Bild tagen från platsen)

3.2.9 Gamla smedjan
Smedjan är en av de äldsta byggnationerna i området (1889)
och brukades under senare tid av Beckers för farliga olje-och
fernissakokningar. Smedjan brukas idag som serveringslokal
och kommer stå kvar i det tänkta bostadsområdet enligt
Strukturplan och ramverk för lövholmen.15 Det är en liten
enplansbyggnad som ligger gömd bredvid den stora
Färgfabriken och gör inte så mycket väsen av sig. Smedjan
känns mystisk men kulturhistoriskt viktig för platsen.
Byggnaden är Grönklassad av Stockholms stads
Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

Gamla smedjan (Bild tagen från platsen)

Alcro-Beckers gamla huvudkontor (Bild tagen från platsen)

3.2.8 Nitrolackfabriken
År 1944 öppnades lackfabriken ägd av Becker, men för att
redan 1952 läggas ner på grund av omorganisation.14 Den
gamla Nitrolackfabriken är idag i mycket dåligt skick och
kommer enligt Strukturplan och ramverk för lövholmen att
rivas. Byggnadens utseende går i samma tema som
Förbandsfabriken, Alcro-Beckers gamla huvudkontor samt
Färgfabriken. Fasaden består av rött tegel som är på vissa
partier övertagen av klättrande växter. Majoriteten av
fönsterna är krossade och/eller nedklottrade. Byggnaden
känns spöklik och övergiven. Byggnaden är Grönklassad av
Stockholms stads Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

3.2.6 Cementa
Betongfabriken är idag den enda av alla fabriker i Lövholmen
som är i bruk, men planer finns om en flytt till Värtan för att
göra plats åt den nya tänkta stadsdelen.12 Det är en pampig
anläggning med flera stora silos i betong med tillhörande
byggnader i vit plåt. Fabriken ligger i anknytning med
Liljeholmsviken och erhåller därmed egen kaj. Byggnaden är
Gulklassad av Stockholms stads Stadsmuseum, (Se bilaga 1).

Cementa (Bild: Mostphotos)

3.2.7 Alcro-Beckers gamla huvudkontor
Kontoret används idag som ateljé av konstnärer, formgivare,
författare och illustratörer och skall stå kvar enligt Strukturplan
och ramverk för Lövholmen. Byggnaden är tänkt att i framtiden
bli en skola.13 Byggnaden välkomnar besökare in till området
Lövholmen då den ligger i anknytning till tvärbanestationen
Trekanten. Den avlånga byggnaden består av fyra
våningsplan och har en fasad utformat likt en pelarstruktur i
rött tegel med stuckaturer längs takfoten. Resterande fasad är
putsad i en beige kulör. Byggnaden är Grönklassad av
Stockholms stads Stadsmuseum, (Se bilaga 1).
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Kollektivtrafik (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

3.3.2 Gångstråk
Gångvägar löper längst stora huvudgata mot Liljeholmen
centrum, men även åt motsatt riktning mor Gröndal. Det är ca
fem minuters gångavstånd in till Liljeholmen centrum där
goda kommunikationer finns med andra resemedel. Flera
skolor och förskolor är också placerade runt omkring
Liljeholmen inom ett kort gångavstånd. Lövholmen saknar
gångstråk längst vattnet och knyter därför inte an till de
grönområden som finns i närheten. (Strukturplan och ramverk
för Lövholmen)

Gångstråk (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

3.3.3 Kollektivtrafik
Tunnelbana, tvärbana och busslinjer finns nära tillgängligt för 
Lövholmen. Tvärbanestationen Trekanten är den hållplatsen 
närmast området Lövholmen och stannar precis utanför Alcro-
Beckers gamla huvudkontor. (Strukturplan och ramverk för 
Lövholmen)

3.3.1 Grönområden
Runt om Lövholmen ligger begränsat med parker, särskilt på
områdets norra sida mot Liljeholmskajen. På västra sidan av
Lövholmen ligger Sannadalsparken. Parken är utrustad med
boulebana, plaskdamm och skateboardbana och ligger
endast ett par minuters gångavstånd bort. På andra sidan
huvudgatan på Lövholmens södra sida ligger sjön Trekanten.
En grund sjö, endast är 6,6 meter djup som lockar många i
området till Trekantsbadet på somrarna. Där kan besökarna
bada vid en sandstrand eller flytbryggor. (Strukturplan och
ramverk för Lövholmen)

Ett annat populärt badställe i närheten är Gröndals klippbad
beläget på Ormberget väster om Lövholmen. Där finns en
brygga längst hela stråket som fungerar både som gång - och
badbrygga. Ett flertal parker belägna längre bort från
Lövholmen finns att tillgå, exempelvis Drakenbergsparken
som ligger på Södermalm. (Strukturplan och ramverk för
Lövholmen)

Grönområden (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)
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3.3.4 Visioner
En noga granskning av Strukturplan och ramverk för
Lövholmen har gjorts innan projekteringen kunde börja. Det är
en omfattande studie för hela området och alla fastigheternas
möjligheter på platsen. Visionen för Lövholmen som är
framtagen av en rad olika byggherrar samt Stockholm Stad
lyder kortfattat så här: “Lövholmen har en unik identitet med
industrihistoria vilket gör det till ett hållbart landmärke. Platsen
har goda förbindelser till kollektivtrafik samt med gång och
cykelbana. De nya stadsdelen ska ge möjlighet till variation i
aktivitet, funktion och service till alla året om. Aktiva
bottenvåningar och en vacker arkitektur om håller inte bara
idag, utan även om 15 år”. (Strukturplan och ramverk för
Lövholmen)

3.3.5 Rörelsemönster
Det som påverkar den valda fastigheten Lövholmen 13 mest
är den projekterade vägen som skall gå över fastighetens
norra sida. På bilden nedan visas hur människan är tänkt att ta
sig runt i området. Den visar på att Lövholmen 13 önskas ha
en öppen innergård med fri passage. (Strukturplan och ramverk
för Lövholmen)

