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Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra en omvandling 
av fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen 
och levande stadsdel med bostäder, verksamhe-
ter och service samtidigt som fabrikens histo-
ria blir avläsbar för nya invånare och besökare. 
Omvandlingen syftar även till att göra stadsde-
len till en integrerad del av centrala Gustavs-
berg med en stärkt koppling mot centrum. 
Planen bereder plats för cirka 1300 bostäder. I 
anslutning till dessa medges verksamheter, där 
delar utgörs av verksamheter som fortgår i be-
fintliga byggnader.

Planförslaget utgör en del av en samlad strategi 
för utvecklingen av centrala Gustavsberg, be-
skriven i ”Program för centrala Gustavsberg” 
från 2009 och en senare framtagen ”master-
plan” från 2010. Strategin bedöms innebära 
tydliga steg för en hållbar utveckling av Gus-
tavsberg. 

Samlad bedömning
Förslagets huvudsakliga konsekvenser kan be-
skrivas som en balans mellan intentionerna att 
utveckla en hållbar tätortskärna å ena sidan 
och kulturhistoriska värden och miljörisker å 
den andra sidan. Den föreslagna utvecklingen 
av tätorten präglas av ambitionen att skapa 
sammanhållning, blandning av bostäder och 
verksamheter, god kollektivtrafik och en stark 
identitet och attraktivitet. Förslaget skapar på 
detta sätt tydliga förutsättningar för en håll-
bar utveckling. De positiva efekterna kan dock 
vägas främst mot den negativa påverkan som 
sker på höga kulturmiljövärden, men också 
mot miljörisker från främst buller och mark-
föroreningar. Förslaget präglas av en medveten 
avvägning mellan dessa värden, liksom en am-
bition att uppfylla miljöbalkens bestämmelser 
om hushållning med mark- och vatten (MB 
kap 3). Enligt bedömningar i denna rapport 
är den föreslagna markanvändningen, med det 
föreslagna syftet, att betrakta som en del av en 

hållbar samhällsutveckling och en god mark-
användning. För att på ett tydligt sätt uppfylla 
miljöbalkens bestämmelser, bör dock delar av 
förslagets utformning bearbetas, främst med 
åtgärder som minskar negativa konsekvenser 
på kulturmiljövärdena.

Konsekvenser för rekreationsvärden
Förslaget innebär att fabriksområdet öppnas 
upp och görs mer tillgängligt och genomsläpp-
ligt, vilket gör att nya stråk och promenadvä-
gar kan etableras. Inom planområdet etableras 
ett parkstråk med central stadspark, kring vil-
ket nya upplevelsevärden och målpunkter kan 
utvecklas. Upplevelsevärden förknippade med 
industrihistoria försvagas dock av förslaget. 
Längs Gustavsbergsvägen och genom planom-
rådet kommer möjligheterna att uppleva trygg-
het att förbättras.

Konsekvenser för kulturmiljövärden
Planområdet är av stor betydelse för riksin-
tresset Gustavsberg, som bl.a. grundas på den 
tydligt avläsbara utveckling av orten som indu-
strisamhälle. Förslaget innebär att den tydliga 
uppdelningen av funktioner i Gustavsberg blir 
svårare att avläsa, eftersom planförslaget bi-
drar till en mer samlad tätort med blandning 
av olika funktioner (bostäder, sevice, verksam-
heter, fritidsaktiviteter, etcetera). Förslaget ine-
bär också att några av industribyggnaderna rivs 
och att den mycket intressanta sanitetsporslins-
fabriken, med sina tillbyggnader, delvis rivs och 
byggs om med omfattande förändringar av ka-
raktären. De kvarvarande industribyggnaderna 
kommer att omges av bostadskvarter, vilket 
minskar möjligheten att avläsa den historiskt 
tydliga uppdelningen av fukntioner. En ny ska-
la kommer också att introduceras med de nya 
byggnaderna. Förändringarna är av sådan om-
fattning att påtaglig skada på riksintresset inte 
kan uteslutas.
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Konsekvenser för vattenmiljö
Dagvatten från planområdet rinner av till Far-
staviken, som ingår i vattenförekomsten Bag-
gensfjärden. Vattnet uppnår inte de uppstälda 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för Baggen-
sfjärden, som innebär god ekologisk och god 
kemisk status på vattnet. Förslaget innebär att 
dagvattnet kommer att föra med sig mindre 
föroreningar än i dagsläget, vilket underlät-
tar möjligheterna att uppfylla MKN. Förslaget 
innehåller dock inga förslag till åtgärder som 
minskar risken för läckage från markförore-
ningar till grund- och ytvatten, eller förslag till 
rening av dagvattnet.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Förslaget påverkas främst av miljöfaktorer 
knutna till markföroreningar, buller samt mil-
jöfarliga verksamheter och farligt god.

Provtagningar har påvisat höga halter av mark-
föroreningar på vissa platser. Eftersom det sak-
nas en genomgripande kartläggning av förore-
ningar, och marksanering inte planeras, finns 
viss risk att höga halter kan förekomma där bo-
städer eller parker planeras. Under byggskedet 
finns också risk för att markföroreningar läcker 
till grund- och ytvatten.

Buller väntas i förslaget främst komma ifrån 
Gustavsbergsvägen, vilket innebär att bostä-
der närmast vägen riskerar att utsättas för bul-
ler som överskrider nationella riktvärden. Det 
är däremot möjligt att skapa goda ljudmiljöer 
enligt de definitioner om avsteg som beskrivs 
i Länsstyrelsens rapport ”Trafikbuller och bo-
stadsbebyggelse”. Denan typ av avsteg kan 
motiveras eftersom bostäderna byggs i centralt 
läge med god tillgång till service och kollektiv-
trafik.

Med förslaget sker en påtaglig minskning av 
risker knutna till farligt gods och miljöfarliga 
verksamheter, eftersom AB Gustavsberg flyttar 
sin verksamhet från området. Andra transpor-
ter av farligt gods kommer också att styras bort 
från Gustavsbergsvägen.

Konsekvenserna i relation till nationel-
la miljömål
De flesta av förslagets konsekvenser berör hu-
vudsakligen miljömålet ”God bebyggd miljö”. 
Målet innebär att flera ambitioner för miljö, 
som delvis motverkar varandra, ska vägas sam-
man till en hållbar bebyggd miljö. I förslaget 
domineras avvägningen främst av balansen 
mellan att utveckla en blandad stadsdel med 
bostäder intill utmärkt kollektivtrafik och att 
förstärka Gustavsbergs centrum å ena sidan, 
och påverkan på riksintresset för kulturmiljö 
och vissa miljörisker å den andra sidan. Plan-
förslaget präglas av en avvägning som bedöms 
ligga i linje med miljömålet, där dock svårighe-
terna att ta tillvara kulturmiljövärdena är tyd-
liga.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet har beskrivits som att pågå-
ende markanvändning fortgår inom gällande 
planer.

Inom nollalternativet kommer planområdet 
fortsatt att vara svårtillgängligt och delvis slutet 
och fortsatt utgöra en barriär. Alternativet sak-
nasr möjligheter att utveckla kommunens grön-
strukturen och ger små möjligheter att utveckla 
nya målpunkter och aktiviteter för rekreation. 
Inom alternativet bevaras dock upplevelsevär-
den knutna till industrihistoria tydligare.

Kulturmiljövärdena kommer till största delen 
att bevaras inom nollalternativet. Gula porten 
och badkarsfabriken saknar skydd enligt gäl-
lande plan, men flera andra byggnader kan be-
varas, byggnader som i förslaget kommer att 
rivas eller byggas om. Funktionsuppdelningen 
i centrala Gustavsberg kan bevaras.

Vattenmiljön kommer i nollalternativet att på-
verkas av mer föroreningar från dagvattnet än 
alternativet. Risken för läckage från markföro-
reningar kommer dock att vara mindre.

I nollalternativet tillkommer inga bostäder som 
kan utsättas för ohälsosam eller osäker miljö. 
Däremot kommer nuvarande boende längs 
Gustavsbergsvägen och Rättarvägen att fort-
satt utsättas för risker med farligt gods och mil-
jöfarlig verksamhet.
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Inledning

farligt gods och miljöfarlig verksamhet.
Bedömningar i MKBn bör i första hand ske i 
förhållande till planens genomförandetid.

Biologisk mångfald
Under arbetet med MKB har det blivit uppen-
bart att inga värden för biologisk mångfald kan 
riskera att påverkas på ett betydande sätt. Na-
turmark förekommer mycket sparsamt inom 
planområdet, med uppvuxna lindar och lön-
nar som högsta naturvärde. Det är här tydligt 
att förslaget inte riskerar att medföra betydan-
de miljöpåverkan. Något kapitel om biologisk 
mångfald och geologiska värden förekommer 
därför inte i MKB.

Landskapsbild
Av liknande skäl finns inget avsnitt om påver-
kan på landskapsbilden, då förändringarna sker 
inom det redan bebyggda området. Föränd-
ringar av bebyggelsens skala och struktur har 
dock betydelse för kulturmiljövärdena i plan-
området och finns därför behandlade under 
detta kapitel.

Alternativ
Alternativa platser och utformningar för be-
byggelse har utretts  i samband med arbete för 
kommunens översiktsplan och inom program-
arbetet för centrala Gustavsberg. Det har där-
för inte utretts några alternativa lokaliseringar 
eller utformningar inom denna MKB.

Planförslaget har däremot jämförts med ett 
nollalternativ där befintlig bebyggelse och 
strukturer kvarstår. Inom detta alternativ antas 
verksamheterna inom området fortgå.

Denna rapport har utarbetats av Ekologigrup-
pen AB på uppdrag av Lars Fladvad och Lena 
Nordenlöw, Värmdö kommun.

Miljöbedömnings- 
processen
En behovsbedömning av miljöbedömning 
enligt MKB-förordningen (efter ändringar 
2008:691) har utförts som en inledning på mil-
jöbedömningen av planarbetet (Ekologigrup-
pen AB, 2009:1). I denna bedöms program-
förslaget medföra risk för betydande miljöpå-
verkan vilket innebär att en MKB ska utföras. 
Behovsbedömningen innehåller också en av-
gränsning av innehåll i MKB.

En översiktlig MKB har också utförts för hela 
programförslaget Centrala Gustavsberg (Eko-
logigruppen AB, 2009:3).

Behovsbedömningen omfattar hela centrala 
Gustavsberg. Det aktuella planområdet utgör 
således en mindre del av programområdet. 
Den aktuella delen har dock bedömts innehålla 
förslag av samma karaktär som för hela pro-
grammet, vilket innebär att den då utförda be-
hovsbedömningen anses gälla även för denna 
enskilda del. Det innebär att en MKB ska utfö-
ras för planen, med den avgränsning som be-
skrivs i behovsbedömningen.

Avgränsningar
Enligt behovsbedömningen bör MKB för det 
aktuella förslaget fokusera på påverkan på kul-
turmiljövärden, naturmiljön, vattenmiljö, na-
turrekreation och friluftsliv. För påverkan på 
hälsa och säkerhet bör fokus ligga på mark- 
och vattenföroreningar samt riskanalys kring 
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Metodik
Konsulten har på ett oberoende sätt kunnat 
granska förslagets förutsättningar och konse-
kvenser. Information om platsen har inhämtats 
genom befintlig dokumentation, genom inter-
vjuer med sakkunniga personer, samt genom 
kompletterande fältinventering.

regionalt intresse
eller begränsad påverkan på värden av kommu-
nalt intresse
eller omfattande påverkan på större lokala vär-
den.

Uppfyller miljökvalitetsnormer, men inte i alla 
dess aspekter, uppfyller huvudsaligen nationel-
la riktvärden eller gränsvärden, men inte i alla 
dess delar eller avseenden,
eller motverkar delvis nationella miljömål, alter-
nativt bidrar delvis med åtgärder i miljömålets 
riktning
eller motverkar på ett tydligt sätt lokala miljö-
mål, alternativt bidrar på ett tydligt sätt med åt-
gärder i de lokala målens riktning

+/- 1 Små konsekvenser 

Liten påverkan på värden av kommunalt in-
tresse,
eller minde konsekvenser för lokala värden.

Uppfyller tydligt miljökvalitetsnormer och na-
tionella riktvärden och gränsvärden, men kan 
på ett icke betydelsefullt sätt motverka aspekter 
av dessa,
eller överensstämmer tydligt med nationella mil-
jömål, alternativt motverkar inte dessa, 
eller motverkar endast i mindre omfattning lo-
kala miljömål, alternativt bidrar obetydligt till 
att uppfylla dessa

+/- 0 Inga eller obetydliga konsekvenser 
Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som 
saknar betydelse för de kända värdena.

Osäkerhet i 
bedömningarna
Underlaget för bedömningar av påverkan från 
markföroreningar grundar sig på ett material 
av provtagningar som inte täcker hela området. 
Förekomsten av miljöfarliga ämnen i befintli-
ga byggnader är inte kartlagd överallt. Grund-
vattenrörelser är inte kända. Prognoser för för-
väntade ljudnivåer har inte varit tillgänliga.

Bedömningen av rekreativa värden och funk-
tioner utgörs av en metodik som utvecklats 
av Ekologigruppens landskapsarkitekter, men 
som bl.a. utgår från Stockholms regionplane- 
och trafikontors metodik för inventering av 
upplevelsevärden För metodikbeskrivning av 
naturvärdesbedömning och bedömning av re-
kreativa värden se Översiktlig MKB Program-
förslaget centrala Gustavsberg (Ekologigrup-
pen AB, 2009:3). Klassificering av förorenad 
mark följer Naturvårdsverkets riktlinjer.

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra 
med såväl positiva som negativa konsekvenser. 
Skalan av konsekvenser relaterar till det värde 
som berörs, men också till miljöpåverkans re-
lation till miljökvalitetsnormer, nationella rikt-
värden, gränsvärden och miljömål.

+/- 4 Mycket stora konsekvenser

Betydande påverkan på riksobjekt eller regio-
nalt värdefulla objekt.
Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer. Över-
skrider tydligt nationella riktvärden eller gräns-
värden för miljö.

+/- 3 Stora konsekvenser

Begränsad påverkan på riksobjekt eller värden 
av regionalt intresse,
eller betydande påverkan på värden av kommu-
nalt intresse.

Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer el-
ler nationella riktvärden eller gränsvärden för 
miljö,
eller motverkar tydligt nationella miljömål, eller 
bidrar tydligt med åtgärder i miljömålets rikt-
ning.

+/- 2 Märkbara konsekvenser

Liten påverkan på värden av riksintresse eller 
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Föreslagen plan och alternativ 

het ges att uppföra två nya förskolor. Ett park-
stråk skapas som binder samman området med 
Gustavsbergs centrum och den tillkommande 
bebyggelsen där samt ökar tillgängligheten till 
Farstaviken. Eftersom genomförandetiden be-
döms som relativt lång, skall det även vara möj-
ligt att bedriva redan pågående verksamheter 
fram till dess att man ser det som ekonomiskt 
rimligt att uppföra bostäder på platsen.

Planens påverkan och 
effekter
Nedan presenteras en översikt över den påver-
kan som projektet bedöms föra med sig. En så-
dan översikt görs i enlighet med internationell 
MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de delar 
av projektet som kan påverka miljön. Här tas 
ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller 
negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att 
beskriva konsekvenserna för denna påverkan 
och då bedöma om konsekvenserna är stora el-
ler små, positiva eller negativa.

Rivning av byggnader, uppförande av nya

Förslaget innebär att flera av de gamla verk-
samhetsbyggnaderna rivs, vilket medför risk 
för att miljöfarliga ämnen från dessa frigörs. 
Nya byggnader uppförs, med ett annorlunda 
utseende, annan skala och i ett annat kvarters-
mönster. Detta får effekter på de samlade kul-
turmiljövärdena, men innebär också att om-
rådet öppnas upp och görs tillgängligt genom 
nya gator och parkstråk.

Markarbeten, markdränering, vattenavrin-
ning 

Planförslaget kommer att medföra att olika ty-
per av markarbeten såsom grundläggning, drä-
nering, ledningsdragning m.m. Yt- och mark-

Den nu aktuella detaljplanen är en del av det på-
gående arbetet med att omvandla centrala Gus-
tavsberg. Planområdet ligger i den västra delen 
av centrala Gustavsberg, Värmdö kommun 
och omfattar de södra delarna av det fabriks-
område som tidigare dominerats av porslinstill-
verkning. Inom området planeras omvandling 
av verksamheter till bostäder, förändringar av 
vägnätet (nya vägar och omdragningar av be-
fintliga vägar), nya bostäder, offentliga byggna-
der, brygga samt en stadspark.