3.3.7 Hustyper
I strukturplanen har ett flertal studier gjorts för att ta reda på
vilken byggnadstyp som bäst lämpar sig för Lövholmen.
Lamellhus och torn slopades snabbt då det ger ett sämre

3.3.6 Aktiva bottenvåningar
På fastigheten Lövholmen 13 finns önskemål om aktiva
bottenvåningar på norra och sydöstra sidan. Den sydöstra
sidans förslag på aktiva bottenvåningar har fallit bort i
projekteringen då fastigheten ligger i suterräng och kommer
behöva ta yta från entréplanen vilket hade resulterat i minskat
lägenhetsantal. Slutsatsen om att huvudgatan längs med
vattnet har mer rörelse alla årstider på året var också en grund
i valet. På Lövholmen 13 tilldelas smala kommersiella
kantzoner vilket innebär en 1-1,5 meter bred zon som ska ge
möjlighet till små stånd, uteserveringar som endast behöver
minimal serviceyta utomhus, skyltning och cykelparkering. Om
balkonger mot aktiva kantzoner skall projekteras finns ett krav
på utskjutning om max en meter. (Strukturplan och ramverk för
Lövholmen)

mikroklimat och inte samma möjlighet till privata rum som
kvarteren gör. Önskat våningsantal på vald fastighet är som
högst tio våningar på vissa delar av fastigheten. Längst
nordöstra delen finns en strikt riktlinje att våningsantalet inte
får överskrida 7 våningar över gatunivå. Detta för att
fastigheten ligger såpass långt fram att den tenderar att
skymma för de bakomliggande kvarteren samt skugga
kustlinjen och andra urbana rum. Lövholmen 13 har sitt lägsta
våningsantal på 5 våningar på vissa ställen på fastigheten,
även dessa har tagit hänsyn till vid projektering.(Strukturplan
och ramverk för Lövholmen)

I planeringen finns även en stark plan om hur vyer ska 
fördelas längst kvarteret. Lövholmen 13 har blivit tilldelad 90-
100% vy av vatten. Det finns även ett önskemål att låta de 
lägre taken bli gröna tak för en trevlig vy för lägenheter ovan.25
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Nytt gatunät (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

Planering för aktiva bottenvåningar (Strukturplan och 
ramverk för Lövholmen)

Kvartersdiagram (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)



3.3.9 Respektera fastighetsgränser
Enligt strukturplanen ska området utformas efter de befintliga
fastighetsgränserna och istället skapa små urbana rum mellan
dessa möten. Då Lövholmen 13 är en liten fastighet
förhållande till de andra kommer just marken runt inte bidra till
urbana rum för kringliggande fastigheter. (Strukturplan och
ramverk för Lövholmen)

Fastighetsgränser på Lövholmen (Strukturplan och ramverk 
för Lövholmen)

3.3.10 Parkeringstal
Under den valda fastigheten har 60 parkeringsplatser för hela
området tänkt vara placerade. Det finns även ett parkeringstal
för området som ligger på 0,5 parkeringsplats per lägenhet.
Parkeringstalet är riktlinjen i detta projekt då garageplanets
omfattning även kommer behöva ha plats för förråd, teknikrum
och kommersiella ytor. (Strukturplan och ramverk för
Lövholmen)

Planerade parkeringshus (Strukturplan och ramverk för        
Lövholmen)

3.3.8 Bryggan
En ny brygga är planerad längst hela strandlinjen för att knyta
ihop de östra och västra delarna av området som tidigare inte
haft något tydligt gångstråk mellan sig. Ett nytt urbant rum
längst vattnet som ska ge alla möjlighet att röra sig längst
vattnet och se Lövholmen från ett annat perspektiv.

Vid Lövholmen 13 ska kajen breddas och kopplas samman
med de övriga urbana rummen och kanzonerna på andra
sidan huvudgatan. I strukturplanen beskrivs hårda respektive
mjuka kanter med vattnet. Den nordöstra delen skall bevaras
med sin industriella historia och maritima detaljer.
(Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

Vid projektering har inga andra hänsyn till strandskyddet tagit
då projektet grundar sig i strukturplanen.
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Planerad brygga (Strukturplan och ramverk för 
Lövholmen)

3.3.11 Avgränsning från strukturplanen
Strukturplan och ramverk för Lövholmen kommer
ligga till stor grund för följande arbete. Önskemål av
nya vägar, sociala ytor, aktiva bottenvåningar och
parkeringstal kommer ligga som grund i projektet. En
avgränsning kring antal efterfrågade lägenheter på
fastigheten kommer tas då gestaltningen inte
kommer likna den som finns i strukturplanen vilket
även kommer medföra andra markanvändinggstal,
BTA och BOA.

Det önskas aktiva bottenvåningar i kvarterets
nordöstra samt sydöstra sida. Den sydöstra sidan är
ej medtaget i projektet då lägenhetsantalet hade
minskat och fokuset ligger på bostäder inte
kommersiella ytor.



Utblickar

Buller i omgivningen

Solförhållanden
Området får i genomsnitt 17 
soltimmar per dag

3.4  OMRÅDESANALYS

3.4.1 Solstudier
I BBR finns krav på att solljus skall vara tillgängligt i ett rum
eller avskiljbar del där människor vistas mer än tillfälligt.17

Genom studier på solens rörelse över platsen fås en ökad
kännedom om hur bostäderna och huskropparna skall
utformas för solens största möjliga åtkomlighet.

Verktyget Solinformation på webblapsen Hitta.se användes i
och med denna undersökning.16 Fyra stycken tidpunkter
studerades; vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning
och vintersolstånd. Området får i genomsnitt 17 soltimmar per
dag, (Se bilaga 2).

3.4.2  Buller
I miljöbalken finns krav på människans hälsa och säkerhet.
Den som projekterar skall väga in ljudmiljön för minskade
konsekvenser av buller. Buller från spårtrafik och vägar bör
inte överskrida 60 dBA vid en fasad samt 70 dBA vid en
uteplats.17

En bullerrapport från Stockholms stad över Lövholmen 13
studerades, (Se bilaga 3). Bullret på platsen idag till stor del
från Lövholmsvägen, Lövholmsgränd och Lövholmsbrinken.
Ljudnivån från Lövholmsvägen är uppmätt till 60-69 dBA.
Denna ljudnivå avtar allt mer norrut och påverkar därmed inte
fastigheten. Lövholmsbrinken är den väg som ligger intill
fastigheten. Denna väg är tänkt att utökas och omfamna
fastigheten. Bullernivån från denna väg är idag uppmätt till 45-
54 dBa och är utgångspunkten i gestaltningen då annars
ljudnivåer från den planerade vägen måste uppskattas.
Ljudnivån vid bostadshusens fasad kommer underskrida
kraven, men för minsta möjliga bullernivå vid rum tänkt för vila
kommer de projekteras i den mån det går mot innergård.

3.4.3  Utblickar
Platsen har god sjöutsikt över Liljeholmsviken samt
stadsdelarna Reimersholme och Södermalm. Utblickarna tas
i aktning vid projektering av bostadshusen.
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Vy efter rivningVy innan rivning Vald fastighet, Lövholmen 13

3.5.2 Bevarade byggnader
De gråmarkerade byggnaderna är de som kommer stå
kvar efter den föreslagna rivninsprocessen och i
framtiden istället omringas av bostäder, parker och
sociala ytor. (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

3.5.1 Ursprungliga byggnader
Lövholmen består av fyra fastigheter. Lövholmen 12, 13,
15 och 16. De byggnaderna som ska stå kvar befinner sig
på fastigheterna Lövholmen 12 och 16. Stockholms
stadsmuseums kulturhistoriska klassificering sträcker sig
över hela området. Det innebär att byggnaderna är av
högt kulturhistoriskt värde vilket gör det svårt att ändra i
platsens detaljplan. (Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

3.5.3 Lövholmen 13
Lövholmen 13 utgör en yta på 4 009 m2 och gränsar till
Liljeholmsviken i norr. Fastigheten är vald till detta
projekt på grund av sin generösa storlek passande
projektets tidsspann. Den nya projekterade vägen
kommer dock minska fastighetens yta med 16%.
(Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

N
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3.5  OMRÅDESUTVECKLING

12

13

16

15



ESTETIK

Gestaltning utifrån det estetiska perspektivet. 
Utvändigt och invändigt.

SKALA

Försäkra god kvalitet på byggnadshöjder och 
skalor för att visa hänsyn till grannfastigheter och 
offentliga platser.
(Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

ENKÄTUNDERSÖKNING

Utformning av byggnaderna och planlösningar 
har sin grund i undersökningens resultat.

SIS MÖTER VERKLIGHETEN

Bostadspriserna ökar i samma takt som 
funktionskraven. Kvadratmeterpriset ligger högt i 
Stockholm vilket leder till små och smarta 
lägenheter. (Se 3.8, SIS möter verkligheten)

RAMVERK

Samverkan mellan konstruktion och design. 

AKTIVA  GATURUM

Livfulla och attraktiva kantzoner längst den nya 
huvudgatan förbättrar aktiviteten i kvarteret.
(Strukturplan och ramverk för Lövholmen)

MÄNNISKANS VÄLMÅENDE

Trivsamheten i ett bostadsområde är den viktigaste 
egenskapen för ett hållbart samhälle. “Dagsljuset 
påverkar människans välmående och dygnsrytm” 
(Se 3.14, Människans välmående)

SKAPA FLÖDEN

En sammankoppling av offentliga rum och kvarter 
då det tidigare har varit otillräckligt på Lövholmen.  
(Strukturplan och ramverk för Lövholmen)
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3.6  RIKTLINJER



Vilken planlösning tilltalar dig bäst?

Hur ofta har du besök hemma?

En gång i månaden

Flera gånger i veckan

En gång i veckan

35 %

32 %

31 %

72 %

28 %
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Är det viktigt för dig att ha en tv?

Större plats för soffa istället för större matbord?

Större balkong eller istället för större  vardagsrum?

Vill du ha en inglasad balkong?

Större garderob istället för större badrum?

Är det viktigt att vardagsrum och 
matsal hänger ihop?

NEJ JA

3.7  ENKÄTUNDERSÖKNING

För att få svar på önskemål om planlösningar publicerades en
undersökning på sociala medier och gav totalt 380 svar. Syftet
var att få en överblick över vad som är viktigt för människan.
Undersökningen var anonym och oberoende av ålder och kön.
Resultatet kommer att användas vid utformning av lägenheter
och planlösningar.

1,5 %
0,5 %

Alltid

Aldrig



Årtal

Pris/m2

År 1960 
3 ROK ca 
80  kvm

År 2018
3 ROK ca 
55  kvm  
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3.8  SIS MÖTER VERKLIGHETEN

3.8.1 Bostadsmarknaden och tillgänglighetskrav
Bostäder i städerna tenderar att stiga markant i pris för varje år
som går. Människor är högt belånade och hinner inte med
bostadsmarknadens högkonjunktur. Detta leder till att de som
inte har råd får flytta längre från staden medan de
människorna med höga inkomster regerar
bostadsmarknaden.18

Påföljden av bostadsmarknadens prisuppgång resulterar i
kravet på mindre bostäder till ytan som pressas mot sina
absoluta minimikrav. I samma takt som bostadsmarknadens
ökning ökar även tillgänglighetskraven från SIS successivt.19

Detta gör det svårt för arkitekter och byggherrar att möta de
krav som ställs och samtidigt försöka ett rimligt pris på
nyproduktion. Diagrammet nedan visar en kraftig ökning på
kvadratmeterpriset för bostäder i Stockholm mellan åren 1996
- 2018.20

3.8.2 Årtalsstude över bostadens yta
En lägenhet med tre rum och kök på 60-talet låg i de flesta
fallen kring 80 kvadratmeter. Idag är det inte ovanligt att man

projekterar en trea på under 55 kvadratmeter, detta för att
tillgänglighetskraven är mindre då lägenheten är under 55
kvadratmeter. Då behöver exempelvis sovrum inte vara större
än för en enkelsäng då kvadratmeterytan hävdas vara
utformad för endast en person.21

3.8.3 Lösningsförslag
En lösning på detta är att anpassa bostaden med alternativa
planlösningar och smarta fönsterplaceringar där människan
själv välja att placera in ett extra rum om så skulle behövas.