Syftet med planen
Planens syfte är att möjliggöra en omvandling 
av fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen 
och levande stadsdel med bostäder, verksamhe-
ter och service samtidigt som fabrikens historia 
blir avläsbar för nya invånare och besökare. De 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna tillva-
ratas med ny användning och inlemmas i den 
nya bebyggelsen. Omvandlingen syftar även till 
att göra stadsdelen till en integrerad del av cen-
trala Gustavsberg med en stärkt koppling mot 
centrum. 

Hela centrala Gustavsberg är utpekat som ut-
vecklingsområde för en centrumbebyggelse 
innehållande bostäder och arbetsplatser (ÖP 
2003).  I förslaget ÖP 2030 föreslås att cen-
trum, hamnen och fabriksområdet ska billda en 
enhet genom etablering av fler bostäder och ar-
betsplatser och attraktiva gröna ytor.

Planens innehåll
Planen bereder plats för cirka 1300 bostäder. I 
anslutning till dessa medges verksamheter på ca 
# kvadratmeter, där delar utgörs av verksamhe-
ter som fortgår i befintliga byggnader. Möjlig-
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Planförslaget som illus-

trationsförslag (ovan) och 

som plankarta (nedan).
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vattenförhållandena väntas då påverkas. An-
delen hårdgjorda ytor väntas i stort sett vara 
densamma med förslaget, men gröna tak kan 
tillkomma. Ytavrinningen kan därför minska 
något.

Dagvatten kan komma att förorenas av tra-
fikföroreningar, föroreningar i byggnader och 
mark, och andra föroreningar från hårdgjorda 
ytor.

Markarbeten kan innebära att äldre lagrade 
markföroreningar frigörs till grundvattnet eller 
till Farstaviken.

Nya vägar

Planförslaget innebär anläggningar av nya vä-
gar och omdragningar av befintliga vägar vilket 
i första hand ger effekter på rörelsestråk, till-
gänglighet, trafiksäkerhet och buller.

Markarbeten för vägdragningar kan innebära 
att äldre lagrade markföroreningar frigörs till 
grundvattnet eller till Farstaviken

Stadssbilden förändras

I och med planförslaget kommer stadssbilden 
att förändras genom att vyn från Gustavsbergs-
leden förändras. En lång rad av långsträckta fa-
briksfasader kommer att brytas upp med inslag 
av mindre kvarter med bostadsbebyggelse.

Anläggningar i strandområdet

Förslaget innehåller en lösning för dagvatten i 
form av en damm som avgränsas som en del 
av Farstaviken.

Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik

Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger 
effekter på trafiksäkerhet, luftföroreningar och 
buller. Förutsättningarna att utveckla kollektiv-
trafiken påverkas.

Ny bebyggelsestruktur

Planförslaget ger effekter på sociala och eko-
nomiska kvaliteter, eventuellt även på förut-
sättningar för kollektivtrafik samt på behovet 
av personbilstransporter. En ny struktur påver-
kar möjligheterna till etablering av service samt 
fritids- och kulturaktiviteter.

Fler boende

Planförslaget ger effekter på sociala och eko-
nomiska kvaliteter, samt förändringar i be-
sökstryck på naturområden och kulturaktivite-
ter, liksom förändringar i kundtillströmning till 
olika komersiella verksamheter. Möjligheter till 
att utveckla nya aktiviteter och verksamheter 
kommer att påverkas. 

Alternativ
Alternativa platser och utformningar för be-
byggelse har utretts  i samband med arbete för 
kommunens översiktsplan och inom program-
arbetet för centrala Gustavsberg. Det har där-
för inte utretts några alternativa lokaliseringar 
eller utformningar inom denna MKB. Den fö-
reslagna planen jämförs dock med ett nollalter-
nativ.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintliga struktu-
rer och byggnader kvarstår. I nollalternativet 
antas den befintliga detaljplanen fortsatt gälla, 
vilket innebär att verksamheter av olika slag 
fortgår inom området.

Utvecklingen inom nollalternativet är svår att 
förutse i detalj, eftersom den största verksam-
hetsutövaren, Villeroy & Bosch, behöver nya 
lokaler för sin verksamhet, och väntas flytta 
från området oavsett den föreslagna planen ge-
nomförs eller inte.

Av praktiska skäl bedöms nollternativet med-
föra liknande miljöpåverkan från sina verksam-
heter som i dagsläget. Befintliga byggnader an-
tas vara kvar.
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Lagskydd och plansituation

Lagskydd

Riksintresset Gustavsberg
Riksintresset Gustavsberg formuleras som 
”industrisamhället Gustavsberg med sin väl-
bevarade bruksmiljö i och kring den välkända 
porslinsfabriken med arbetarbostäder och till-
hörande lantbruksmiljö som inkluderar som-
marvillemiljö utmed Farstasundet”. Riksintres-
set omfattar stora delar av centrala Gistavsberg 
(se karta), dock inte huvuddelen av planområ-
det. Planområdet och dess byggnader är dock 
av mycket stor betydelse för riksintresset. Pla-
nens konsekvenser för riksintresset ska därför 
bedömas i förhållande till riksintressets värden 
och lagskydd.

Motiveringen för riksintresse Gustavsberg (AB 
56, Gustavsbergs sn., 6581/1645, Riksantikva-
rieämbetet):
Brukssamhälle med obruten industriell verk-
samhet alltsedan 1600-talet och det samhälle 
detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets 
patriarkaliska industrisamhälle och 1900-talets 
industri med anknytning till folkhemstanken 
och kooperationen KF. Byggnader och anlägg-
ningar som visar de olika tidsskikten i bruks-
samhällets utveckling. Industribyggnader för 
olika ändamål, där industriprocessens alla led 
kan följas samt kontorsbyggnader och andra 
anläggningar för produktionen. Offentliga 
byggnader samt bostäder av olika typ och för 
skilda sociala grupper. Planering av utbygg-
nadsområden från 1930, 40- och 50-talen där 
denna bygger vidare på den gamla brukskarak-
tären.

I området ingår även sommarnöjesmiljö med 
sommarvillor från 1870- och 1880-talen vid 
Farstasundet väster om Gustavsbergs samhälle, 
som i sin utformning speglar tidens arkitektur-
strömningar, bl.a. den fornnordiska inspiratio-
nen.

Området berör olika lagskydd bl.a. riksintresse 
för Kulturmiljö.

Plansituation
I översiktplanen (ÖP) 2003 och i förslag till ÖP 
2030 ska området, tillsammans med hela cen-
trala Gustavsberg utvecklas och skall innehålla 
handel, kultur, idrott, service och bostäder.

ÖP 2003 pekar ut Kvarnberget som utred-
ningsområde för nya bostäder i de centrala de-
larna. Området mellan Kvarnbergsskolan och 
Bagarvägen är ej planlagt. Området från skolan 
och söderut är detaljplanelagt ”Kvarnberget 
och Tallåsen, antagen i maj 2005.

Regionplanen (RUFS 2010) anger centrala 
Gustavsberg som en regional stadsbygd med-
utvecklingspotential. Centrala Gustavsberg 
omges av gröna kilområden inom den regionla 
grönstrukturen med ett grönt samband genom 
den östra delen av Ösbyträsk.

Större delen av planområdet omfattas av stads-
plan 9 för fabriksområdet med huvudända-
målet industri. Planen fastställdes 1968.  Plan-
områdets norra del berörs av detaljplan 96 för 
Gustavsbergs hamn från 2002. Inom fabriks- 
området medges i huvudsak bostads- och cen-
trumanvändning. För den del som ligger inom 
aktuellt planområde anges i huvudsak använd-
ning för centrumändamål. Idrottsvägen, Cha-
mottevägen samt del av Båtvägen anges som 
huvudgator. Planens genomförandetid pågår 
till och med 2017.
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Strandskydd
Farstaviken omfattas av det  generella strand-
skyddet om 100 meter norr om Farstaviken, 
vilket inte berör planområdet. För vattenmiljön 
gäller strandskyddet 100 meter ut i vattnet för 
Farstaviken.  

Artskyddsförordningen
Inom planområdet förekommer arter som om- 
fattas av artskyddsförordningen, en förordning 
som utgår från EU:s fågeldirektiv samt arts- 
och habitatdirektiv. Bland de från planområdet 
hitills kända arter som omfattas av förordning-
en, märks främst silltrut och ejder.

Skydd inom detaljplan: q-märkning
I planområdets norra delar finns ett antal bygg-
nader av kulturhistorisk värde som omfattas av 
detaljplan 96 för Gustavsbergs hamn som vann 
laga kraft i juli 2002. I samband med planlägg-
ningen gjordes en kulturhistorisk byggnadsin-
ventering och Stallet, Västra Portvaktsstugan, 
Panncentralen, kompressorbyggnaden samt 
verkstadsdelen förlades med skyddsbestäm-
melse (q).

MKN för ytvatten
Vattenmyndigheten har stält upp miljökvali- te-
tsnormer, MKN, för ytvatten för landets s.k. 
vattenförekomster. Farstaviken är en del av 
vattenförekomsten Baggensfjärden. Vatten- 
myndigheten har bedömt vattenförekomstens 
ekologiska status som måttlig och den kemiska 
statusen (exklusive kvicksilver) som god.

Enligt MKN ska god ekologisk status vara 
uppnådd år 2021. Den goda kemiska statusen 
ska bevaras enligt normerna.

MKN för luftkvalitet
Planarbetet måste iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer (MKN) för luftkvalitet, främst i 
samband med trafik på Gustavsbergsvägen och 
verksamheter som tillåts inom den nya planen.

Regeringen utfärdade år 1998 en förordning 
om miljökvalitetsnormer. De ämnen som reg-
lerades var kvävedioxid/kväveoxider, svaveldi-
oxid och bly. Förordningen har sedan dess re-
viderats och kompletterats med ytterligare nor-
mer, för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel 
och bens(a)pyren. Normerna baseras huvud-
sakligen på krav i EU-direktiv. Förordningen 
heter idag Luftkvalitetsförordning (2010:477).

Karta över de centrala 
delarna av riksintresset 
Gustavsberg.
Huvuddelen av 
planområdet ligger 
utanför riksintressets 
avgränsning, men 
efetrsom det är av 
mycket stor vetydelse 
för riksintressets 
värden, bedöms 
konsekvenserna av 
planen i förhållande 
till riksintressets 
betydelse.



MKB Gustavsbergs Fabriksområde   Samrådshandling

13

Fabriksområdet innehåller i nuläget endast 
mycket små partier av naturmark. Planområdet 
är dessutom i dagsläget inhägnat, vilket gör det 
otillgängligt för allmänheten.

Förslaget innebär att området öppnas upp för 
passage för allmänheten i olika stråk. Ett av 
stråken utformas som en stadspark. Med nya 
bostäder följer också många nya boende, med 
behov av tillgång till bostadsnära natur.

Rekreationsvärden i 
nuläget

Målpunkter
De största rekreationsvärdena i fabriksområdet 
är idag kopplade till hamnområdet, som ligger 
i anslutning till planområdet i norr. Här finns 
upplevelsevärden som båtliv, fiske, promena-
der, sitta i solen och vattenkontakt.

I den delen som ingår inom detaljplanen bi-
drar kulturmiljövärdena och varumärket Gus-
tavsberg till de rekreativa värdena genom att 
de många historiska byggnaderna utgör mål-
punkter. För den historieintresserade finns in-
tressanta miljöer, men samtidigt är verksam-
hetsområdet inhängnat och upplevs som öppet 
främst för verksamhetsutövare, skolelever och 
målinriktade kunder.

Landskapsrum
Fabriksområdet är väl definierat som helhet. In-
vändigt finns en komplex och varierande rums-
uppbyggnad starkast präglad av områdets olika 
ålder och tidigare och nuvarande funktioner. 

Landmärken
I fabriksområdet finns flera karaktärsstarka 
byggnader som utgör landmärken. Vid infar-
ten finns en starkt gul vaktstuga (Gula porten). 
Både den gamla porslinsfabriken och sanitets-
porslinsfabriken imponerar med sina stora vo-
lymer. 

Tillgänglighet och trygghet
Fabriksområdet ligger avskiljt från Gustavs-
bergs centrum. Gång och cykelvägar finns men 
breda vägar mellan centrum och fabriksområ-
det upplevs som barriärer. Inom området ut-
gör badkarsfabriken en barriär. Den är idag 
instängslad. Detta gör att gymnasieskolorna 
och bostäder som ligger söder om fabriken yt-
terligare isoleras från centrum. Området ligger 
också isolerat från omgivande natur genom ter-
rängförhållanden och den barriärverkan som 
det instängslade båtupplaget, väster om detalj-
planeområdet, utgör.

Planområdet kan därför betraktas som en bar-
riär för människor boende i andra delar av cen-
trala Gustavsberg, med målpunkter som Farsta 
slott, gångstråket längs med Farstaviken eller 
Värmdö marknad.

Barriärverkan bidrar till att stora delar av fa-
briksområdet upplevs som otryggt vissa tider 
på dygnet.

Konsekvenser för 
rekreationsvärden

Konsekvenser för tillgänglighet

+3, Stora positiva konsekvenser av att den kommu-
nala grönstrukturen utvecklas med nya stråk

Förslaget innebär att området öppnas upp och 

Rekreationsvärden
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Kartan visar grönstrukturen kring centrala Gustavsberg. De mörkare gröna ytorna är utpekade av kommunen som 
lokal grönstruktur. Mörkt gröna streck visar gränserna för den närliggande Värmdökilen, en del av den regionala 
grönstrukturen. Ljusgrön färg visar övriga ytor med naturmark.
Planområdet utgör idag en barriär mellan centrala Gustavsberg och grönområden söder om Farstaviken. Med 
planförslaget skapas istället nya stråk genom området. De nya invånarna väntas få god tillgång till bostadsnära natur.

lokal målpunkt

regional målpunkt

nationellmålpunkt

lokal grönstruktur (Värmdö kommun)

lokala grönytor

gräns mot regional grönstruktur, 
Nacka-Värmdökilen (RTK)

variationsrikedom och naturpedagogik

aktivitet och utmaning

service och samvaro

vattenkontakt

regionala vägar

lokala vandringsleder och motionsslingor

vatten

Ösby träsk, naturreservat och Gottholma

Gottholma

Ösby träsk

Fabriksområdet

Centrum

Idrottspark

Kvarnberget

Höjdhagen

Grindstugärdet

Vattentornsberget

Farstaviken

Farsta slott

300 meter
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görs allmänt tillgängligt. Tydliga stråk anläggs 
genom planområdet, där en anlagd stadspark 
utgör det mest attraktiva stråket. Gustavsbergs-
vägen ges en mer attraktiv utformning med 
G/C-banor. Med den utökade tillgängligheten 
förbättras den upplevda och faktiska närheten 
till grönområden för boende i centrala Gus-
tavsberg.

Tillgången till bostadsnära natur för de nya in-
vånarna bedöms bli god, i överensstämmelse 
med Boverkets rekommendationer.

Konsekvenser för upplevelsevärden och 
funktioner

+3, Stora positiva konsekvenser väntas då förslaget 
tillför nya målpunkter, funktioner och upplevelsevär-
den

Planen ger hela fabriksområdet en öppnare ka-
raktär, vilket gör området som helhet, inklusive 
hamnområdet, mer attraktiva. Inom planområ-
det ges utrymme för nya verksamheter och för-
skolor. Stadsparken kommer att fungera som 
en målpunkt. 
Områdets kulturmiljövärden kommer att vara 
lättare att uppleva. Nya karaktärer kommer att 
tillskapas, bl.a. en hög byggnad i anslutning till 
stadsparken.

-2, Märkbara negativa konsekvenser väntas då fa-
briksområdets tydliga industrihistoria blir svårare att 
uppleva

Avvecklingen av området, rivningen av vissa 
byggnader och omformningen av strukturen 
till kvartersstad, innebär att områdets industri-
historiska karaktär minskar.

+3, Stora positiva konsekvenser väntas då förslaget 
kommer att bidra till en ökad trygghet såväl inom 
fabriksområdet som längs Gustavsbergsvägen

Förslaget innebär att området omvandlas till 
en blandad stadsdel med folkliv på offentliga 
gaturum och verksamheter som delvis har öp-
pet kvällstid, vilket skapar trygghet. Parkstrå-
ket planeras inte som helt trafikseparerat vil-
ket ökar upplevelsen av trygghet under dygnets 
mörka timmar.

Konsekvensernas relation 
till miljömål
Konsekvenser gällande naturrekreation är 
främst relaterade till det nationella miljömålet 
”God bebyggd miljö”. Detta mål innebär att 
städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas.
Målet innebär att flera ambitioner för miljö, 
som delvis motverkar varandra, ska vägas sam-
man till en hållbar bebyggd miljö. Förslaget 
präglas av en sådan avvägning. Avvägningen 
präglas främst av balansen mellan att utveckla 
en blandad stadsdel med bostäder intill utmärkt 
kollektivtrafik och att förstärka Gustavsbergs 
centrum å ena sidan, och påverkan på riksin-
tresset för kulturmiljö och vissa miljörisker å 
den andra sidan. Planförslaget präglas av en av-
vägning som bedöms ligga i linje med miljö-
målet.