En annan är att utforma byggnader utifrån planlösningar som
ska vara trivsamma för människan och människans
välmående. En längre och mer omsorgsfull bearbetning i
projekteringen krävs om hur kvadratmeter i en lägenhet kan
fördelas och anpassas för att kännas större än vad de
egentligen är. Människan måste själv kunna anpassa sin
bostad efter sina behov och ekonomiska möjligheter.

Årtalsstudie över bostadens yta  
förhållande till antal rum

Ett förslag till att göra små anpassningsbara lägenheter i form
av en, två - och trerummare där antalet rum kan utökas till två.
tre - och fyrrummare. Det kommer då kännas mer värdefullt att
investera i en sådan lägenhet där människan kan utöka sig
själv och sin familj under årens lopp istället för att behöva flytta
vidare till ett större boende.
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3.9  STAPELBARA MODULPLAN

3.9.1 Visioner
Att bygga i moduler är sedan en tid tillbaka ett effektivt
koncept, dock i omfattning av färdiga modulväggar,
modulbjälklag eller modullägenheter.22 I detta projekts
gestaltning används ordet modulplan vilket betyder stapelbara
våningsplan beroende av det undre modulplanet men
oberoende av våningsantalet. De är stapelbara tack vare
placeringen av trapphuset och schakten.

Huskropparna kan utformas fritt efter platsens förhållanden
och krav. Då fönster är placerade endast på långsidorna kan
modulerna sättas ihop på kortsidorna efter önskemål.

3.9.2 För- och nackdelar
Genom att fler än ett våningsplan ser likadant ut får man ner
antalet lägenhetstyper och på så sätt även minska
kostnaderna då köks-, garderob-, kakel-, och golvbeställningar
kommer vara identiska för flertalet lägenheter i
bostadsprojektet.

En nackdel med moduler kan vara att gestaltningen kan bli
arkitektoniskt enformig.

3.10.1 KL-trä
För att förändra byggsektorns materialval och byggnadssätt
och bidra till en mindre klimatpåverkan har alla byggnader på
fastigheten projekterats i KL-trä. KL-trä står för korslimmat trä,
vilket är massiva träskivor ihoplimmade med vartannat skikt
korslagt.23 Detta för ökad formstabilitet som är mycket tåligt i
förhållande till sig låga vikt. En stomme i KL-trä tillåter stora
spännvidder, upp emot 6-7 meter.24

3.10.2 Samverkan
Då trä lämpar sig bäst att bygga med ovan mark är det till
fördel om konstruktioner under mark utformas i betong.25 Det
betyder att källarplan och garageplan skall utformas i betong.

För ökad hållbarhet och stabilitet är betong ett bra
komplement även till träkonstruktionen då trä har en förmåga
att svikta och röra på sig. Det är inte ovanligt att utföra
pågjutningar på träbjälklagen kallat samverkansbjälklag eller
utforma trapphusen helt i betong. På så sätt utnyttjar man
betongens tryckhållfasthet och träets goda draghållfasthet.
Samspelet gör att spännvidderna ökar uppemot 6-12 meter
och att vindlaster lättare kan tas upp. Kombinationen är den
ultimata lösningen för att bygga högre och krafttåligare
konstruktioner.25 26

3.10.3 Byggnadshöjd
KL-trä är ett lätt byggnadsmaterial och tillämpar sig bra i stora
konstruktioner. Valet av stomme påverkades av önskad
maximal höjd för platsen, 7 våningar över markhöjd. Idag är 8
våningar en normal byggnadshöjd för KL-trästommar.27

3.10.4 Brand
Konstruktioner i KL-trä har goda egenskaper i samband med
brand då antändningen av trä är trög och brinner långsamt.
Tillsammans med andra material kan önskad bärförmåga
upprätthållas.28

3.10.5 Akustik
Ljud vandrar genom väggar och bjälklag som måste 
dimensioneras efter krav på maximal luft- och stegljud.
Fyra stycken ljudklasser A, B, C och D används för att klassa
bostäder och lokaler. Ljudklass C utgör BBRs minimikrav för
en bostad men det är avseendevärt vanligt att sträva efter
ljudklass B. Både väggar och bjälklag kan konstrueras efter de
krav som önskas, (Se bilaga 1).

Akustiken i ett samverkansbjälklag är ofta bättre än i
traditionella träbjälklag då betongen fångar upp ljud.
Ytterligare reduktion görs genom stegljudsmattor mellan
träskivan och betongen. I ytterväggar och
lägenhetsavskiljande väggar ökar förmågan av ljudreduktion i
den takt luftspalten i väggen samt tjockleken på KL-träskivan
ökar. 29

3.10.6 Miljö
Användning av trä som byggnadsmaterial anses vara
fördelaktigt ur miljö- och klimatsynpunkt då trä är en
förnyelsebar råvara och en naturlig del i kretsloppet. KL-trä
bidrar även till ett bra inomhusklimat då trä har förmågan att
binda koldioxid. Materialet återanvänds i form av energi som
bidrar till tillväxten av ny skog.30 31

3.10  STOMVAL



Sida 24

3.11  DESIGNSTRATEGIER

Flera olika metoder har brukats vid gestaltning av kvarteret.
Volymstudier, både fysiska och digitala, var första steget i
processen. Genom volymstudier får man en uppfattning av
solens rörelsemönster över huskropparna, bullrets påverkan
samt möjliga utblickar.