Åtgärder
Kopplingen mellan detaljplaneområdet och 
vattnet viktig och skulle stärka de positiva kon-
sekvenserna av förslaget. 
Parkens funktion för fördröjning av dagvatten 
kan stärkas
Parkens funktion att stärka den biologiska 
mångfalden kan utvecklas
från Farsaviken och hela centrala Gustavsberg.

Konsekvenser av 
nollalternativet
Nollalternativet innebär inga förändringar för 
tillgängligheten till rekreationsområden eller 
för upplevelsevärden och funktioner. Istället 
kvarstår brister i tillgänglighet och trygghet, 
samtidigt som upplevelsevärden knutna till in-
dustrihistoria bevaras.
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Kulturmiljövärden

Kulturmiljövärden i 
nuläget
Runt centrala Gustavsberg finns arkeologiska 
lämningar som visar att platsen varit bebodd 
sedan åtminstone yngre järnåldern (550-1050 
e. Kr). Från medeltid till 1800-talet var Farsta 
gård den dominerande aktören i området.

I mitten av 1820-talet startade porslinsfabriken 
och med den började bostäder och fabrikslo-
kaler uppföras. Ett brukssamhälle växte fram 
där fabrikens behov styrde bebyggelseutveck-
lingen.

Fabrikens storhetstid inföll mellan 1937 då 
KF förvärvade fabriken och 1970-talet. Detta 
avspeglar sig i bebyggelsen som fortfarande 
domineras av folkhemmets småskalighet som 
byggde vidare på den gamla brukskaraktären. 
Sprickdalslandskapet har varit avgörande för 
samhällets karaktär.

Riksintresset Gustavsberg

Riksintresset Gustavsberg: industrisamhället 
Gustavsberg med sin välbevarade bruksmiljö i 
och kring den välkända porslinsfabriken med 
arbetarbostäder och tillhörande lantbruksmiljö 
som inkluderar sommarvillemiljö utmed Far-
stasundet.

Motiveringen för riksintresse Gustavsberg (AB 
56, Gustavsbergs sn., 6581/1645) lyder:

Brukssamhälle med obruten industriell verk-
samhet alltsedan 1600-talet och det samhälle 
detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets 
patriarkaliska industrisamhälle och 1900-talets 
industri med anknytning till folkhemstanken 
och kooperationen KF.

Uttryck för riksintresset:

Byggnader och anläggningar som visar de olika 
tidsskikten i brukssamhällets utveckling. Indu-
stribyggnader för olika ändamål, där industri-
processens alla led kan följas samt kontors-
byggnader och andra anläggningar för produk-
tionen. Offentliga byggnader samt bostäder av 
olika typ och för skilda sociala grupper. Plane-

Utbredning av riksintresset Gustavsberg i 
de centrala delarna av tätorten.
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q-märkt i detaljplan
Prickmark
Plan- och bygglagen

Byggnader i centrala Gustavsberg som idag är skyddade 
genom q-märkning inom detaljplan.

ring av utbyggnadsområden från 1930, 40- och 
50-talen där denna bygger vidare på den gamla 
brukskaraktären.

I området ingår även sommarnöjesmiljö med 
sommarvillor från 1870- och 1880-talen vid 
Farstasundet väster om Gustavsbergs samhälle, 
som i sin utformning speglar tidens arkitektur-
strömningar, bl.a. den fornnordiska inspiratio-
nen.

Konsekvenser för 
kulturmiljövärden
Avsnittet med konsekvenser för kulturmiljövärden är författad av 
Linnea Skog och Lena Gullmert, kommunantikvarier på Värmdö 
kommun. Texten är granskad av Ekologigruppens MKB-förfat-
tare, som också har applicerat en konsekvensskala.

Kulturmiljön i södra industriområdet kan tåla 
viss omvandling medan den är mycket känslig 
för andra typer av omvandlingar. Ett medvetet 
förhållningssätt till miljön och dess kulturvär-
den kan dock innebära att kulturvärden kan lyf-
tas fram och förtydligas vilket kan komma att 
stärka identitetsvärden i miljön liksom förtyd-
liga dess unicitet. De förslag till omvandlingar 
av fabriksområdet, som inbegriper rivningar av 
en del industribyggnader och ombyggnad av 
andra, samt påtagliga förändringar av struktu-
rer och skala inom området, innebär påverkan 
av en sådan omfattning att påtaglig skada på 

riksintresset inte kan uteslutas.

Konsekvenser av skydd för bebyggelse 
inom planen

+3, Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då 
Gula porten och Badkarsfabriken skyddas

Enligt planförslaget avses skyddsbestämmelse 
utföras för Gula porten och Badkarsfabriken.
Byggnaderna ska förläggas med rivningsför-
bud. Detta medför bevarande av viktiga upple-
velsevärden inom miljön och utgör en möjlig-
het till positiv konsekvens för kulturmiljön.
I och med att bara nämna byggnadernas fa-
sade på plankartan riskeras dock ändå väsent-
liga byggnadsdetaljer gå förlorade. Skyddet av 
byggnaderna skulle bli ännu bättre om skydds-

bestämmelser formuleras som berör byggna-
derna i sin helhet och inte enbart fasaderna.

-2, risk för märkbara negativa konsekvenser om före-
slagna skyddsbestämmelser inte kan erbjuda tillräck-
ligt skydd för Stallet, Västra portvaktsstugan, och 
Gasgeneratorn

Enligt planförslaget skall Stallet, Västra por-
tvaktsstugan, och Gasgeneratorn behålla sitt 
nuvarande skydd. Det föreslagna skyddet på 
plankartan omfattar dock bara rivningsförbud 
samt skydd av byggnadens fasader. I den aktu-
ella planen är byggnaderna försedda med riv-
ningsförbud och skyddsbestämmelse som pre-
ciserar att ”förändring av bebyggelsen enbart 
får ske i samklang med byggnadens särart”. 
Den i planhandlingen föreslagna nya skyddsbe-
stämmelsen är betydligt mera oklar och därför 
utgör den ett sämre juridiskt skydd för byggna-
derna. Detta betraktas som en negativ konse-
kvens för kulturmiljön.

q-märkt i detaljplan
Prickmark
Plan- och bygglagen
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Konsekvenser av rivning av värdefulla 
byggnader

- 2, Märkbara negativa konsekvenser av rivning av 
sentida verksamhetslokaler med betydelse för industri-
miljöns värde

Planförslaget föreslår att plåtmagasinet och un-
derhållsverkstaden rivs. Byggnaderna bidrar till 
områdets kulturvärden i och med att de är del 
av en kontinuerlig utvecklingsprocess. Andra 
byggnader inom planområdet är dock betydlig 
väsentligare i sammanhanget varför en rivning 
av dessa byggnader inte kan betraktas som nå-
gon större förlust.

-3, stora negativa konsekvenser då bostadshuset Kul-
len med allétreäd kommer att rivas

Rivning av bostadshuset Kullen, de kvarva-
rande alléträden och utplaning av själva höjden 
innebär en förlust av viktiga dokumentvärden 
från tiden före KF:s övertagande och 1900-ta-
lets utbyggnad av fabriken. Kullen utgör ett 
exempel på tidigt socialt åtagande från bruket. 
Ett bevarande skulle  kunna bidra till områdets 
läsbarhet eftersom just dessa lämningar särskilt 
tydligt vittnar om den historiska strukturen.

-3, Risk för stora negativa konsekvenser, då det kul-
turhistoriskt värdefulla Epedimisjukhuset saknar 
skydd i den föreslagna planen och därför riskerar att 
rivas

Epedemisjukhuset omfattas i planförslaget var-
ken av förslag till skyddsbestämmelse eller riv-
ningsförbud. Därmed uppstår en risk att denna 
byggnad rivs i framtiden. Byggnaden bär på 
viktiga socialhistoriska värden och en rivning 
skulle medföra negativa konsekvenser för kul-
turmiljön Gustavsberg som helhet då det är en 
byggnad med unik historisk användning.

Konsekvenser av ombyggnad av sani-
tetsporslinsfabriken

-4, Stora negativa konsekvenser väntas om byggnaden 
med sina tillägg blir föremål för den föreslagna om-
byggnaden och om delar av byggnaden rivs

Sanitetsporslinsfabriken föreslås tas i anspråk 
av bostads- och centrumändamål och anpassas 
så att dess uttryck även fortsättningsvis skall 
kunna läsas. Trots denna formulering föreslår 
en mycket genomgripande ombyggnad av Sa-

nitetsporslinsfabriken och dess tillbyggnad från 
1965.

Som den första moderna industrilokalen, upp-
förd av KF och utformad enligt löpande band-
principen, symboliserar 1939 års fabrik mer än 
någon annan enskild byggnad inom området 
den nya era som tog vid i och med KF:s över-
tagande av Gustavsberg. Vidare besitter bygg-
naden höga arkitekturhistoriska värden då den 
var en för sin tid banbrytande byggnad med 
höga ambitioner för arbetarnas välbefinnande, 
ritad av chefarkitekten för KF:s arkitektkontor 
Olof  Thunström. Huset karaktäriseras av sin 
omfattande volym, rena slätputsade ytor och 
långa fönsterband och ljuslanterninerna som 
framhäver byggnadsvolymernas stora och enk-
la geometriska former.

Att riva, som i förslaget, i princip allt utom en-
staka fasadavsnitt och en ljuslanternin av den 
ursprungliga Santitetsporslinsfabriken skulle 
innebära avsevärda konsekvenser för möjlig-
heten att förstå och uppleva 1939 års bygg-
nad. Planförslagets ombyggnad innebär att de 
stora geometriska byggnadsvolymerna delvis 
försvinner och därmed möjligheten att upp-
leva det funktionalistiska byggnadsverk som 
en gång i tiden ersatte 1800-talets månghussys-
tem inom industrin och därmed möjliggjorde 
verklig massproduktion. De bevarade delarna 
av industribyggnaden kommer slutligen sanno-
likt helt att förtas av den nya arkitekturen som 
föreslås tillkomma. Det är svårt att se hur Sani-
tetsporslinsfabrikens ursprungliga uttryck skall 
kunna läsas av i framtiden och förslaget måste 
därmed betraktas som en avsevärd risk för ne-
gativ konsekvens på kulturmiljön.

Den ursprungliga sanitetsporslinsfabriken bi-
drar vidare både från Gustavsbergsvägen, och 
inom industriområdet till den omisskännliga 
industrikaraktären. Industrikaraktären är en 
viktiga del av helhetsmiljön Gustavsberg efter-
som den bidrar till den för Gustavsberg så ty-
piska funktionsuppdelningen inom samhället. 
En förflackning av industrikaraktären riskerar 
att sudda ut funktionssepareringen som är en 
av kulturmiljöns kärnvärden.

1965 års tillbyggnad speglar väl 1960-talets 
strama modernism och har en medvetenhet es-
tetik i sin djärva utkragning mot norr och sina 
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         - 1820     Före bruket

1870 - 1937     Odelbergska eran

1937 - 1960     KF-tiden

1960 - 1990     Brukets slutskede

1990 -            GB ömsar skinn 

1820 - 1870     Bruket tar form

 

Gustavsbergs bebyggelseutveckling. AIX Arkitekter AB, 2009.
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stora fönsterytor. Den södra sidan känneteck-
nas av en stram industriell slutenhet. Byggna-
den har med sin längd och höjd höga karak-
tärsskapande egenskaper och bidrar betydande 
till områdets industrikaraktär. Byggnaden utgör 
också ett landmärke i Gustavsberg. En ytterli-
gare påbyggnad av av 1965 års byggnadskropp 
skulle riskera att förvanska byggnadens auten-
ticitet och därmed förmåga att vittna om den 
kanske mest blomstrande perioden i fabrikens 
historia. Så som tillbyggnaden har föreslagits, 
inklusive tillkommande färgat fasadglas på 
1965 års byggnad, kommer den helt att förta 
upplevelsen och karaktären av den funktionella 
verksamhetsbyggnaden huset är. Därmed inne-
bär en om- och tillbyggnad av 1965 års bygg-
nadskropp en avsevärt negativ risk för kultur-
miljön.

Konsekvenser av ny bebyggelsestruktur 
och ny användning

-3 till -4, Risk för stora till mycket stora negativa 
konsekvenser för riksintressets värden till följd av 
ändrad bebyggelsestruktur och skala, samt ändrad 
områdesfunktion

Bostäder föreslås införas inom programområ-
det. Med byte av områdets användning riske-
ras det viktiga kulturhistoriska värdet med en 
långvarig historisk funktionsuppdelning inom 
Gustavsberg att försvinna. Därmed riskerar ett 
av miljöns främsta kulturvärden att förflackas. 
Vidare kommer den för miljön så viktiga indu-
strikaraktären att påverkas. Bostäder kommer, 
oavsett gestaltning av den nytillkommande be-
byggelsen, att innebära en karaktärsförskjut-
ning inom området. I planen föreslås också t 
ex uteplatser i syd- och västlägen, planteringar, 

parkmiljö, och lekplatser och dessa är en vik-
tig del av en funktionell boendemiljö som dock 
oundvikligen förminskar upplevelsen av mil-
jön som en industri- och verksamhetsmiljö. En 
ändrad karaktär innebär att viktiga upplevelse-
värden så som identitets- och kontinuitetsvär-
dena riskerar att går förlorade.

Enligt planförslaget skall de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaderna nyttjas för bostäder 
och verksamheter på ett sätt som lyfter fram 
industriarkitekturen. Den föreslagna höga ex-
ploateringsgraden med högt våningsantal och 
tät placering av de nya husen riskerar dock att 
beröva de äldre hus som avses bevaras, dess ka-
raktärsskapande ställning i miljön. Placering av 
nya byggnadskroppar tätt intill varandra och tätt 
intill äldre byggnader, riskerar att försämra sikt-
linjer och möjligheten för de äldre byggnaderna 
att ”komma fram” och få en framträdande roll 
i den nya miljön. Vidare riskerar införandet av 
nya karaktärsbyggnader i miljön, t ex ett punkt-
hus i 14 våningar, och en påbyggnad av 1965 
års tillbyggnad av Sanitetsporslinsfabriken, att 
ytterligare förta den karaktärsskapande effek-
ten av äldre bebyggelsen genom att konkurrera 
om uppmärksamheten. Den äldre bebyggelsen 
riskerar också att förtas av den föreslagna par-
ken som skall löpa genom området, på sina håll 
alldeles intill historiskt viktiga hus.

Möjligheten att uppleva södra industriområdet 
från det bevarade och omvandlade norra indu-
striområdet/hamnen, som ingår i riksintresset, 
har betydelse för åtgärdernas konsekvenser för 
kulturmiljön. Med byggnader i 4-5 våningar i 
täta kvartersstrukturer kommer möjligheten att 
se och uppleva Badkarsfabriken, Västra por-
tvaktsstugan och Stallet bli svår. Dessa bygg-

Sanitetsporslinsfabriken sedd från söder, med de lägre lanterninbyggnaderna framför den högre huvudbyggnaden.
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naders bidrag till områdets karaktär reduceras 
därmed avsevärt vilket är att betrakta som en 
negativ konsekvens. Radhus planeras i slutt-
ningen sydväst om Badkarsfabriken. Också 
dessa riskerar att försämra möjligheterna att få 
en bra utblick över den mest omfattande indu-
stribyggnaden från KF:s tid.

De nya föreslagna gränderna som bryter mot 
områdets öst-västliga riktning innebär en ny, 
för miljön främmande, kvartersindelning som 
mer påminner om stenstadens traditionella 
stadsbild, helt främmande för Gustavsberg. 
I och med gränderna införs en kvadratiskt 
kvartersindelning vilken också förstärks av att 
byggnader läggs över hörn och innergårdar 
bildas. Den hittills dominerande öst-västliga 
riktningen i området blir därför visuellt troli-
gen mycket svår att uppfatta i framtiden. Kul-
turmiljöns förmåga att berätta om förändrade 
transportmetoder blir därmed utarmad. Infö-
randet av gränder och relativt sluten kvarters-
indelning bryter mot en tradition som funnits 
väldigt länge i Gustavsberg och som särskilt ut-
vecklades av KF arkitekten Olof  Thunström; 
att anpassa bebyggelsemiljön efter rådande 
miljö istället för tvärt om. Gustavsbergs bebyg-
gelsestruktur är tydlig, byggnader har placerats 
i den omgivande miljön istället för att miljön 
anpassats efter nya byggnader.