Ett mål var att skapa ett effektivt modulsystem där modulplan
kan staplas på varandra i önskat antal våningar men också
hur man får en byggnad att leva och passa in i sin omgivning
utan att ta över. Huskropparnas höjd och placering är
anpassade efter beprövad solstudie för att inte skugga sociala
ytor eller sig själva.

Ett önskemål från Strukturplan och ramverk för Lövholmen var
att skapa ett öppet kvarter utan att bryta det naturliga flödet
men som ändå ger avskildhet från den nya planerade
huvudgatan som slingrar sig runt fastigheten.

Utblickar mot Mälaren

Luftig innergård med tre ingångar
Huvudgatan avskärmad från innergården

Höjd i öster och trappliknande effekt mot väster



Alcro Beckers gamla huvudkontor
Bild tagen från platsen

Förfallen byggnad på fastigheten
Bild tagen från platsen

Tham & Videgård Arkitekter
Projekt i Frihamnen (2014)

Hauer Architekten, Tyskland
Loomn 3D-visalusering (2012)

Hus Åkerudden, Finland
Fotograf: Mathias Nyström (2015)

Stämningsbild, havet
University of Oxford (2019)
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3.12  STÄMNINGSPLANK  

3.12.1 Spegla ursprunget
Bilder i urklipp visar projektets inspirationskällor till den
utvändiga och invändiga designen. Omgivande arkitektur som
Alcro Beckers gamla huvudkontor ska stå kvar på platsen och
är därför viktiga att granska och ta till vara på. Fasaden på
Alcro Beckers och andra kringliggande byggnader är
symmetriskt utformade med tegelpelare och tätliggande
fönsterpartier. Tham och Videgård Arkitekters projekt i
Frihamnen speglar Alcro Beckers struktur på ett nyskapande
sätt, likaså Hauer Architektens tegelbyggnad.

3.12.2 Skärgården
Lövholmen ligger längst vattnet med båtklubbens faluröda
stugor som granne har även skärgården varit en stor
inspiration.
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3.13  SKISSPROCESS   

Spegla ursprunget Synlig stomme Symmetri Valmöjligheter

3.13.1 Stämningsplank
Att få nya byggnader att passa in bland ursprunglig omgivning
kan vara knepigt och kräver en utforskande skissprocess som
ger möjligheten för nytänkande arkitektur men som är
mottaglig för åskådaren.

Tanken var att fånga upp utseendet från de byggnader som
skall stå kvar efter rivningsprocessen enligt Strukturplan och
ramverk för Lövholmen. En klassisk pelarkonstruktion
sträcker sig över de befintliga byggnaderna och skall stå till
grund i Arkens utformning. Genom att ha en synlig
limträstomme utanpåliggandes fasaden ökar åskådarens
vetande om att bostadshusen är konstruerade i trä.

Hela området är uppbyggt av symmetriska byggnader med
uppradade fönster med jämna mellanrum och med ett
rektangulärt avtryck på marken. Lövholmens ursprungliga
arkitektur saknar runda former och ska därför bevaras
avskalat och symmetriskt i sin arkitektoniska prägel.

Tester av olika nyanser på slamfärg och järnvitriol har
analyserats och matchats in med Lövholmens röda tegel. En
blandning av skärgård och industri har tagits fram som bästa
alternativ för Lövholmens yttre.

3.13.2 KL-trä
Tillämpning av trä i fasadmaterial är också ett naturligt val då
en vision var att skapa byggnader helt i trä. Det ska synas att
byggnaderna är konstruerade och byggda i trä.

3.13.3 Enkätundersökning
Balkonger som vetter ut mot vattnet men som också får ta del
av solens strålar har lagt stor grund till utformningen av
modulplanen. Friheten att ha en balkong, inglasad eller öppen,
ska ge möjligheten till ett extra rum som knyter an mot
naturen. Människan ska själv kunna välja om balkongen ska
vara inglasad eller öppen, det visade en av frågorna i
enkätundersökningen.



3.14  MÄNNISKANS VÄLMÅENDE

HEMMET
GEMENSKAP

FRITID

BEHOV   
Vad som behövs in människans vardag

Spontana möten

Musik & ljud

Flexibilitet

Umgås

Vila

Friluftsliv

Restauranger

Fikapauser

Aktiviteter

Evenemang

Plantering

Avkoppling

HEMMET FRITID GEMENSKAP
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(Sköna hem, 2014), (Sveriges radio, 2018), (Ikea, 2015)

Hemmet, fritiden och gemenskapen är tre starka faktorer som
bidrar till människans välmående. Det här projektet är
uppbyggt kring just dom tre orden.

3.14.1 Hemmet
För att få harmoni i vardagen är det viktigt med en lugn plats
för vila men även en möjlighet att väsnas utan att störa sina
grannar.32 Alternativa planlösningar för största möjliga
valbarhet kan vara ett sätt att skärma av. Sverige har många
mörka månader på dygnet som gör det viktigt att riktigt med
dagsljus kan ta sig in och påverka människans dygnsrytm och
välbefinnande på ett positivt sätt.33

3.14.2 Fritid
Friheten att röra sig i en trygg men livfull miljö utanför hemmet
där man kan delta i aktiviteter och koppla av ökar livskvalitén.
Människans behov av att utforska och upptäcka nya platser
står till grund för en hälsosam fritid. 34

3.14.3 Gemenskap
“Att ha en god relation till sina grannar kan göra mer än att
skapa trivsel och trygghet – undersökningar har visat att det
även är bra för hälsan.” Goda relationer till sina grannar
minskar stress och ger glädje. Genom att skapa möjligheter
för spontana möten ökar människans förståelse för olika typer
av personligheter och levnadssätt. 35



ILLUSTRATIONSBILD

4. GESTALTNING
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MODULPLAN 5

2 st 2 ROK

MODULPLAN 4

1st 2 ROK
1st 3 ROK

MODULPLAN 3

1st 2 ROK
1st 3 ROK

MODULPLAN 2

1st 1 ROK
2st 2 ROK

MODULPLAN 1

1 st 1 ROK
2 st 2 ROK
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4.1  DESIGNKONCEPT

Dom slutliga modulplanerna staplas i den ordning som
önskas. Modulplan 1 är endast entréplan och ligger för
grunden till varje modulhus. Fortsatt kan man fritt stapla
modulplan i nedanstående ordning. Trapphusen är den del
som knyter samman alla moduler hela vägen ner till
garageplanet och fungerar som byggnadernas stöttepelare
konstruktionsmässigt. Schemat nedan visar hur kvarteret är
uppbyggt av sex olika kroppar som är sammansatta med
varandra på olika sätt. Den högsta byggnaden är sju våningar
och den lägsta är fyra.