Konsekvenser av 
nollalternativet

0, inga konsekvenser för de av riksintressets värden 
som kopplas till funktionsuppdelningen inom Gus-
tavsberg

Med nuvarande plan (S9) omfattas huvuddelen 
av planområdet av fortsatt industriverksamhet. 
Eftersom planen inte har giltig genomförande-
tid finns dock ingen garanti för detta. Den tyd-
liga funktionssepareringen inom Gustavsberg 
har pekats ut som en viktig struktur för mil-
jön och är därför viktig för det kulturhistoriska 
värdet. En fortsatt industriell verksamhet, även 
om den inte inbegriper porslinstillverkning, 
skulle bevara funktionsuppdelningen med ett 
tydligt verksamhetsområde i det centrala Gus-
tavsberg, precis som det varit under fabrikens 

aktiva tid. Med den befintliga planen för södra 
industriområdet bevaras därför upplevelse- och 
pedagogiska värden inom kulturmiljön.

I förslaget planeras en omfattande ändring av 
struktur, skala och funktioner som bedöms 
medföra stora till mycket stora negativa kon-
sekvenser.

0, inga konsekvenser för Västra portvaktsstugan, 
Stallet och Gasgeneratorn, som har skydd i planen

Västra portvaktsstugan, Stallet och Gasgenera-
torn omfattas av skyddsbestämmelse och riv-
ningsförbud i den från 2002 aktuella planen. 
För dessa byggnader utgör liggande plan ett 
bra skydd för de kulturhistoriska dokumentvär-
dena och ett nollalternativ skulle därför varken 
göra situationen bättre eller sämre för dessa.

I planförslaget erbjuder planens bestämmelser 
ett sämre skydd.

-3, risk för stora negativa konsekvenser om värdefulla 
byggnader skulle rivas, eftersom flera byggnader sak-
nar tillräckligt skydd inom plan

Den största delen av planområdet, där flera 
ur kulturhistorisk synpunkt viktiga byggna-
der ligger, omfattas inte av rivningsförbud el-
ler skyddsbestämmelser enligt 1968 års plan . 
Badkarsfabriken, Kullenhuset och Gula porten 
saknar således juridiskt skydd. Ur kulturhisto-
risk synpunkt innebär detta att viktiga kultur-
historiska värden från främst KF;s period i 
Gustavsberg, men även tidigare perioder, riske-
rar att rivas. Detta utgör en stor risk för negativ 
konsekvens för kulturmiljön.

Epedemisjukhuset omfattas inte av varken riv-
ningsförbud, skyddsbestämmelser eller varsam-
hetsbestämmeler i dagsläget eftersom byggna-
den ligger inom oreglerat område. Byggnaden 
riskerar därför stora ingrepp eller rivning vilket 
skulle utarma miljön på en byggnad som bär 
på en viktig del i berättelsen om Gustavsbergs 
bruk och livsmiljö. 

-4, Risk för mycket stora negativa konsekvenser, då 
Sanitetsporslinsfabriken saknar skydd i gällande plan, 
samtidigt som den är av stor betydelse för riksintresset

Sanitetsporslinsfabriken saknar också skydd 
i planen från 1968. Som den första moderna 
anläggning KF lät bygga sedan man övertagit 
fabriken representerar den ursprungliga de-
len från 1939 ett mycket stort kulturhistoriskt 
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värde. Ur dokumentationssynpunkt förmedlar 
byggnaden vittnesbörd om den nya ambitionen 
att hålla hög teknisk standard såväl som föra en 
god personalpolitik. Byggnaden vittnar också 
om den produktdifferentiering som tog fart i 
och med KF:s övertagande. Byggnadsverket 
med sin väldiga volym och medvetna ljusföring 
återspeglar dessa intentioner. Ur upplevelse-
synpunkt bidrar byggnaden i allra högsta grad 
till områdets miljö/karaktärsskapande värden 
och är därmed en viktig beståndsdel av den för 
Gustavsberg så viktiga funktionsuppdelningen. 
En förlust av Sanitetsporslinsfabriken skulle ha 
stora negativa konsekvens för kulturmiljön.

Chamottvägen, sedd från öster. Vägen utgör den 
aktuella planens gräns mot norr.

Åtgärder
Inom det fortsatta planarbetet bör förslag prö-
vas som i högre grad kan ta tillvara områdets 
historiskt värdefulla byggnader och den indu-
striella karaktären.

Planen bör fördjupa möjligheterna att gestalta 
byggnadernas skala och utsende på ett sätt som 
bättre tar tillvara kulturmiljövärdena. Skala och 
utseende bör inte förminska eller dölja värden 
knutna till den befintliga industribebyggelsen. 
En samlad karaktär för hela området kan göra 
det lättare att spåra den ädre funktionsuppdel-
ningen. Ett gestaltningsprogram bör utföras 
och tydliga bestämmelser föras till plankartan.

I det vidare planarbetet bör man pröva möj-
ligheterna att bevara fler av de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaderna. Framförallt bör möj-
ligheterna att bevara mer av Sanitetsporslinsfa-
brikens karaktär utforskas.
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Vattenmiljö

Inom detaljplaneområdet finns inga sjöar eller 
vattendrag eller havsvatten. Grundvattnet är 
det mest betydande vattnet inom området, till-
sammans med det regnvatten och dränerings-
vatten som rinner av från området i form av 
s.k. dagvatten.

Havsviken Farstaviken ligger dock i direkt an-
slutning till fabriksområdet. Då Farstaviken 
riskerar att påverkas av dagvattenutsläpp som 
även kan innehålla markföroreningar, analyse-
ras påverkan på Farstavikens vatten under detta 
kapitel.

Vattenmiljön i nuläget

Farstaviken
Farstaviken är en trösklad havsvik som står i 
förbindelse med Baggensfjärden via ett smalt 
sund, ca 60 meter brett och 6 meter djupt. Far-
stavikens areal är ca 50 hektar och det största 
djupet uppgår till ca 20 meter.

Värdefull men känslig miljö

Trösklade vikar som Farstaviken fungerar som 
fälla för näringsrika partiklar som då de bryts 
ner frigör näring, vilket resulterar i högre nä-
ringshalter i vikarnas vatten jämfört med utan-
förliggande fjärdar (Baggensfjärden). Denna 
näringsrika och skyddade miljö fyller bl.a. en 
mycket viktig funktion som uppväxtområde 
för fiskyngel. Men miljön är också känslig för 
ytterligare näringsbelastning. Vid en hög be-
lastning av näringsämnen blir produktionen av 
organiskt material så stor att syrgasen i botten-
vattnet regelbundet förbrukas. Då frigörs fos-
for från sedimenten vilket i sin tur upprätthål-
ler kvävefixering av cyanobakterier (blågrönal-
ger) och en än högre produktion av organiskt 
material, ett självgödande system har bildats. 

Undersökningar har visat (SWECO 2001) att 
Farstaviken är just ett sådant självgödande sys-
tem. I viken råder syrgasbrist i bottenvattnet 
under större delen av året som följd av stor se-
dimentation av organiskt material. Vikens skikt-
ning, som är förstärkt av skillnader i salthalt i 
djupprofilen, medför också att omblandningen 
och syresättning av vattenmassa försvåras.

Bottenfauna

Vid bottenfaunaprovtagning hittades endast 
ett fåtal arter; fjädermygglarver, fåborstmask 
och två arter mollusker. Även individantalet var 
lågt. Bottenfaunan är i princip obefintlig i sedi-
ment under 10 meters djup, beroende på syre-
brist och svavelväteproduktion (Sweco 2001). 

Vattenvegetation

Farstaviken domineras av vanliga sötvattensar-
ter som ål- och borstnate, lånke men också en 
del salt- och brackvattensarter förekommer så-
som hårsäv och den ganska sällsynta havsnajas. 
Algfloran består framförallt av fintrådiga brun- 
och grönalger, förutom en lösliggande form 
av blåstång som hittades på ett flertal ställen i 
viken inklusive den inre delen av viken (Sweco 
2001).

Föroreningar i bottensedimenten

Farstaviken räknas till en av de 30 mest för-
orenade vattnen i stockholmsregionen. Se-
dimenten är påverkade av föroreningar från 
porslinstillverkningen, bl.a. av tungmetaller i 
porslinsdekoren. Föroreningar antas ha läckt 
såväl direkt från fabriksområdet, som ifrån de 
utfyllnader av porslinskross som gjorts i stora 
delar av centrala Gustavsberg. Fram till 1968 
användes viken också som recipient för kom-
munalt avlopp.

Undersökningar har visat på förhöjda metall-
halter i sedimenten i Farstaviken jämfört med 
utanförliggande fjärdar. I de inre delarna av 
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fram.

Farstaviken, som är en del av vattenförekom-
sten Baggensfjärden, uppnår i dagsläget inte 
god ekologisk status eller god kemisk status. 
Kvalitetskravet för Baggensfjärden har satts 
till god ekologisk status 2021 (på grund av den 
omfattande övergödningen har god status 2015 
setts som tekniskt omöjlig) samt god kemisk 
status 2015 (med undantag av för tributyltenn-
föreningar, som fått tidsfrist till 2021 då 2015 
setts som tekniskt omöjlig). 

Naturvårdsverkets riktvärde för hav (Natur-
vårdsverket, rapport 4914) överskrids idag för 
bly, kadmium, koppar, kobolt, krom, nickel och 
zink. Provtagningar finns även för toppskott av 
blåstång och som visar på klass 5 - mycket stor 
avvikelse enligt Bedömningsgrunder för miljö-
kvalitet - kust och hav (rapport 4914) när det 
gäller halterna av bly, kadmium, koppar, nickel 
och zink.

Konsekvenser för 
vattenmiljön
Förslaget riskerar att påverka vattenmiljön på 
huvudsakligen tre olika sätt:
• förorenat dagvatten rinner av till viken
• markföroreningar kan frigöras och föro-

rena grundvattnet
• markföroreningar kan frigöras och med 

grundvattenströmmar föras till Farstaviken

Konsekvenser av dagvatten
En dagvattenutredning har utförts av WRS 
2010 och innehåller analyser av nuläget såväl 
som beräkningar av väntade framtida flöden 
och förslag till åtgärder. Utredningen bekriver 
hela det avrinningsområde som berör planom-
rådet. Situationen kompliceras av den gamla 
dagvattenledning som sedan länge samlat såväl 
dagvatten som annat vatten från fabriksområ-
det, den s.k. varma rännan.

Dagvattenutredningen föreslår riktlinjer för lo-
kalt omhändertagande av dagvatten, där hän-
syn också måste tas till förekomst av markför-
oreningar vid infiltration. En dagvattendamm 
föreslås också anläggas som en avskärmad del 

viken var sedimenten kraftigt förorenade av 
framförallt bly, kadmium och zink. Sedimenten 
i djupare delar av viken och i de yttre delarna 
är mindre förorenade. I undersökning av den 
nordvästra delen av Farstaviken (Aqua Konsult 
2003) visar dock att även i de yttre delarna av 
Farstaviken är sedimenten förorenade främst 
av bly, kadmium och zink. 

Halterna av metaller i porvattnet i sedimen-
tet är endast måttlig och inget samband kan 
ses med halterna i sedimentet vilket tyder på 
att metallerna är relativt hårt bundna till par-
tiklarna i sedimentet (Sweco 2001). Dock inne-
håller tång höga halter av metaller vilket visar 
att metallerna kan sprida sig från sediment till 
organismer.

Undersökningar visar att det biologiska livet 
i Farstaviken är påverkat. I den inre delen av 
viken finns både färre arter och färre antal av 
varje art. Bottenfauna saknades i vikens dju-
pare delar beroende på bristen på syrgas. Hal-
terna av bly, kadmium, koppar, zink och nickel 
i lös drivande blåstång var mycket höga. Detta 
tyder på att metallerna i sedimenten är biotill-
gängliga eftersom inga större utsläpp av metall-
ler sker idag.  

Då höga halter av metaller förekommer i nä-
ringskedjan finns stora risker för påverkan på 
fiskbeståndet.

Grundvatten
Inget grundvattenprov med tillfredsställande 
kvalitet kunde tas i samband med markunder-
sökningarna på grund av dåligt flöde. Mätning-
ar på grundvattenkvaliteten saknas. Grundvatt-
nets nivå i området som helhet är okänd.

Vattendirektivet och miljökvalitetsnor-
mer
EU:s medlemsstater har enats om att skapa en 
likartad förvaltning av sina vatten genom Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/
EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder på vatten-
politikens område (ramdirektivet för vatten). 
År 2015 ska alla vatten i Europa ha uppnått 
god ekologisk och kemisk status. Vatten som 
inte har godtagbar status ska åtgärdas och åt-
gärdsprogram och förvaltningsplaner ska tas 
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av Farstaviken.

Ytbehovet för en reningsanläggning för dag-
vatten från område A2 (” varma rännan”) be-
räknas ligga inom intervallet 1400-7300 m2 
och för en anläggning som även inkluderar 
centrumdagvattnet, inom intervallet 3300- 17 
000 m2.

+3, Stora positiva konsekvenser väntas då förslaget 
ger mindre avrinning än i nuläget

Den samlade effekten av de föreslagna åtgär-
derna är inte beräknade. Det är dock uppen-
bart att åtgärderna kommer att medföra en be-
tydande förbättring vad gäller utsläpp av föro-
reningar till viken med dagvatten.

Detaljplanen beräknas innebära något minska-

de flöden och föroreningsmängder till följd av 
den förändrade markanvändningen, även utan 
vidtagna åtgärder med LOD och damm. Ex-
empelvis beräknas utsläppen av fosfor, kväve 
och partiklar minska med 4 kg, 40 kg respek-
tive 2-3 ton. Förväntat varmare vintrar till följd 
av klimatförändringar ger i framtiden mins-
kad vårflod och minskade flödesvariationer i 
Kvarnsjön och Kvarndammens vattensystem, 
och följaktligen minskad risk för överbelastning 
av huvuddagvattenledningen, den s.k. ”varma 
rännan”. Effekten av förväntade, högre havs-
nivåer i framtiden är osäker då varma rännans 
och andra ledningars nivå inte varit kända.
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Utsläppspunkt
huvudledning
dagvatten
("varma rännan")

Avledning via ett 
fåtal mindre dag-
vattenledningar 
och diffust

Gräns del-
avr.område

Hela ARO: 106 ha
Del A1 (diffust): 13 ha
Del A2 (dagvattenhuvudledn): 93 ha

A1

A2

TECKENFÖRKLARING

ARO Gustavsbergs fabr.omr.
Bef. dagv.lednings- o dikesnät

0 100 500

Farstaviken

Kvarn-
dammen

Flödesriktning

Gräns sekundärt
avr.område

"Varma rännan"

Kartan visar 
ytvattenförekomster 
(Kvarnsjön) samt 
bedömningar av hur 
ytvattenfflöden rör 
sig i området kring 
fabriksområdet.
En sträckad 
linje visar också 
gräns mellan 
avrinningsområden.
(WRS 2010)

Tabellen visar beräknade flöden och föroreningsmängder i dagvattnet med nuvarande markanvändning och med den 
föreslagna planen. Förbättringar i föroreningssituationen beror främst av att hårdgjorda ytor minskar och att mer 
vegetationsklädda ytor tillkommer. Dessa förbättringar väntas komma till stånd även utan åtgärder som LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) och dagvattendamm. (WRS 2010)
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+2, märkbara positiva konsekvenser av att riskerna 
för förreningar från olyckor minskar

Förslaget innebär att riskerna från tillbud med 
läckage av miljöfarliga ämnen minskar. Samti-
digt minskar riskerna för olyckor vid transport 
av farligt gods till verksamheterna.

-3, Viss risk för stora negativa konsekvenser om 
markföroreningar frigörs under byggskedet och orsakar 
skador på grundvatten eller på vikens vattenmiljö

Vidare utredningar krävs för att undersöka 
grundvattennivåer, utbredning av undre grund-
vattenmagasinet och förekomst av markförore-
ningar för att fastställa om det finns risk för att 
föroreningar sprids med grundvatten till Far-
staviken.

Tyrens (2010-09-17) bedömer att risken för 
spridning av föroreningar till grundvattnet är 
låg då grundvattenproduktionen är låg och 
halterna av föroreningar i jorden bedöms som 
låga. Risken bör dock inte förbises.

Konsekvenser i förhållande 
till miljökvalitetsnormer
För att beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) 
för Baggensfjärden (god ekologisk status 2021 
samt god kemisk status 2015) ska kunna upp-
nås krävs åtgärde för att minska såväl övergöd-
ning som föroreningar i form av metaller och 
organiska föreningar.

Förslaget kommer att medverka till att uppfylla 
MKN i det avseendet att dagvattnet som rinner 
ut från området blir renare och innehåller min-
dre föroreningar och gödande ämnen. 

Dessutom minskar riskerna för att förorening-
ar från olyckstillfällen vid hantering i de olika 
verksamheterna minskar, liksom olycksrisken 
vid transporter av farligt gods minskar.

Det kvarstår dock en risk för att metaller och 
andra markföroreningar läcker ut med grund-
vatten till viken. Med genomförandet av pla-
nen tillkommer också en risk för att markföro-
reningar frigörs vid markarbeten och läcker till 
grundvattnet eller viken. Sådana effekter kan 
motverka möjligheterna att uppnå MKN.

Vattenmyndigheten föreskriver i Åtgärdspro-

gram för norra östersjönsvattendistrikt 2009-
2015 (2009) att kommunerna behöver, inom 
sin tillsyn av verksamheter och föroreningsska-
dade områden som kan ha negativ inverkan på 
vattenmiljön, prioritera de områden med vat-
tenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status eller god 
kemisk status (vattenmyndigheten, 2009).

Förslag till åtgärder
En långsiktig lösning på problemet med mark-
föroreningar vore att sanera förorenad mark i 
samband med markarbeten. Kostnader för det-
ta bör möjligen vägas mot riskerna för läckage. 
En sådan avvägning förutsätter bättre kunskap 
om var det finns markföroreningar, hur grund-
vattenrörelser ser ut och på vilket sätt förore-
ningarna förekommer i marken.

Enligt dagvattenutredning (WRS, 2010) bör 
lakbarhetstester utföras på fyllningsmassorna 
för att underlätta bedömningen av dessas lämp-
lighet för infiltration. Vid behov av att minska 
risken för utläckage kan fyllnadsmassor i de ut-
jämningsmagasin som anläggs skiftas ut med 
nya, icke förorenade porösa massor. Vid behov 
kan risken för ytterligare läckage minskas ge-
nom att utjämningsmagasinen förses med om-
gärdad duk.

WRS föreslår i sin dagvattenutredning (2010) 
åtgärder för minskat läckage och bättre omhän-
dertagande av dagvatten. Rapporten föreslår 
en rad lösningar, varar flera ligger inom annan 
detaljplan. Av denna anledning är det viktigt att 
åtgärderna för minskat läckage av föroreningar 
till Farstaviken samordnas över berörda detalj-
planer.

En anlagd dagvattendamm bedöms medföra en 
mer omfattande rening av vattnet än den ovan-
stående och ger stora positiva konsekvenser 
för vattenmiljön. Vid anläggning av en sådan, 
måste dock konsekvenserna beskrivas för bot-
tenmiljö och landskapsbild. Dagvattendammen 
kan inte behandla vattnet från de västra delarna 
av planområdet, eftersom det vattnet rinner ut 
i viken åt ett annat håll (se karta WRS). För en 
fullständig redogörelse av åtgärder hänvisas till 
denna rapport. 
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Inför genomförandet av planen bör ett miljö-
program upprättas som föreskriver hur mark-
föroreningar ska hanteras under byggskedet. 
Miljöprogrammet bör regleras genom avtal.

Konsekvenser - 
nollalternativet
Nollalternativet innebär att industriverksamhe-
ten fortsätter på fabriksområdet och därmed 
finns en risk för fortsatt läckage av markföro-
rening från marken. Utsläppet av föroreningar 
med dagvattnet kommer fortsatt att vara större 
än det beräknas bli med genomfört förslag.



MKB Gustavsbergs Fabriksområde   Samrådshandling

28

Konsekvenser för hälsa och säkerhet

Markföroreningar i nuläget
För bedömning av markföroreningar har Un-
dersökning markföroreningar – Översiktlig 
geoteknisk undersökning (Tyrens 2010), Gus-
tavsbergs fabrik oljecisterner – Undersökning 
förorenad mark (Tyrens 2010) samt Dagvatten-
utredning inför ny detaljplan för Gustavsbergs 
fabriksområde (WRS 2010) används. Samtliga 
av dessa rapporter har tagits fram i samband 
med planarbetet för fabriksområdet. 

För det aktuella planområdet ska riktvärden 
för känslig markanvändning (KM) användas då 
detaljplanen i huvudsak består av bostäder där 
människor vistas permanent.

Typ av föroreningar

Föregående undersökning av markförorening-
ar (Tyrens 2010-09-17, Tyrens 2010-09-16) vi-
sar att området idag är förorenat av tungme-
taller och oljeföreningar från fyllningsmassor 
och industriverksamheten kring porslinsfa-
briken. Generellt är föroreningshalterna lägre 
än riktvärdena för KM (samtliga provpunkter 
och samtliga ämnen ikluderat), men fem av sju 
provpunkter tagna spritt i området innehåller 
dock värden över KM för en eller fler förore-
ningsämnen (tabell 1). Förhöjda halter av ar-
senik förekommer vid flera av provpunkterna, 
medan höga halter av kobolt, nickel, bly, ben-
sen och alifaten >C16-C35 påträffades i ensta-
ka prov. Denna bild förstärks av senare analys 
utförd i de södra delarna av planområdet (Ty-
rens 2010-12-08).

För de prover som är tagna kring oljecisternen 
uppvisar sex av sju provpunkter halter över 
riktvärdet för KM för en eller flera förore-
ningsämnen (tabell 2). Flera provpunkter upp-
visar förhöjda värden av barium, bly (barium 
och bly uppvisar även halter över riktvärden 
för MKM) och PAH H. Enstaka prov uppvisar 
halter av kadmium, kobolt, koppar och PAH M 

De viktigaste frågorna kring hälsa och säker-
het rör markföroreningar och buller. Nedan 
beskrivs de olika riskfaktorena var för sig, där 
varje avsnitt innehåller såväl nuläge som be-
skrivning av konsekvenser.

Markföroreningar, nuläge
Bedömningen har utgått från befintliga under-
lag och utredningar. Som grund för bedöm-
ningar av miljökvalitet har Naturvårdsverkets 
rapport 4918 använts. Riktvärden som använts 
att jämföra föroreningshalter är hämtade från 
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad 
mark (Rapport 4638 och Rapport 5976). Rikt-
värdena har utarbetats för två olika markan-
vändningstyper:

Känslig markanvändning (KM)

Känslig markanvändning, KM, där markkva-
liteten inte begränsar val av markanvändning. 
Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) 
kan vistas permanent inom området under en 
livstid. De flesta markekosystem samt grund-
vatten och ytvatten inkluderas i benämningen.

Mindre känslig markanvändning (MKM)

Mindre känslig markanvändning, MKM, där 
markkvaliteten begränsar val av markanvänd-
ning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De 
exponerade grupperna antas vara personer som 
vistas i området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som vistas i området till-
fälligt.

Markkvaliteten ger förutsättningar för mark-
funktioner som är av betydelse vid mindre 
känslig markanvändning, till exempel kan ve-
getation etableras och djur tillfälligt vistas i om-
rådet. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 
meter samt ytvatten inkluderas i benämningen.
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Tabell 1. Resultat från laboratorieanalys från jordprov tagna spritt kring fabriksområdet. Tabellen 
presenterar provpunkter som överstiger riktvärden för känslig markanvändning (KM). Halterna anges i 
mg/kg TS. 

Ämne Antal förorenade 
provpunkter 

Uppmätta 
halter 

Riktvärde 
KM 

Riktvärde 
MKM 

Arsenik 3/9 8,83 -+ 10 25 

10,8 

10,7 

Kobolt 1/9 16,4 15 35 

Nickel 1/9 39,2 -+ 40 120 

Bly 1/9 130 50 400 

Kvicksilver Huruvida halten kvicksilver 
överstiger riktvärden för KM går 
inte att bedöma då laboratorie-
analysen anger halten <1mg/kg TS 
för samtliga mätpunkter. 

0,25 2,5 

>C16-C35 1/3 124 100 1000 

Bensen 1/1 <0,05 0,012 0,4 

 

2 Annas tabeller.doc, XXXXversion X.X, 2010-12-16 

Tabell 2. Resultat från laboratorieanalys från jordprov kring oljecisternen vid porslinsfabriken. 7 olika 
provpunkter har använts. Tabellen presenterar provpunkter som överstiger riktvärden för känslig 
markanvändning (KM), samt ett fåtal punkter som ligger nära riktvärdet då felmarginalen ses som stor. 
Halterna anges i mg/kg TS. 

Ämne Antal 
förorenade 
provpunkter 

Uppmätta halter Riktvärde 
KM 

Riktvärde 
MKM 

Arsenik 1/7 8,9 (+-30 %) 10 25 

Barium 2/7 530 200 300 

990 

Kadmium 1/7 0,91 0,5 15 

Kobolt 1/7 34 15 35 

Koppar 1/7 130 80 200 

Bly 5/7 79 50 400 

140 

180 

220 

600 

PAH M 1/7 4,4 3 20 

PAH H 4/7 0,91 (-+ mellan 10-30% 
på inräknade ämnen) 

1 10 

3 

3,2 

4,5 

 

 

Tabell 1. Resultat från laboratorieanalys från jordprov tagna spritt kring fabriksområdet. Tabellen 
presenterar provpunkter som överstiger riktvärden för känslig markanvändning (KM). Halterna 
anges i mg/kg TS. 

Tabell 2. Resultat från laboratorieanalys från jordprov kring oljecisternen vid porslinsfabriken. 7 
olika provpunkter har använts. Tabellen presenterar provpunkter som överstiger riktvärden för 
känslig markanvändning (KM), samt ett fåtal punkter som ligger nära riktvärdet då felmarginalen 
ses som stor.  Halterna anges i mg/kg TS. 
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över riktvärden för KM.

Lokala föroreningar som inte påträffats vid 
markföroreningsundersökningarna kan inte 
uteslutas.

Tidigare undersökning av markundersökningar 
i området visar, förutom tidigare nämnda äm-
nen även på halter över KM för krom, nickel 
och zink.

Undersökningarna tyder på att halten av för-
oreningarna, och typen föroreningar, varierar 
inom området.

Konsekvenser för 
markföroreningar

-3, Risk för stora negativa konsekvenser, då riktvär-
den för aktuell markanvändning kan överskridas och 
risk föreligger för läckage av föroreningar till vattnet

Markföroreningar som överstiger gränsvärden 
för känslig mark (KM) har påträffats i tidigare 
undersökningar för detaljplaneområdet. Den 
risk som markföroreningar innebär kommer 
att bestå så länge marken inte saneras. Störst 
risk för exponering av föroreningar föreligger 
troligen i samband med markarbeten vid ny be-
byggelse.

Det är sannolikt att det finns ansamlingar av 
föroreningar vid särskilda punkter inom detalj-
planeområdet där utsläpp och läckage av gifter 
varit särskilt stor. Risken för att exponeras för 
gifter är där extra hög. Exempel på detta är om-
rådet kring oljecisternerna, där fler och högre 
halter av föroreningar har hittats. Anläggande 
av exempelvis en lekpark, där barn riskerar att 
förtära små mängder markmaterial, kan få sto-
ra konsekvenser och måste beaktas i detaljpla-
neprocessen.

Luftföroreningar, nuläget
De största källorna för utsläpp till luft inom 
detaljplaneområdet är i dagsläget AB Gustavs-
berg samt utsläpp från trafik. Enligt mätningar 
på luftföroreningar från befintlig industriverk-
samhet 2007 (Aqua Konsult AB, 2008) släpper 
sanitetsfabriken idag ut vätefluorid och kväve-

oxider. Mätningarna är gjorda vid utsläppskäl-
lan och utspädningseffekten är okänd.

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns idag för 
en rad ämnen: kvävedioxid (NO2), svaveldi-
oxid, bly, kväveoxider, inandningsbara partiklar 
(PM10), kolmonoxid, bensen och ozon. Kar-
tering av kväveoxider för Värmdö kommun 
(Stockholms och Uppsala läns luftvårdsför-
bund, 2006) visar att MKN inte överträds nå-
gonstans i Värmdös kommun.. 

Konsekvenser för 
luftföroreningar

+2, märkbara positiva konsekvenser bedöms uppstå 
då verksamheten vid AB Gustavsberg flyttar från 
planområdet. Luftföroreningar orsakade av planens 
tillskott av trafik bedöms vara underordnad

Vad gäller luftföroreningar kommer utsläppen 
av föroreningar från fabriken att upphöra på 
platsen då fabriken flyttas. Verksamheten kom-
mer dock inte att upphöra utan fortsätta på an-
nan plats i Värmdö. Vid nybyggnation av verk-
samheten sker en separat miljöprövning.

Trafiken längs Gustavsbergsvägen kommer att 
öka, vilket i sin tur ökar utsläppen av luftföro-
reningar. Risken för att miljökvalitetsnormerna 
för inandningsbara partiklar och kvävedioxid 
ska överskridas med detaljplaneförslaget be-
döms som liten, med hänsyn till att de stadsmil-
jöer som idag ej når upp till MKN har betydligt 
mer trafik än vad den aktuella trafikprognosen 
visar.

Buller i nuläget
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbul-
ler som normalt inte bör överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse. De viktigas-
te riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbe-
byggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur är:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslut-

ning till bostad
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Som underlag för analys av bullerstörning har 
bullerapport (Tyrens, 2009-05-20) för Gustavs-
berg använts, som visar befintlig situation. En 
prognos för hur ljudsituationen kan se ut med 
genomfört förslag har genomförts i de södra 
delarna av planområdet (Bernström akustik, 
2010-11-24). Enligt prognosen finns risk att 
nationella riktvärden för såväl ekvivalent ljud-
nivå som maximal ljudnivå överskrids i bostä-
der riktade mot Gustavsbergsvägen.

Bullerstörning förekommer idag främst från 
Gustavsbergsvägen. Således är det de östra de-
len av detaljplaneområdet som är mest buller-
störd. Då inga bostäder förekommer inom de-
taljplaneområdet riskerar människor i nuläget 
inte att utsättas för ljudnivåer över rekommen-
derade riktvärden. I dagsläget är det i synnerhet 
bostäder utanför detaljplaneområdet, öst om 
Gustavsbergsvägen, som påverkas av bullerni-
våer över rekommenderade riktvärden.

Risk för buller
Då nya bostäder planeras i anslutning till den 
redan bullerstörda Gustavsbergsvägen, förelig-
ger mycket stor risk att människor utsätts för 
bullernivåer över rekommenderade riktvärden. 

-3, Risk för stora negativa konsekvenser av buller, då 
förslaget medför stora risker för att ett stort antal bo-
städer inte kan erhålla ljudnivåer inom de nationella 
riktvärdena. Det är dock rimligt att tillämpa avstegs-
fall från de nationella värdena i detta centrala läge och 
med tillämpning av de avstegsfall som Länsstyrelsen 
formulerat, finns goda möjligheter att åstadkomma en 
god ljudmiljö.

Föregående bullerkartering visar att de östra 
husen riskerar att utsättas för ljudnivåer över 
65dBA vid fasad. Ljudnivån för inomhusmiljön 
är okänd.

Anläggande av kvartersgator och det nya tra-
fikflödet till och från kvarteren kan komma att 
öka ljudnivåerna vid dessa. Ljudnivån kommer 
dock att vara lägre än de byggnader som lig-
ger i direkt anslutning till Gustavsbergsvägen.  


























 




















































































   













   








  



















































   













   








  





























Beräkning av 
befintliga ljudnivåer 
från trafiken, 
genomförd 2009.
(Tyréns AB 
Akustik).
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Byggnaderna närmast Gustavsbergsvägen be-
döms även kunna fungera som en barriär för 
buller som genereras vid Gustavsbergsvägen. 
Den föreslagna bebyggelsestrukturen, med 
gator vinkelrätt mot Gustavsbergsvägen, låter 
dock mycket av den stora vägens buller ta sig 
djupt in i planområdet.

Det finns möjligheter att planera bostäderna så 
att god ljudmiljö kan uppnås enligt de avsteg 
från de nationella riktvärdena som beskrivs i 
Länsstyrelsens rapport ”Trafikbuller och bo-
stadsplanering”. Då Gustavsberg är utpekat 
som ”regional stadsbygd” i RUFS 2010-2030, 
och planområdet har mycket god tillgång till 
kollektivtrafik, är det relevant att tillämpa av-
stegsfallen. I rapporten beskrivs dessa som två 
nivåer:
• Avstegsfall A: Samtliga lägenheter har till-

gång till tyst sida med betydligt lägre nivåer 
än 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid 
fasad (frifältsvärde) för minst hälften av 
boningsrummen samt tyst uteplats i anslut-
ning till bostaden. 
Detta avstegsfall liknar Boverkets riktlinjer 
för avsteg.

• Avstegsfall B: Samtliga lägenheter har till-
gång till tyst sida om högst 55 dB(A) för 
minst hälften av boningsrummen. 
Förslaget avviker påtagligt från de natio-
nella riktvärdena, men motiveras av det 
behov av bostäder i kollektivtrafiknära och 
servicenära lägen som motiveras från andra 
aspekter av hållbar utveckling.

Med utgångspunkt från dessa definitioner, kan 
sannolikt god ljudnivå erhållas för samtliga bo-
städer.

Farligt gods och miljöfarlig 
verksamhet i nuläget
Farligt gods är en vara eller ett ämne med såda-
na kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i 
sig självt eller i kontakt med andra ämnen, t.ex. 
luft eller vatten, kan orsaka skador på männis-
kor, djur, egendom, miljö eller påverka trans-
portmedlets säkra framförande. För transport 
av farligt gods används särskilt utpekade vägar, 
s.k. primära transportleder för farligt gods. För 

transport till lokala industrier används sekun-
dära transportleder som viker av från de pri-
mära.

Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som 
använder farligt gods eller på annat sätt kan på-
verka människor genom olägenheter.

Brandskyddslaget (2009) har på uppdrag av 
Värmdö kommun genomfört en inledande ris-
kanalys för programområdet centrala Gustavs-
berg. Som underlag för den inledande analysen 
har en inventering gjorts av verksamheter som 
kan innebära risk mot omgivningen inom det 
aktuella området. Identifierade verksamheter 
har översiktligt analyserats avseende möjlig 
omgivningspåverkan vid en olycka. Riskpolicy 
för markanvändning intill transportleder för 
farligt gods ska beaktas i framtagandet av de-
taljplaner inom 150 meter från en transportled 
för farligt gods.

Gustavsbergsvägen används som sekundär 
transportled för farligt gods. Att vägen är se-
kundär innebär vanligtvis en begränsad trafik-
frekvens då det endast skall vara transporter till 
lokala industrier. Vägen bär transporter av far-
ligt gods till de miljöfarliga verksamheterna AB 
Gustavsberg, AstraCarotene AB, Stockholms 
analytiska lab och Vattenfalls värmecentral 
samt ett antal mindre verksamheter som ligger 
inom detaljplaneområdet. En grov beräkning 
på frekvensen av större transporter av farligt 
gods via Gustavsbergsvägen pekar på cirka fem 
transporter i veckan (Brandskyddslaget, 2010). 
Risken består i att ett läckage med farligt gods 
uppstår i fordon under transport på Gustavs-
bergsvägen och sedan antänds. I dagsläget ut-
sätts boende på östra sidan om Gustavsbergs-
vägen för denna risk.

AB Gustavsberg använder stora mängder gasol 
i framställningsprocessen. Den största risken 
associerad med verksamheten utgörs av trans-
porterna av gasol (riskklass 2) till anläggning 
samt lagringen av gasol i cisternen väster om 
fabriksbyggnaden den största risken.

AstaCarotene AB (BioReal) tillverkar hälso-
kost- och naturläkemedel. Kemikalier som an-
vänds är bland annat aceton, lut och väteper-
oxid (riskklass 5). Den huvudsakliga risken att 
människor skall skadas består här av olyckor 
med explosiv blandning med bl.a. väteperoxid. 
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Stockholms analytiska Lab AB tillverkar kos-
metiska produkter, användningen av miljöfar-
ligt gods består av sprit. Risk för skada före-
kommer vid läckage och antändning av sprit. 
Vattenfalls värmecentral försörjer AB Gustavs-
berg med processvärme samt en del andra fast-
igheter med värme.

Övriga verksamheter som hanterar eller för-
brukar kemikalier klassade som farligt gods ut-
görs av motorteknisk utbildning, bilreparation, 
billackering och däckfirma. I dessa verksamhe-
ter hanteras mindre mängder av exempelvis ol-
jor, glykol, lösningsmedel och svetsgaser.

Gustavsbergsvägen trafikeras även av transpor-
ter av farligt gods med OKQ8 och Ekvallens 
IP som destination. Till OKQ8 transporteras 
gasol (riskklass 2) samt bensin och diesel (risk-
klass 3) medan transporten av farligt gods till 
Ekvallen IP innehåller ammoniak till kylan-
läggning.

Risker med farligt gods 
och miljöfarlig verksamhet 
- förslagen plan
Förutsättning för följande analys är att Gus-
tavsbergs sanitetsporslinfabrik och övriga mil-
jöfarliga verksamheter inom fabriksområdet 
flyttas och att transport av drivmedel till ben-
sinstation OKQ8 sker på annan väg än Gus-
tavsbergsvägen och Blekängsvägen. Gustavs-
bergsvägen och Blekängsvägen kan då fråntas 
klassning som sekundär transportled för farligt 
gods.

+3, Stora positiva konsekvenser för säkerheten längs 
Gustavsbergsvägen då framförallt transporter av gasol 
ej sker på Gustavsbergsvägen, men också att transpor-
ter av diesel, bensin och ammoniak sker på annan väg

I och med föreslagen detaljplan kommer ris-
kerna associerade med farligt gods att minska 
drastiskt då det största bidraget till risken för-
svinner – transporten av gasol till AB Gustavs-
berg kommer att upphöra då industrin flyttar 
till annan plats. Knutet till planarbetet är ock-
så omläggningen av transporter av diesel och 
bensin till OKQ8 samt transporter av ammo-
niak till Ekvallens IP till annan väg. Vägen kan 

då fråntas sin klassning för farligt gods.

Den risk som befintliga boende på östra sidan 
Gustavsbergsvägen idag utsätts för på grund 
av transport av farligt gods kommer att elimi-
neras. Nya boende inom fabriksområdet kom-
mer inte att utsättas för större risker associe-
rade med farligt gods. Ett fåtal transporter kan 
dock komma att kvarstå då ett antal mindre 
verksamheter som använder farligt gods kom-
mer att vara kvar. Risken för olyckor vid des-
sa transporter ses dock som liten på grund av 
transporternas ringa omfattning.

+3, Stora konsekvenser för säkerheten erhålls då flera 
miljöfarliga verksamheter flyttar från området, främst 
gasolhanteringen vid AB Gustavsberg

Även riskerna associerade med de miljöfarliga 
verksamheterna kommer att minska drastiskt 
med föreslagen detaljplan då AB Gustavsberg 
flyttas. Enligt uppgift (Brandskyddslaget, 2009) 
kommer även Vattenfalls värmecentral att flyt-
tas. Det är i dagsläget oklart om eller vilka mil-
jöfarliga verksamheter kommer att vara kvar i 
området i övrigt, eftersom planen alltjämt kom-
mer at ttillåta verksamheter. Risken associerad 
med dessa verksamheter kommer att vara kvar 
så länge verksamheterna kvarstår. Nya verk-
samheter kommer dock att miljöprövas vid ny-
etablering.

Översvämningsrisker i 
utgångsläget
Risken för översvämningar analyseras över-
siktligt i förhållande till beräknad höjning av 
havsnivån (SMHI), förväntad landhöjning för 
Stockholm samt marknivå inom detaljplanen.

Marknivån i området varierar mellan ca +1,5  
m över havet i norra hörnet till ca +15 m. Ge-
nerellt faller marken i nord-nordostlig riktning 
mot Farstaviken. Närmaste större vatten är 
Farstaviken som ligger i direkt anslutning till 
fabriksområdet (dock utanför detaljplanen). 
Idag förekommer inga problem med över-
svämningar.
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Risk för översvämning 

-2, Risk för att de lägst liggande byggnaderna och tek-
niska anläggningar kan drabbas av klimatrelaterade 
översvämningar

SMHI bedömer att havsnivån kommer att stiga 
med ca 1 m de närmaste 100 åren. Om den 
verkande landhöjningen för Stockholm räk-
nas in i denna beräkning är nettoresultatet en 
höjning av havsnivån på 60 cm. Nya uppgifter 
pekar dock på att höjningen av havsytan går 
snabbare än man tidigare trott. Länsstyrelsen 
har i yttrande över andra detaljplaner förordat 
en grundläggning av nya byggnader där under-
sidan av golvbjälklag har en nivå mellan 1,9 och 
2,5 meter.

Markhöjden inom planområdet varierar mellan 
den högsta punkten om ca 15 möh, till den läg-
sta punkten i nordost på ca 1,4 meter. Det bör 
finnas tekniska möjligheter att grundlägga på 
en höjd så att länsstyrelsens rekommendatio-
ner kan följas. Det kvarstår dock en risk för att 
vägar och tekniska anläggningar drabbas tillfäl-
ligt.

Risk för skred
För närvarande saknas geotekniskt underlag 
som beskriver riskerna för skred.

0, Risken för skred bedöms vara obetydlig

Inom planområdet dominerar hårdgjorda ytor, 
liket innebär att risken för skred är relativt låg, 
eftersom vattnet inte når minerlajorden. Mar-
ken är också relativt plan. Baserat på detta enkla 
underlag, bedöms riskerna för skred vara små 
idag. Även med förväntade klimatförändringar 
bedöms de vara små.

Risk för strålning
I samband med föregående markundersökning 
(Tyrens, 2010-09-17) utförden mätning av ra-
donhalten inom detaljplaneområdet vid tre 
punkter. Mätresultatet visar att radonhalten lig-
ger mellan 2-4 kBq/m3 för de valda punkterna. 
Dessa värden ligger inom intervallet för lågra-
donmark. 

I området finns idag ett okänt antal transfor-
matorstationer som abger elektomagnetisk 
strålning. På nära håll finns risk att strålningen 
kan överstiga rekommenderade värden.

0, Risken för att människors hälsa ska skadas av 
radon bedöms som obetydlig

Då marken klassats som lågradonmark ses ris-
ken för att människor skall utsättas för hälso-
farliga strålningshalter från markradon som 
låg.

0, Risken för att rekommenderade värden för elektor-
magnetisk strålning i bostäder överskrids bedöms som 
obetydlig, förutsatt att hänsyn tas till boendemiljö vid 
placering av nya transformatorstationer

Behovet av nya transformatorstationer ska ses 
över och det antas behövas flera nya sådana. 
Placeringen av dessa kan då ske så att rekom-
menderade värden för elektromagnetisk strål-
ning kan innehållas.

Risk för föroreningar i 
byggnader
En översiktlig inventering av miljöskadliga äm-
nen har genomförts i byggnader inom fabriks-
området (VBB Viak / SWECO, 2000). Föro-
reningar av olka slag, bl.a. asbest, metaller och 
oljeprodukter, har påträffats i flera byggnader.

0, Obetydliga negativa konsekvenser för miljön, förut-
satt att skadliga ämnen saneras innan byggnaderna 
får ny användning

Enligt Swecos miljöutredning (2000) har mil-
jöfarliga ämnen och material inte konstaterats 
i sådana mängder att de bedöms påverka om-
byggnads-/saneringskostnader i större omfatt-
ning.

Åtgärder
Åtgärder har föreslagits kontinuerligt under 
planarbetet. Vid detta samrådsskede återstår 
därför ett begränsat antal förslag till åtgärder 
som bör tas i beaktande under det fortsatta ar-
betet med planen.
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Åtgärder mot markföroreningar
Generellt rekommenderas att marken saneras 
innan nybyggnation för att minska risken för 
att människor exponeras för hälsofarliga äm-
nen. Detta skulle även eliminera risken för att 
dessa ämnen sprids i omgivande miljö eller 
hamnar i recipienten Farstaviken genom dag-
vattenflöden. Eventuellt kan mer platsspecifika 
saneringar bli aktuella för områden som är mer 
förorenade eller där extra känslig markanvänd-
ning planeras.

Åtgärder mot buller
Planen bör innehålla riktlinjer eller bestämmel-
ser som slår fast kommunens målsättning för 
ljudnivåer.

Åtgärder mot miljöfarliga verksamheter
Om miljöfarliga verksamheter kommer att vara 
kvar inom området bör riskanalyser utföras om 
bostäder planeras närmare än 150 m. Trans-
porten av farligt gods till och från verksamhe-
terna, även om denna är ringa, behöver också 
beaktas i processen.

Åtgärder översvämningsrisker
Planen eller i alla fall planbeskrivningen bör 
ange en lägsta höjd för nya byggnaders golv-
bjälklag. Anvisningar bör finnas också för ut-
formning av pumpstationer och vägar.

Åtgärder mot strålningsrisker
Planen bör ange riktvärde för radonhalter i bo-
städerna

Konsekvenser av 
nollalternativet
Nollalternativet innebär i de flesta fall att nuva-
rande miljösituation består, med de miljöpro-
blem eller eventuellt goda förutsättningar som 
finns. I jämförelse med förslaget kan några 
skillnader särskilt lyftas fram:

Markföroreningar

Mindre risk för läckage från föroreningar, men sämre 
möjligheter till marksanering

Marken i de delar som har fyllts ut med mate-
rial från fabriksområdet är förorenade av me-
taller och olja. I likhet med huvudalternativet 
medför nollalternativet att risken för att män-
niskor kommer att exponeras för markförore-
ningarna bestående så länge marken inte sane-
ras. Risken för exponering bedöms dock som 
lägre för nollalternativet då markanvändningen 
bedöms som mindre känslig (MKM, industri-
område) där människor inte vistas permanent. 
Den förhöjda risken för exponering av förore-
ningar som byggskedet medför undviks.

Nollalternativet medför samma risk för sprid-
ning av föroreningar till grundvatten som hu-
vudalternativet. Risken för att föroreningar 
sprids via dagvatten till Farstaviken är högre 
med nollalternativet då det innebär mer hård-
gjorda ytor och sämre rening av dagvattnet. 
Utsläppen av luftburna föroreningar kommer 
att vara högre med nollalternativet då industri-
verksamheten består.

Buller

Inom nollalternativet undviks höga bullernivåer i 
boendemiljön inom planområdet, eftersom bostäder 
saknas i dagsläget

Nollalternativet förorsakar mindre trafik än 
vad förslaget gör. Förslaget medför därför en 
trafikökning som kan öka ljudnivåerna längs 
Gustavsbergsvägen, på ett sätt som inte blir 
fallet med nollalternativet. 

Farligt gods och miljöfarlig verksamhet

Nollalternativet innebär att risker förknippade med 
farligt gods och med miljöfarlig verksamhet fortsatt 
kommer att påverka planområdet och dess närområde

Riskerna med farligt gods och miljöfarlig verk-
samhet är betydligt större med nollalternativet 
än med föreslagen detaljplan. Gustavsbergs-
vägen används i nollalternativet som sekundär 
transportväg för farligt gods och riskerna as-
socierade med denna kommer att kvarstå. De 
större miljöfarliga verksamheterna och risker-
na associerade med dessa kommer även att vara 
kvar inom området, detta gäller i synnerhet AB 
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Gustavsberg och Vattenfalls värmecentral, men 
även övriga verksamheter.

Övriga risker

För övriga risker skiljer sig nollalternativet från försla-
get i första hand genom att det saknar bostäder, varför 
riskerna bedöms annorlunda

Riskerna för klimatrelaterade skred och över-
svämningar är likartade i nollalternativ och för-
slag, men i nollalternativet påverkas endast be-
fintliga verksamhetslokaler.

Radonstrålningen kommer att vara densamma i 
de olika alternativen, men i nollalternativet på-
verkas inga bostäder. Nollalternativet innebär 
risker för elektromagnetisk strålning, främst 
från transformatorstationer, som är jämförbara 
med förslaget, med den skillnad att bostäder 
inte utsätts för den risken.

Föroreningar i byggnader riskera inom nollal-
ternativet att bli kvar i många byggnader, med-
an det i förslaget finns större möjligheter att sa-
nera byggnaderna innan de får ny användning.
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Konsekvenser för lagskydd

defulla byggnaderna också kommer att bevaras 
inom planen, innebär förslaget att flera av de 
mest värdefulla byggnaderna kommer att på-
verkas i hög grad. Mest betydelsefullt är den 
föreslagna ombyggnaden av Sanitetsporslinsfa-
briken, med sina tillägg, som i sig själv symbo-
liserar ett viktigt skede i den industrihistoriska 
utvecklingen.

Förslaget kommer också att försämra möjlig-
heterna att uppleva den industriella miljön, då 
området ändrar karaktär med de nya bostads-
kvarteren och genom att flera industribyggna-
der rivs eller byggs om.

Konsekvenser för 
arter som omfattas av 
artskyddsförordningen
Inom eller i anslutning till planområdet före-
kommer, såvitt känt, endast olika fågelarter 
som omfattas av artskyddsförordningen. Av 
dessa har två arter en sådan status att den re-
gionala populationen skulle kunna påverkas av 
planförslagets åtgärder; silltrut och ejder. Ej-
dern har inga förutsättningar att häcka i Farsta-
viken. Arten kan indirekt påverkas av kvaliteten 
på vattenmiljön i Baggenfjärdens vattenföre-
komst, men denna påverkan bedöms här inte i 
relation till artskyddsförordningen.

Silltruten kan eventuellt häcka inom fabriks-
området på något av taken, men häckning finns 
inte konstaterad. Planförslaget bedöms inte 
medföra att artens möjligheter till häckning el-
ler födosök inom området påtagligt försämras.

Konsekvenser för 
riksintresset Gustavsberg
Planförslaget påverkar dels värden i riksintres-
set som är knutna till bebyggelsens struktur 
och funktioner, dels värden knutna till enskil-
da byggnader och industimiljön. Sammanfatt-
ningsvis innebär förslaget påverkan av sådan 
omfattning att påtaglig skada på riksintresset 
inte kan uteslutas.