9

2
2

20

2
2

7
(m)

Måttsättning över modulplanens storlek

Modul 
1 och 2

Modul 
3 och 4

Modul 
5



Samverkansbjälklag

Betong pågjutet på KL-träplatta   
(KL-trähandbok figur 5.4)

Bjälklag

Exempel på bjälkllag  (Mer information se bilaga 4)
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Pelare
Förstärkning i form av pelare i hjärtväggar 
samt utanpå fasaden. Pelarna ligger i 
framkant utanpå fasade av estetiska skäl.

Bärande trapphus
Platsgjutet trapphus i betong, för ökad stabilitet i stommen.

Lägenhetsavskiljande väggar

Exempel på lägenhetsavskiljande 
vägg (Mer information se bilaga 4)

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STOMPLAN Konstruktionsidé genom gestaltningen

4.2  RAMVERK

Modulplanens väggar och bjälklag är konstruerade i KL-trä i
samverkan med betong. Detta för ökad upptagning av vindlast
och akustikkrav. Spännvidder är anpassade för KL-trä och de
massiva bjälklagen och väggarna samverkar med pågjuten
betong, platsgjutet trapphus i betong, limträpelare och
limträbalkar. Balkarna och pelarna har både en
konstruktionsmässig och estetisk uppgift.

Ytterväggar

Exempel på yttervägg (Mer 
information se bilaga 4)



N

Entréplan Normalplan (plan 1) Takplan
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4.3  TYPPLANER



V

IV

VII

VII

VI

IV

1:500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Sida 32

HUS E

HUS F

N

HUS A

HUS B

HUS C

HUS D

Utdrag ur människans välmående sid. 19
Inzoomning av Fritid
(Forskning.se, 2018) 

4.4  FRITID

4.4.1 Sociala ytor
Utanför hemmet skapas rum för gemenskap, spontana möten,
promenader, restaurangbesök och andra aktiviteter. Tre
kommersiella lokaler finns att tillgå och hyra i hus C och D
enligt önskemål från Strukturplan och ramverk för Lövholmen.
Även det långa bryggstråket längst fastighetens norra sida på
andra sidan den nya huvudgatan länkar nu samman
grönområden i öster och väster, även det var ett önskemål
från Strukturplan och ramverk för Lövholmen.

4.4.2 Öppen innergård
Kvarteret Arken har en öppen innergård som allmänheten fritt
kan passera för att inte störa det naturliga flödet i området ner
mot kajen. Den öppna innergården ger människor en möjlighet
att stanna upp och utforska kvarteret utan att känna sig
påträngande.



1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gemensamt orangeri 

Stort trädäck i tre väderstreck
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Placeringsvy i kvarteret

Utdrag ur människans välmående sid. 19
Inzoomning av Gemenskap
(Hasselfors Garden, 2019), (Via TT, 2019)

4.5  GEMENSKAP

Två stycken gemensamma takterrasser är lokaliserade i hus D
och E. Dom finns till för alla boenden på Lövholmen 13.

Syftet med terrasserna är att skapa gemenskap och spontana
möten mellan grannar. Det ska även finnas möjlighet att boka
terrasserna för privat bruk för eventuella festanordningar för
sina vänner och familj om man inte har möjlighet att ordna
såna aktiviteter i hemmet. En extra yta för alla som bor lite
mindre eller behöver utöka vid besök. På båda terrasserna
finns odlingsmöjligheter för alla i kvarteret i två orangerier med
soliga lägen.
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Utdrag ur människans välmående sid. 19 
Inzoomning av Hemmet

4.6  HEMMET

4.6.1 Planlösningar
Många av lägenheterna har möjligheten att skapa ett extra
rum om så behövs så att boendet kan anpassa sig till olika
situationer i vardagen. Bilden till höger visar skjutväggar som
anpassar människans behov att vara privat eller social
beroende av tid på dygnet. Sovrummen i lägenheterna är
placerade mot innergård för att minska störning från buller.

Skjutväggarna finns i många av lägenheter som säljs om två
rum och kök, detta för att ha möjlighet att lätt dela lägenheten
till en trerummare om så skulle behövas.

4.6.2 Tillgänglighet
Ett stort fokus på tillgänglighetsanpassning i små och smarta
lägenheter med låga kvadratmeter. Planlösningarna har under
en längre tid anpassats efter SIS-kraven utan att kännas
trånga. Alla lägenheter är utrustade med tvätt - och
diskmaskin, detta för att underlätta vardagen för människan.
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4.7  LÄGENHETSUTFORMNING

4.7.1 Modul- och lägenhetsfördelning
Bostadsförslaget omfattar totalt 81 stycken lägenheter
innehållande ettor, tvåor och tre rum och kök. I
modulförslaget finns tio stycken lägenhetstyper. Nedan i
tabell 1, 2 och 3 visas modulfördelningen i kvarteret,
lägenhetsfördelningen i kvarteret samt lägenhets-
fördelningen i modulplanen.

4.7.2 Säljplaner
Nästkommande tio sidor presenterar utformningen av
bostäderna och dess planlösningar i en lockande layout.
Säljplanerna visar skalenliga lägenhetstyper med antalet
rum, yta, i vilka modulplan de förekommer, var och i
vilken utsträckning i kvarteret samt en symbolförklaring.