Påverkan på värden knutna till struktur 
och funktionsuppdelning
Planförslagets syften står delvis i strid med 
riksintressets motiv och värden. Medan riksin-
tressets värden delvis ligger i att kunna avläsa 
och förstå den historiska bakgrunden till den 
tydliga funktionsuppdelning som präglar Gus-
tavsbergs samhälle, syftar planen till att knyta 
samman stadsdelar och att åstadkomma funk-
tionsblandning. Detta syfte utgår från en strä-
van att åstadkomma en hållbar utveckling, men 
råkar alltså i strid med riksintresset.

Planen utgör en del av utvecklingen av centrala 
Gustavsberg som syftar till att knyta samman 
dess olika delar. Flera av de planerade åtgärder-
na planeras dock inom intilliggande planer. Det 
aktuella planförslaget innebär dock att karak-
tären av renodlat industriområde går förlorad, 
eftesom det i framtiden kommer att domineras 
av bostäder.

Påverkan på värden knutna till värde-
fulla byggnader
Planförslaget innebär att flera av de kulturhis-
toriskt värdefulla byggnaderna kommer att ri-
vas, byggas om eller ges ett försämrat skydd 
inom den föreslagna planen (se tidigare be-
skrivning av konsekvenser för kulturmiljövär-
den). Trots att flera av de kulturhistoriskt vär-
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Konsekvenser för q-märkta 
byggnader
Skyddet inom plan upphör per definition när 
den gamla planen ersätts av den nya. Den nya 
planen erbjuder ett liknande skydd för flera 
byggnader.
#Enligt planförslaget avses skyddsbestämmel-
se utföras för Gula porten och Badkarsfabri-
ken
Enligt planförslaget skall Stallet, Västra por-
tvaktsstugan, och Gasgeneratorn behålla sitt 
nuvarande skydd. Det föreslagna skyddet på 
plankartan omfattar dock bara rivningsförbud 
samt skydd av byggnadens fasader

Konsekvenser i relation till 
MKN för ytvatten
Förslaget innebär möjligheter att förbättra vat-
tenkvaliteten i Farstaviken, på så sätt att dag-
vattnet som rinner av från planområdet be-
döms kunna innehålla mindre föroreningar än 
i nuläget. Detta ligger i linje med arbetet att 
uppnå MKN för den aktuella vattenförekom-
sten Baggensfjärden.

Förslaget innehåller inga mer långtgående åt-
gärder för att hantera dagvatten eller för att 
hantera den förorenade mark som finns i pla-
nområdet. För att kunna bedöma om detta är 
förenligt med MKN, bör det påvisas att det 
finns möjligheter att uppfylla MKN utan att så-
dana åtgärder vidtas.

Konsekvenser i relation till 
MKN för luft
I dagsläget finns inget material som tyder på 
att MKN för luft riskerar at överskridas med 
genomförande av planen.

Utsläpp av luftföroreningar från verksamheter 
kommer påtagligt att minska när AB Gustavs-
berg flyttar sin verksamhet. Föroreningar från 
trafiken på Gustavsbergsvägen kommer dock 
att öka till följd av den ökade trafik som de ny-
inflyttade väntas bidra med. Idag överskrids 
MKN för luft inom länet, orsakad av trafik, på 
ett antal mycket hårt trafikerade miljöer. Med 
hänsyn till att trafikbelastningen här är lägre, 
och att gaturummet är relativt öppet för ven-
tilerande vindar, bedöms preliminärt ingen risk 
föreligga för att MKN för luftmiljö ska över-
skridas till följd av förslaget.
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Möjligheter till hållbar utveckling

Värderosen - verktyg för 
hållbarhetsvärdering 
Värderosen är ett verktyg för att på ett över-
siktligt sätt kunna utvärdera hållbarheten i oli-
ka utvecklingsförslag. Verktyget underlättar en 
bedömning av förslagets påverkan som helhet, 
vilket minskar risken för att enskilda faktorer 
optimeras på andras bekostnad.

Värderosens uppbyggnad och funktion
I värderosen beskrivs hur hållbart förslaget 
är ur ett antal aspekter som beskrivs nedan. 
I värderosen markeras sedan hur väl platsen 
uppfyller kraven för vardera aspekt. Om mål-
uppfyllelsen är god markeras detta långt ut på 
den axel som tillhör den utvärderade aspekten 
och om uppfyllelsen är låg hamnar markering-
en närmare centrum av rosen. Genom att både 
nuläget och det förmodade läget med förslaget 
utvärderas ger rosen en tydlig bild av förslagets 
hållbarhet.
Värderosen utgår från ett antal hållbarhetsin-
dikatorer, som i viss mån kan anpassas till det 
aktuella projektet. Vissa indikatorer är av sin 
karaktär mätbara och konkreta, medan andra 
är bygger på utvärderingar av tidigare bebyg-
gelseexempel. Viktigt att notera är att värdero-
sen ger en bild av en bedömning, inte exakta 
värden.

Hållbar utveckling är utomordentligt svår att 
uppnå när man fokuserar på en faktor i taget, 
som när t.ex. all fokus riktas mot klimatpåver-
kan. Värderosen ger en bild av hållbarheten 
som helhet, där starka och svaga aspekter fram-
träder, vilket skapar möjligheter att diskutera 
hållbarhet i ett bredare perspektiv. Värderosen 
kan symbolisera ett kreativt arbete kring det 
runda bordet, där företrädare för olika disci-
pliner gemensamt diskuterar fram kreativa och 
hållbara lösningar.

Skala för bedömningarna
Bedömningarna är gjorda med hänsyn till ef-
fekter inom FÖP-området. En särskild bedöm-
ning är därutöver gjord utifrån effekter i ett 
kommunalt perspektiv.

Förutsättningar för 
bedömningar
I värderosen har förslaget antagits bli utformat 
med stor hänsyn till hållbarhetsaspekterna. En 
annan utformning kan naturligtvis ge ett an-
nat resultat. Denna utvärdering pekar dock på 
förslaget möjligheter enligt programförslaget. 
Bland annat följande har antagits.
•  Bebyggelse utformas enligt illustrationen

• Bebyggelsen utformas med tydliga och offentliga 
gaturum

• Rörelser koncentreras delvis i vissa stråk där 
goda lägen för butiker, service och aktiviteter 
tillskapas

• Fabriksparken utformas med hög kvalitet i 
gestaltning och material

• Tydliga avgränsningar mellan privat och 
offentligt

• Begränsad hastighet, 30 km/h

Social hållbarhet
Den sociala hållbarheten bär upp det positi-
va, utvecklande och kreativa umgänget mellan 
människor och, sett i stort, den mänskliga kul-
turen. Här inbegrips möten mellan människor, 
idéutbyte, trygghet, förutsättningar för grann-
skapsengagemang och vardagsrekreation. Plat-
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sens identitet och kulturhistoriska förankring 
är en av förutsättningarna. Rumslig integration, 
som enkelt uttryckt kan sägas vara hur väl en 
gata eller en plats länkar till andra gator och 
platser i stadsväven, är en viktig förutsättning 
för möjligheter att skapa bra mötesplatser och 
verksamheter.

Möten
Möten mellan människor och utbyte av tankar, 
idéer, varor och tjänster är en av stadens vikti-
gaste funktioner. Den beror av en lång rad fak-
torer, varav några finns bedömda här. Planen 
skapar nya möjligheter till attraktiva mötesplat-
ser med betydelse för hela kommunen, främst 
inom det planerade parkstråket. Med nya bo-
städer och nya typer av verksamheter, blir pla-
nområdet också ett viktigt komplement till de 
redan fungerande mötesplatserna i den hamn-
nära delen av fabriksområdet. En särpräglad 
identitet på området stärker attraktiviteten. Ge-
nomströmningen genom planområdet riskerar 
dock att bli låg, vilket eventuellt kan begränsa 
möjligheterna att skapa viktiga mötesplatser.

Attraktiva offentliga mötesplatser

Mötesplatser utomhus planeras främst inom 
det parkstråk som ska löpa genom området., 
där platser med hög kvalitet illustreras i planbe-
skrivningen Längs detta stråk finns på många 
ställen möjligheter att etablera verksamheter 
med t.ex. café, eller butiker. Med industribe-
byggelsens särpräglade identitet, och parkens 
grönytor och torgplatser, kan viktiga mötes-
platser anordnas i olika skalor. Planen anger 
ingen detaljerad utformning av någon mötes-
plats. Butiker, skolor och kulturaktiviteter kan 
också förväntas fungera som mötesplatser. I 
nuläget finns inga fungerande mötesplatser ut-
omhus, men skola och kulturverksamhet fung-
erar som plats för möten.

Rumslig integration

Planen är utformad som ett rutnät, där de olika 
delarna är väl integrerade med varandra. Det 
centrala parkstråket är mest integrerat i väven. 
För biltrafik saknas dock en möjlighet att röra 
sig i nord-sydlig riktning, vilket begränsar sam-
bandet med hamnområdet.

I en större skala innebär planen att planområ-

det integreras tydligare med centrala Gustavs-
berg. Området öppnas upp såväl mot hamn-
området som mot Gustavsbergsvägen och dett 
centrala parkstråket erbjuder en bra koppling 
mellan hamnområdet och Idrottsvägen, med 
anslutning till Värmdö marknad. Integrationen 
mellan de olika delarna av centrala Gustavs-
berg kommer därmed att utvecklas markant, 
även om det alltjämt kommer att finnas brister 
i sambanden. I nuläget är denna integration vä-
sentligt sämre. Främst saknas ett attraktivt stråk 
i nord-sydlig riktning genom planområdet.

Genomströmning och målpunkter

Planen ansluter till hamnområdets aktiviteter 
och service och kommer att komplettera dessa. 
Tilsammans kommer dessa områden att utgöra 
en attraktiv stadsdel med särpräglad identitet 
och en variation av aktiviteter och service, vil-
ket gör stadsdelen i sig till en målpunkt. Inom 
planområdet medför parkstråket med angräns-
ande aktiviteter särskilt goda möjligheter att 
utvecklas till målpunkt. Genomströmningen 
riskerar dock att bli begränsad. Rörelser ge-
nom planområdet mellan centrum och hamn-
området i norr och Värmdö marknad i söder 
stimuleras av parkstråket, men saknar en na-
turlig förlängning söder om Idrottsvägen. Av-
saknaden av gata för biltrafik genom området 
från norr till söder utgör också en begränsning. 
Nord-sydliga rörelser kan därför riskera att ske 
huvudsakligen längs Gustavsbergsvägen. För-
slaget bedöms dock kunna stärka genomström-
ningen genom hamnområdet och därmed stär-
ka dessa mötesplatser. I nuläget saknas genom-
strömning genom planområdet och dess bar-
riäreffekt hindrar också genomströmningen av 
hamnområdet.

Aktiviteter kring samhällsfunktioner

Skolverksamheten i badkarsfabriken ges inom 
planen möjligheter att utvecklas. Utrymme ges 
också för etablering av två förskolor. Försko-
lorna ger utrymme för möten mellan föräldrar-
na, vilket är en förändring jämfört med nuläget.

Fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter

Planområdet att kompletterar hamnområdet 
med sin hantverks- och porslinsverksamhet, 
samt eventuella nya aktiviteter som kan ta plats 
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i de verksamhetslokaler som kan komma att 
erbjudas. Med nya lokaler, nytt parkstråk, fler 
boende människor och ett område öppet för 
genomströmning blir möjligheterna till aktivi-
teter väsentligt större än idag.

Trygghet
Planen utgår från gestaltning som ger goda 
förutsättningar för trygghet; blandad stadsdel, 
offentliga gaturum och avgränsningar mellan 
privat och offentligt. En begränsad genom-
strömning kan dock försvåra möjligheterna att 
etablera kvällsöppna aktiviteter som kan bidra 
till ”ögon på gatan” kvällstid.

Trygghet inom stadsdelen

Planområdet utgör idag en blandning av in-
hägnat fabriksområde och öppna gator bland 
verksamheter. Tryggheten är dålig kvällstid, 
men berör få personer då det saknas anledning 
att röra sig här på kvällen. Med förslaget öpnas 
området för bostäder och verksamheter och ett 
stråk öppnas i nord-sydlig riktning. Det sam-
lande parkstråket utformas utifrån trygghetsas-
pekter. Hit väntas många rörelser att koncen-
treras, vilket ökar tryggheten i stråket.

Gaturummen ska utformas som tydligt ofentli-
ga rum, med entréer eller uteplatser direkt mot 
gatan, vilket sammantaget stärker tryggheten 

Värderos för den föreslagna detaljplanen. Diagrammet ger en bild av förslagets starka hållbarhetsaspekter och dess svaga 
sidor.
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i gaturummen. I denna samrådsversion sak-
nas dock ännu styrande riktlinjer i planen för 
att kunna garantera ett sådant genomförande. 
Planen saknar också ännu anvisningar för hur 
höga socklarna kan tillåtas vara, vilket innebär 
att det i praktikan kan vara möjligt att anlägga 
hus där socklarna dominerar gaturummet med-
an fönster sitter högre upp.

Planen är utformad så att kvarteren är tydligt 
avgränsade mot offentliga gaturum. Kvarters-
gårdarna är däremot otydligt revirindelade, en-
ligt illustrationen, då allmänna gångstråk korsar 
gårdarna. Detta försvagar det halvprivata revir 
som annars kan uppstå på kvartersgårdar. Det 
halvprivata reviret verkar gynnsamt på granng-
emenskap och engagemang inom kvarteret och 
gör det tryggare att låta små barn röra sig fritt. 
Med den föreslagna illustrationen uppstår mer 
halvoffentliga revir, med oklara ansvarsförhål-
landen. Här kan också tillgängligheten för ut-
omstående kännas osäker och inge otrygghet. 
Plankartan hindrar dock inte en tydligare av-
gränsning av kvarteren.

Möjligheterna att etablera kvällsöppna verk-
samheter i området, som bidrar med vakande 
ögon kvällstid, är begränsade. Kring parkstrå-
ket finns dock vissa möjligheter, liksom i de 
kvarter som riktas mot Gustavsbergsvägen. 

Trygghet på väg till och från stadsdelen

Planarbete i angränsande område mellan cen-
trum och hamnområdet, väntas bidra till att 
göra rörelser däremellan tryggare än i nuläget. 
Det aktuella planförslaget bedöms kunna bi-
dra med att utveckla tryggheten längs Gustavs-
bergsvägen, där bostäder och en del publika 
verksamheter kommer att kanta vägen.

Möjligheter till socialt engagemang och 
mångfald
Ett lokalt engagemang gynnas av att stadsdelen 
får en tydlig och unik identitet, blir tydligt defi-
nierade och avskiljd, med möjligheter till kvar-
ter i mänsklig skala och tydliga gränser. Den 
sociala mångfalden begränsas av att nästan alla 
bostäder och lokaler kommer att vara nypro-
ducerade.

Mänsklig skala, hemmahörighet

Planen ger möjligheter att skapa en stadsdel 
med tydlig rumslig indelning, som är möj-
lig att greppa för invånarna. Identiteten kan 
bli särpräglad och tydlig och därmed möjlig 
att identifiera sig med. Skalan är relativt stor, 
med tät och hög bebyggelse och mycket hård-
gjorda ytor, vilket kan upplevas som negativt. 
Stadsdelen är dock relativt liten, vilket innebär 
att samtliga boende har tillgång till närnatur, 
stadsdelspark eller strandpromenad inom någ-
ra kvarters avstånd.

Möjligheter till social mångfald

Förslaget domineras av lägenheter i flerfamiljs-
hus, men innehåller också en liten andel små-
hus. Varierade upplåtelseformer är möjligt att 
genomföra. Andelen nya bostäder kommer 
dock att helt dominera över de få befintliga. 
Det är tveksamt om prisnivåer kommer att 
kunna variera, uttalat billiga bostäder kommer 
sannolikt att vara få. Inslaget av verksamheter 
ger dock möjligheter till en mångfald av olika 
människor dagtid. I en störe skala bidrar också 
förslaget till en större variation inom hela Gus-
tavsberg.

Identitet, kulturhistorisk förankring
Stadsdelen kommer med sin tydliga avgräns-
ning från övriga tätorten, och sin tydliga för-
ankring i industriområdet, att ha goda möjlig-
heter att utveckla en stark egen identitet.

Anknyter till kulturhistoria

Förslaget knyter på många sätt an till den indu-
strihistoriska period som idag präglar området. 
Flera viktiga strukturer och byggnader kom-
mer att bevaras. Samtidigt omvandlas verksam-
hetsområdet till bostadskvarter och flera av de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna rivs el-
ler byggs om.

Skapar en stark egen identitet

Den föreslagna stadsdelen ligger tydligt av-
gränsad från andra stadsdelar, vilket gynnar en 
stark egen identitet. Resterna av den industri-
historiska epoken kommer att ge området en 
stark egen prägel.