Modulfördelning i kvarteret 

M1 M2 M3 M4 M5 Antal våningar
Hus A 1 st 2 st 1 st 2 st - 6 våningar
Hus B 1 st 3 st 1 st 2 st - 7 våningar
Hus C 1 st 3 st 1 st 1 st 1 st 7 våningar
Hus D 1 st 1 st 1 st - 0,5 st 4 våningar
Hus E 1 st 1 st 1 st - 0,5 st 4 våningar
Hus F 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 5 våningar

Lägenhetsfördelning i kvarteret

1 ROK 22% 17 st
2 ROK 63% 52 st
3 ROK 15% 12  st

BOA 4090 m2

BTA 6550 m2

HUS A
HUS BHUS C

HUS D

HUS E
HUS F
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Lägenhetsfördelning i modulplan

Antal rum M1 M2 M3 M4 M5
1 1 1 - - -
2 2 2 1 1 1
3 - - 1 1 -

Tabell  2

Tabell 1

Tabell 3

Husfördelning i kvarteret Arken



- 1 ROK, 30 KVM -
LGH 1, MODULPLAN 1

Antal: 6 st

Genomgående enrummare med 
egen ingång och trevligt  ljusflöde. 

Praktiskt skjutvägg mot 
sovalkoven.

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 1 ligger i Modulplan 1 och har egen ingång från innergården. 

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i Modulplan



- 1 ROK, 35 KVM -
LGH 2, MODULPLAN 2

Antal: 11 st

Trevlig enrummare med walk in 
closet och stora  

panoramafönster.

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 2 ligger i modulplan 2. 

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 2 ROK, 40 KVM -
LGH 3, MODULPLAN 4,5

Antal: 10 st

Välplanerad tvårummare med 
yteffektiv planlösning. Sovrum 

med skjutvägg och generös 
förvaring. 

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 3 är repeterande i modulplan 4 och 5.

A

K

NE

R
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



- 2 ROK, 50 KVM -
LGH 4, MODULPLAN 1

Antal: 6 st

Genomgående tvårummare med 
luftig planlösning och stora 

panoramafönster. 

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 4 ligger i modulplan 1. 

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sida 39

Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 2 ROK, 50 KVM -
LGH 5, MODULPLAN 1

Antal: 1 st

Genomgående tvårummare med 
yteffektiv planlösning. Sovrum 

med skjutvägg och generös 
förvaring. 

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

A

K

NE

R

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 5 är repeterande i modulplan 1, 2 och 3. 
Avvikelser kan förekomma.
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



- 2 ROK, 50 KVM -
LGH 6, MODULPLAN 1, 2, 3

Antal: 22 st

Genomgående tvårummare med 
yteffektiv planlösning. Sovrum 

med skjutvägg och generös 
förvaring. 

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

A

K

NE

R

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 5 är repeterande i modulplan 1, 2 och 3. 
Avvikelser kan förekomma. Gavellägenheter i hus E saknar fönster med blå markering, 
se typplan sid 31.

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



- 2 ROK, 55 KVM -
LGH 7, MODULPLAN 2

Antal: 11 st

Rymlig tvårummare med generös 
förvaring. Fint  ljusinsläpp och 

stora sociala ytor.

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 6 ligger i modulplan 2. 

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



- 2 ROK, 55 KVM -
LGH 8, MODULPLAN 5

Antal: 2 st

Rymlig tvårummare med fin utsikt 
från den stora terrassen. 

Genomgående ljusflöde och 
alternativa skjutväggar.

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K/F KYL & FRYS

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 7 ligger i modulplan 5. 

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



- 3 ROK, 75 KVM -
LGH 9, MODULPLAN 4

Antal: 6 st

Trevlig  trerummare med stora 
panoramafönster, mysig balkong 

och walk in closet.

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 8 ligger i modulplan 4. 

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K KYL

KLÄDSTÅNG

F FRYS

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan



- 3 ROK, 85 KVM -
LGH 10, MODULPLAN 3

Antal: 6 st

Unik trerummare med smidig 
köksö, stor terrass och walk in 

closet.

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

K KYL

KLÄDSTÅNG

SÄLJPLAN Rumshöjd ca 2,7 m. Lägenhet 8 ligger i modulplan 3.

F FRYS

A

K

NE

R

1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Placeringsvy i kvarteret Placering i modulplan
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MODULPLAN 1 Tillgänglighetsanpassat

K/F KYL & FRYS
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Placeringsvy i kvarteret

P
O
S
T

Entré

4.8  TILLGÄNGLIGHET

Alla bostäder är utformade efter tillgänglighetskraven från SIS
(Svenska institutet för standarder). Detta för att bostäderna
skall vara tillgängliga för personer med nedsatt
orienteringsförmåga och medhjälpare. Till höger visas
Modulplan 1 möblerat utifrån tillgänglighetskrav.

ST STÄDSKÅP

DM DISKMASKIN

KTT KOMBITVÄTTMASKIN

G GARDEROB

INDUKTIONSHÄLL

KLÄDSTÅNG



1:100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Infart garage

4.9.1 Planlösning
Under samtliga huskroppar gömmer sig ett garageplan som
nås från samtliga trapphus och hissar. Här finns nödvändiga
utrymmen för att underhålla husen, 41 parkeringsplatser, 126
cykelparkeringar, barnvagns- och rullstolsförråd, tvättstuga, 81
lägenhetsförråd samt kommersiella lokaler.

Infarten nås i marknivå från den nya planerade vägen på norra
sidan av fastigheten.

4.9.2 Tillgänglighet
Garage planet är utrustat med tre handikapparkeringar med
gångavstånd på max 25 meter till närmaste trapphus.
Samtliga hissar går hela vägen ner till garageplanet.