Grönstruktur för rekreation i park och 
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natur 
Tillgången till bostadsnära natur av god kvalitet 
bedöms bli god, samtidigt som förslaget bidrar 
till att göra naturområden i väster mer tillgäng-
liga för boende i centrum.

Tillgång till bostadsnära natur

Samtliga nya boende bedöms kunna få god till-
gång till bostadsnära natur, som finns på pro-
menadavstånd i väster och längs strandprome-
naden i norr. Dessutom bereds tillgång till en 
ventral stadsdelspark. 

Tillgång till attraktiva rekreationskvaliteter

De boende kommer att ha nära tillgång till 
mycket höga kvaliteter i naturområden på Far-
stahalvön och på den strandpromenad som lö-
per längs Farsyaviken.

Ekologisk hållbarhet 
Den ekologiska hållbarheten bär upp ekosys-
temens långsiktiga produktionsförmåga, deras 
ekosystemtjänster och den biologiska mångfal-
den, och rymmer såväl olika miljö- och krets-
loppsanpassningar som naturvård. Den kan 
sammanfattas i de fyra s.k. systemvillkoren en-
ligt Det Naturliga Steget (www.detnaturligaste-
get.se).

Biologisk mångfald, ekosystem
Förslaget innebär att nya bostäder uppförs på 
mark som tidigare varit bebyggd. Naturmark 
med höga naturvärden berörs ej.

Ianspråktagande av naturmark, hårdgjor-
da ytor

Förslaget kommer att uppföras på tidigare in-
dustrimark. När den planerade stadsdelsparken 
kommer att anläggas, kommer andelen hård-
gjorda ytor att minska relativt nuläget. 

Påverkan på naturlig produktion och na-
turliga kretslopp

På land berörs inga naturliga ekosystem. Dag-
vatten som rinner av till Farstaviken bedöms 
också kunna bli renare med det nya förslaget 
än i nuläget. Viss risk föreligger dock för att 

markföroreningar kan frigöras till vikens vatten 
i sambend med byggskedet.

Påverkan på biologisk mångfald

Då förslaget främst innebär att mark som re-
dan är ianspråktagen utnyttjas, påverkas den 
biologiska mångfalden i mindre grad. Vanliga 
arter kommer att kunna gynnas av den vegeta-
tion som anläggs i stadsdelsparken.

Kretsloppsteknik och energieffektivitet
Med förslagets relativt täta stadsstruktur finns 
goda möjligheter att tillämpa storskaliga miljö-
anpassade system för bl.a. fjärrvärme, vatten 
och avlopp. 

Energieffektiva transporter
Möjligheterna till energieffektiva transporter 
bedöms som goda, då kollektivtrafiken med 
buss är mycket god och då en stor andel ser-
vice, kulturaktiviteter och idrott finns inom 
gångavstånd eller på cykelavstånd.

Tillgång till kollektivtrafik och cykel

Busstrafiken på Gustavsbergsvägen bedöms 
ge tillgång till mycket bra kollektivtrafik. Cy-
kelstråk längs Gustavsbergsvägen ger bra för-
utsättningar för såväl ärenden i centrum eller 
Värmdö marknad, som för längre cykelpend-
ling.

Behovet av transporter

Förslaget innebär att nya verksamheter och ser-
vice etableras. Med tillgång till den service som 
erbjuds i hamnområdet och centrum, blir be-
hovet av längre transporter förhållandevis litet.

Klimatpåverkan
Klimatpåverkan från stadsdelen bedöms kunna 
bli relativt låg, då den ger möjligheter till såväl 
energieffektiva transporter som till energieffek-
tiv uppvärmning med t.ex. fjärrvärme baserad 
på förnyelsebar energi.

Förslaget innehåller inga begränsningar i möj-
ligheterna att bygga energisnåla hus.
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Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten bär upp såväl 
projektets ekonomiska möjligheter till genom-
förande, som möjligheterna för en mångfald av 
verksamheter att utvecklas och fortleva i det 
utbyggda området. Den innefattar också den 
långsiktiga samhällsekonomiska nyttan. 

Attraktivitet för lokal service och verk-
samheter
Förslaget öppnar upp planområdet försåväl 
boende som passerande och ger i många av 
kvareteren utrymme för olika verksamheter. 
Med en hög attraktivitet och med god kopp-
ling till hamnområdet och tämligen god kopp-
ling till centrum, kan flera goda lägen för nya 
verksamheter sannolikt uppstå. Verksamheter i 
centrala Gustavsberg är dock utsatta för stark 
konkurrens från de externa köpcentra Mölnvik 
och Värmdö marknad.

Utgångspunkten för analysen är att etablering 
av verksamheter främst gynnas av:
• underlag av närboende i och kring stadsdelen

• genomströmning och rumslig integration

• attraktivitet

Underlag

Underlaget inom den föreslagna stadsdelen kan 
uppgå till ca 3000 nya invånare vid full utbygg-
nad. Detta underlag i sig själv är alltför litet för 
att ge underlag till en mångfald av verksamhe-
ter lokalt. Det behövs ett tillskott av besökare 
utifrån för att goda lägen ska uppstå.

Genomströmning och rumslig integration

Förslaget kommer att vara väl integrerat med 
hamnområdet och, om pågående planer ge-
nomförs, ett utvecklat samband med centrum.   
Genomströmningen av människor genom 
stadsdelen bedöms kunna bli måttlig, främst 
eftersom det saknas tydliga kopplingar till an-
dra stadsdelar än centrum (se ovan). Planom-
rådets betydelse som målpunkt kan däremot 
utvecklas.

Attraktivitet

Planen ger förutsättningar att utveckla en 

stadsdel med unik och tydlig identitet, vilket 
väcker intresse hos besökare. Tillsammans med 
det intilliggande hamnområdet, kan en stadsdel 
skapas med mycket hög attraktivitet. Om kva-
liteter i den värdefulla kulturmiljön utnyttjas, 
arkitektur av hög kvalitet genomförs, parken 
gestaltas med hög kvalitet, o.s.v, kan stadsdelen 
erhålla en attraktivitet med tillräcklig styrka för 
att lokala verksamheter skulle kunna bära sig. 

Lokaler i goda lägen

Den presenterade illustrationen visar att försla-
get kan erbjuda attraktiva lägen vid offentliga 
mötesplatser, t.ex. längs parkstråket. Planen 
är dock skriven så att lokaler kan medges, den 
innehåller inte bestämmelser som innebär att 
lokaler måste erbjudas.

Lokaler i olika prislägen

Alla lokaler kommer att vara nyproducerade el-
ler kraftigt nyrenoverade, vilket gör det svårt 
att skapa en bred prisvariation.

Långsiktig samhällsekonomi

Utveckling av attraktivitet för näringsid-
kare och boende

Med förslaget ges möjligheter att utveckla Gus-
tavsberg till en ort med tydlig identitet och att-
raktivitet. Näringsidkare som kan dra nytta av 
platsens unika identitet, i kombination till ett 
bra utbud av service och aktiviteter i närområ-
det, ges goda möjligheter med förslaget. För-
slaget medger också ca 3000 nya boende inom 
kommunen, vilket i sig har betydelse för den 
kommunala ekonomin.

Utveckling av näringsliv

Inom förslaget kvarstår utrymme för ett antal 
befintliga verksamheter, som kan kompletteras 
med mer småskalig verksamheter i de nya lo-
kalerna.

Förslaget skapar också förutsättningar för att 
tillverkningen av sanitetsporslin kan stanna i 
Gustavsberg, då det blir möjligt för ägarna av 
den verksamheten sälja mark och istället upp-
föra en modern industri inom närområdet.

Samhällsinvesteringar och gemensamma 
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resurser

Det finns goda möjligheter att bygga vidare på 
kommunal infrastruktur för vägar, fjärrvärme, 
VA med mera om förslaget genomförs, vilket 
ger ett bra utnyttjande av kommunala tillgång-
ar. Skolor finns i närområdet, medan förskolor 
planeras inom planområdet.

Samhällsbekostad drift och underhåll

Underhåll av VA och annan infrastruktur be-
döms kunna bli normal. Skadegörelse bedöms 
kunna bli lägre än i den genomsnittliga stads-
delen.

Kortsiktig projektekonomi
Projektet bedöms kunna erbjuda för markna-
den attraktiva bostäder. Den illustrerade struk-
turen medger lämpliga etapper, som kan anpas-
sas efter efterfrågan. Ombyggnad av värdefulla 
byggnader riskerar att medföra högre kostna-
der än normalt. Eventuell sanering av markför-
oreningar kan medföra höga projektkostnader. 

Fysisk hållbarhet
Den fysiska hållbarheten bär upp möjligheter-
na till goda transporter och till ett tryggt, säkert 
och hälsosamt liv. Den fysiska tillgängligheten 
och orienterbarheten är en också en viktig as-
pekt. 

Tillgänglighet för bilar
Tillgängligheten inom stadsdelen bedöms kun-
na bli god, då illustrationerna uppvisar ett nät-
verk av gator med god tillgänglighet och orien-
terbarhet. En avgörande brist är dock avsakna-
den av en nord-sydlig förbindelse. 

Nåbarheten till stadsdelen är god, då det finns 
flera infarter direkt från Gustavsbergsvägen, 
samt från Idrottsvägen och Båtvägen.

Tillgänglighet för kollektivtrafik
Gustavsbergsvägen utformas i planen så att 
den lämpar sig för tät busstrafik och rymmer 
även möjligheter att på sikt kunna byggas om 
för en utökad kapacitet. Längs Gustavsbergs-
vägen finns idag busshållplatser där tät buss-

trafik erbjuds. Busshållplatserna är dock inte 
integrerade i planen.

Tillgänglighet för gående och för rörel-
sehindrade
Förslaget väntas kunna genomföras så att 
kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade 
kan uppfyllas. Möjligheterna att nå mål-
punkter inom stadsdelen bedöms som myck-
et goda, liksom möjligheterna att nå centrum.

Buller, Luftföroreningar, Hälsa
Planens hälsorisker är främst förknippade 
med buller och markföroreningar. Med ambi-
tionen att utnyttja tillgången till god kollek-
tivtrafik på Gustavsbergsvägen, medför pla-
nen risk för att ett stort antal bostäer utsätts 
för höga ljudnivåer, där nationella riktvärden 
för buller överskrids. Förekomsten av mark-
föroreningar medför vissa risker för att bo-
endemiljön påverkas, men enligt planen ska 
sanering genomföras i de fall föroreningsvär-
den överstiger de riktvärden som gäller för 
den aktuella markanvändningen.

Säkerhet
Förslaget påverkas av små risker för vat-
tenståndsförändringar i farstaviken. Trafik-
säkerheten kan utformas med god säkerhet, 
med låga hastigheter.

Förslag till åtgärder

Social hållbarhet

• Möjligheterna att utnyttja aktiviteten kring 
ett hållplatsläge som en grund för en att-
raktiv mötesplats bör studeras. Ett håll-
platstorg har en given genomströmning av 
människor och erbjuder därför bra lägen 
för etablering av service. Ett sådant torg 
kunde också annonsera en levande stadsdel 
mot Gustavsbergsvägen.

• Genomströmningen av människor i Fa-
briksparken riskerar att begränsas av att 
starka målpunkter saknas i den södra delen 
av stråket liksom utanför planområdet i sö-
der. I planarnete för intilligande områden i 
söder bör man undersöka möjligheterna att 
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fortsätta stråket till Värmdö marknad. Strå-
ket bör även i denna del hålla hög kvalitet 
och erbjuda händelser på vägen.

• I vissa kvarter bör planen föreskriva att 
lokaler ska inrymmas i bottenvåningarna, 
med entréer mot såväl parkstråket som 
Gustavsbergsvägen.

• Trygghetsaspekterna förknippade med 
kvartersstrukturen bör ses över. De öppna 
kvarteren som korsas av allmänna gång-
stråk bör i större grad ersättas av slutna 
kvarter med tydligare stadskaraktär.

• Möjligheterna till en unik karaktär med 
utgångspunkt i industrihistorien bör om 
möjligt förstärkas ytterligare. Möjligheterna 
att bättre ta tillvara de kulturhistoriskt vär-
defulla byggnaderna bör särskilt prövas.

Ekologisk hållbarhet

• De åtgärder ovan som syftar till att öka 
möjligheterna til etablering av service inom 
området, gynnar även den ekologiska håll-
barheten, då behovet av transporter kan 
minska.

• Inom ramen för planarbetet bör man föra 
en diskussion om lämpliga mål för stadsde-
lens miljöprestanda. Mål för energiförbruk-
ning, materialanvändning, vattenförbruk-
ning samt val av olika tekniska lösningar 
bör ställas upp. Sådana mål kan eventuellt 
omsättas i olika avtal med byggherrarna.

• Planen bör innehålla en dagvattenlösning 
med effektiv rening av dagvattnet.

• Den mest förorenade marken bör saneras 
även om värdena är förenliga med den fö-
reslagna markanvändningen.

• Biologisk mångfald som kan associeras till 
den industriella miljön bör särskilt gynnas. 
T.ex. kan boplatser för tornsvalor anordnas 
vid taksprånget till vissa byggnader. Bo för 
tornfalk kan anläggas på högre byggnader. 
I parken kan i något avsnitt utrymme be-
redas för ruderatväxter (ogräsväxter) för-
knippade med industriområden.

Ekonomisk hållbarhet

• Åtgärder ovan som syftar till att förstärka 
möjligheterna till etablering av service stär-
ker också den ekonomiska hållbarheten.

Fysisk hållbarhet

• Möjligheterna till en genomgående nord-
sydlig vägförbindelse, med delvis starkt 
begränsad hastighet, bör studeras närmare.
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Konsekvenser i relation till miljömål

De flesta av förslagets konsekvenser berör hu-
vudsakligen miljömålet ”God bebyggd miljö”. 
Därutöver berörs på ett tydligt sätt också målen 
”En giftfri miljö”, ” Hav i balans och levande 
kust och skärgård” och Begränsad klimatpåver-
kan.

God bebygd miljö
Målet innebär att flera ambitioner för miljö, 
som delvis motverkar varandra, ska vägas sam-
man till en hållbar bebyggd miljö. I förslaget 
domineras avvägningen främst av balansen 
mellan att utveckla en blandad stadsdel med 
bostäder intill utmärkt kollektivtrafik och att 
förstärka Gustavsbergs centrum å ena sidan, 
och påverkan på riksintresset för kulturmiljö 
och vissa miljörisker å den andra sidan. Plan-
förslaget präglas av en avvägning som bedöms 
ligga i linje med miljömålet, där dock svårighe-
terna att ta tillvara kulturmiljövärdena är tyd-
liga.

En giftfri miljö
Förslaget innebär att nya verksamheter kan 
miljöprövas vilket ger möjligheter att begrän-
sa utsläpp av giftiga ämnen från verksamheter. 
Ombyggnaden av äldre verksamhetsbyggnader 
till bostäder medför sanering av byggnaderna, 
vilket minskar risken för spridning till miljön. 
Förslaget ger också möjligheter åt kommunen 
att föreskriva olika typer av miljökrav på nya 
byggnader och ombyggnad, att regleras i olika 
avtal (detta är dock ännu ej del av planförsla-
get). Detta är i linje med miljömålet.

Förslaget innebär dock risker för att markföro-
reningar frogörs till miljön i samband med bl.a.  
markarbeten. Marksanering föreskrivs inte i 
förslaget. Detta motverkar möjligheterna att nå 
målet.

Hav i balans och levande kust och skär-
gård
Förslaget medför att mindre föroreneingar 
kommer att ledas med dagvattnet till Farstavi-
ken, vilket bidrar till att nå miljömålet. Möjlig-
heterna begränsas dock av att markförorening-
ar lämnas kvar med risk för framtida läckage till 
havsviken, vilket på sikt kan bidra till att försåra 
måluppfyllnad.

Begränsad klimatpåverkan
Förslaget innebär en tydlig förstärkning av 
centrala Gustavsberg vad gäller många håll-
barhetsaspekter. Kommunens attraktivitet och 
identitet kommer att utvecklas. Tillsammans 
med intilliggande pågående planer, kommer 
förslaget att bidra till att centrala tätorten kan 
erbjuda bättre möjligheter att utveckla service, 
verksamheter och kulturaktiviteter i tätorten. 
Behovet av transporter kommer att mionska, 
samtidigt som nya bostäder innebär att fler 
människor får tillgång till denna service. Stråk 
för gång- och cykeltrafik utvecklas med försla-
get, vilket bidrar till att göra dessa transportslag 
fördelaktiga. En god kollektivtrafik erjuds för 
längre transporter.
Sammantaget kommer planen att bidra till en 
utveckling av hållbara transportsystem och 
minskat behov av personbil för närtranspor-
ter.
Planen möjliggör också en uppvärmning av de 
nya byggnaderna med fjärrvärme.
Sammantaget bidrar förslaget tydligt till arbetet 
med att uppfylla miljömålet.
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