N

P

TVÄTTSTUGA

KOMMERSIELL LOKAL

HANDIKAPPARKERING

BARNVAGN- & 
RULLSTOLSFÖRRÅD

CYKELPARKERING

FÖRRÅD

INFARTP

4.9  GARAGEPLAN



Ek
Dekorvax, pigmenterad matt
Karmar, dörrar och fönster

Peppargrå
NCS 4500-N
Köksluckor 

Chevron fiskben ek
Hårdvaxolja, pigmenterad matt
Lägenhetsgolv 

Kalksten
Pietra d´Avola 
Badrum vägg
(golv utan struktur)

Hexagon klinker
Hallgolv

Kalksten
Bänkskivor: kök 
och badrum

Spontad ytterpanel 
22x145mm
Ofärgad fasadlasyr
Fasad

Spontad ytterpanel 22x145mm
Tjärvitriol, Fasad

Spontad ytterpanel 22x145mm
Svart slamfärg, Fasad

Falsad 
plåt
Aluzink
Tak

Betong
Balkonggolv

Sedum
Tak

INTERIÖRT

EXTERIÖRT
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4.10  MATERIALVAL

4.10.1 Exteriört
Spontad ytterpanel behandlad med svart slamfärg, tjärvitriol
och ofärgad fasadlasyr knyter an husen till de befintliga
intilliggande faluröda sjöstugorna. Taken bekläs med falsad
plåt i färgen aluzink som livar upp de matta fasaderna. För att
få en ytterligare prägel på husen har två av dem försätts med
sedumtak. Balkonggolven bevaras i den råa betongen som
härstammar från konstruktionen.

4.10.2 Interiört
De interiöra materialen är ett förslag för ett annorlunda och
exklusivt boende. Vid en nyproduktion är det självklart möjligt
att anpassa tillvalen till sin egen plånbok och stil.

Köksluckor: NCS 0300-N (vit),
NCS 1500-N (pärlgrå)
NCS 4500-N (peppargrå)

Bänkskiva: Top face laminat (svart)
Ek, oljad
Kalksten, obehandlad

Badrum: Kakel 15x15 (vit)
Vägg: Pietra d’ Avola Kalksten

Hallgolv: Klinker 15x15 (mörkgrå)
Hexagon klinker

Lägenhetsgolv: 3-stavs parkett
Chevron fiskben, ek



FASAD FRÅN SÖDER

Falsad plåt, aluzink

Spontad ytterpanel, tjärvitriol

Limträbalk, ofärgad fasadlasyr
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Spontad ytterpanel, svart slamfärg

Sedum Limträbalk, svart slamfärg

FASAD FRÅN NORR

N
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Spontad ytterpanel, svart slamfärg

Falsad plåt, aluzink

FASAD FRÅN ÖSTER

N
Sida 51

1:200 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Spontad ytterpanel, ofärgad fasadlasyr 

Falsad plåt, aluzink

Limträbalk, ofärgad fasadlasyr
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SEKTION B-B
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5.  REFLEKTION

Nyproduktionen måste ges extra tid till projektering i tidiga
skeden och ge sig på nya, smarta lösningar till utformningar
då bostäderna tenderar att minska till ytan i skuggan av
bostadsmarknaden. Detta arbete undersöker möjligheter för
en bostad att kännas större än vad den är. Det ligger även en
stor tyngd i hur man bevarar och lyfter fram ett områdes
kulturhistoriska prägel med hjälp av ny arkitektur. När
arkitekter ritar nya bostadshus bör omgivningen beaktas och
lyftas fram av den nya arkitekturen istället för att skymmas av
den.

Modulhus är ofta trista och upplevs för en arkitekt som ett
mardrömsscenario, vilket det inte behöver vara. I det här
projektet visas ett exempel på hur ett modulplan kan
bearbetas fram till någonting både funktionellt och vackert.
Modulplaner och modulhus minskar kostnader för
nyproduktion och borde därför lyftas fram och användas mer.
Ett pussel är inte alltid lätt att lösa, men ger man det tillräckligt
lång tid så blir det alltid komplett till slutet.

KL-trä är framtidens material och borde ses över av Sveriges
byggbransch. Miljön kan inte vänta och trä är skogens guld
som frodas i Sveriges skogar. I det här projektet har alla
modulplan utformats av just detta, KL-trä. Om fler arkitekter
och ingenjörer skulle bli mer insatta i träets egenskaper och
styrkor är vi övertygade om att det skulle slå igenom hårt.

Kan rum vara det nya tillvalet i en planlösning? Vi hoppas att
alla Sveriges arkitekter kan se till människans behov och
ekonomi genom att ge en lägenhet möjligheter istället för
begränsningar.

6.  SLUTORD

Utgångspunkten i detta examensarbete var att göra det bästa
möjliga utav fastigheten Lövholmen 13 i det nedgångna
området Lövholmen. Dels för att vi finner ämnet intressant
men även för att få en ökad kunskap för hur vi gör en otrygg
och uppriven plats till någonting funktionellt och vackert som
bidrar till samhället.

Kvarteret Arken har formats efter sol, vind och vatten och lyfter
Lövholmen, tillsammans med omgivande arkitektur, från
botten till toppen. Utifrån människans önskemål har yteffektiva
planlösningar med rum som nytt tillval tagits fram i stapelbara
modulplan som ska kunna placeras runt om i Sverige, inte
bara på Lövholmen.

Allt efter arbetets gång har det triggat igång idéer om hur
dessa modulplan kan byggas på andra platser än Lövholmen.
Hur långt dessa skulle kunna gå och hur mycket det skulle
hjälpa bostadshus i nyproduktion ekonomiskt.

Vid ett fortsatt arbete hade vi velat forska vidare på andra
platser där modulhusen hade fungerat. Göra en prisanalys för
att se hur mycket som skulle kunna köras prefabricerat och
vad det skulle tjäna ekonomiskt. Göra en ytterligare analys i
hur planlösningarna kan göras ännu mer effektiva och smarta
med hjälp av skjutväggar och fönsterplaceringar. Skulle
bostadshusen ge en så pass ekonomisk vinning att dom skulle
kunna bli hyreshus och gynna de mer ekonomisk svaga
människorna. En annan nyfikenhet är hur fasadutformingen
på modulhusen kan ändras beroende på omgivningen de
placeras i för att göra andra platser mer attraktiva och trygga.
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