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GUSTAVSBERG
365 DAGAR OM ÅRET



Gustavsbergs centrum står i begrepp att ta en resa – 
mot ett effektivt och omtyckt vardagscentrum. 

Förslagets övergripande mål är att länka ihop hamnen 
och centrum. En sekvens av offentliga rum, Vintertorget  
– Runda torget – Stadsparken – Hamnen, har potential 
att knyta bruksortens centrum närmare vattnet. 

Vardagsmiljön rymmer de utmaningar och möjligheter 
som ligger nära i tid – därför känns de mest angelägna. 
Således föreslår vi utvecklingen av Gustavsberg som 
en stegvis process där det första steget innebär ett 
kvalitetssprång för allas Gustavsberg. 

Varje steg och delprojekt ska innebära en greppbar 
kvalitetsökning för Gustavsbergsbor och besökare, över 
tid och året runt. 

I vårt förslag representeras sekvensen av offentliga rum 
av var sin årstid. Gustavsberg 365 dagar om året. 

SLUTREDOVISNING – DELOMRÅDE STADSPARKEN
FOKUSOMR ÅDE V INTERTORGE T - RUNDA TORGE T - STADSPARKEN - HAMNEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utgångspunkter
Uppdraget
Arbetsmetod och process

Gustavsberg idag
Tillbakablick

Regionalt sammanhang

Offentliga rum, landmärken, siktlinjer och 
skärgårdsnatur

Steg för steg

Första steget – en sekvens av offentliga 
rum knyter bruksortens centrum till vattnet
• Vinter: Vintertorget
• Vår: Runda torget
• Sommar: Stadsparken
• Höst: Hamnen

Steg två – Satsa på idrotten och kulturen

Steg tre – Mer och fler i Gustavsberg

Fortsättning – Årsringar

Förslaget i sin helhet
Offentliga rum, landmärken, siktlinjer och 
skärgårdsnatur
Filmen om Gustavsberg
Förslag till strukturplan 
Det viktiga gatuplanet

Analyser och slutsatser
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STA DS PA R K EN

C EN TR U M

K R Å K B ERG E T

VAT TEN TO R N S B ERG E T
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR UPPDRAGET
GUSTAVSBERG IDAG

Gustavsberg är en bruksort som nu väx-
er framförallt som attraktiv boendemiljö, i 
Värmdö kommun, två mil öster om Stock-
holms innerstad. Som Värmdös kommun-
centrum finns här knutpunkten för kollek-
tivtrafik samt offentlig och kommersiell 
service. 
Här finns kultur- och idrottsverksamhet, 
men även andra mötesplatser av olika slag. 
Stora delar av Gustavsberg är med sin väl 
bevarade bruksortskaraktär en kulturmiljö 
av riksintresse. 

PAR ALLELL A UPPDR AG

Värmdö kommun har bjudit in fyra arkitekt-
kontor; C.F. Möller, Kod arkitekter, White 
arkitekter och Mandaworks/Adept att utar-
beta förslag till omfattning, placering och 
gestaltning av bebyggelse samt utformning 
av det offentliga rummet. 
Resultatet av parallella uppdrag kommer ut-
göra underlag för stadsutvecklingen i Gus-
tavsberg. 

GUSTAVSBERG I  FR AMTIDEN

Ur: Program Parallella uppdrag, 2016

DE F YR A FR ÅGESTÄLLNINGARNA

•  Hur kan Gustavsbergs centrum utveck-
las till ett attraktivt och levande offentligt 
stadsrum?

•  Hur och i vilken omfattning kan bostäder 
och verksamheter tillskapas och placeras 
för att berika Gustavsberg som helhet?

•  Hur kan en stadspark gestaltas som 
kopplar samman omkringliggande områ-
den och erbjuder både rekreation och ak-
tivitet?

•  Hur kan kollektivtrafik- och parkerings-
frågor lösas i ett hållbart och långsiktigt 
perspektiv?

DE F YR A DEL ARNA

Gestaltningsuppdraget omfattar fyra delom-
råden: Stadsparken, Centrum, Kråkberget 
och Vattentornsberget. 

•  Gustavsberg ska åter bli känt för hög 
klass på arkitektur och design där nya 
miljöer existerar i samklang med den riks-
intressanta kulturmiljön.

•  Gustavsberg ska vara en sammanhål-
len ort där fysiska barriärer överbryggas, 
mellanrummen vävs ihop och tydliga stråk 
skapas.

•  Gustavsberg ska vara lättillgängligt för 
alla kommunens invånare och upplevas 
som tryggt.

•  Gustavsberg ska utveckla en parkerings-
strategi som främjar användandet av kol-
lektivtrafik, bygger på samutnyttjande 
och uppfyller de olika parkeringsbehoven 
i området.

•  Gustavsberg ska vara ett gång- och cy-
kelvänligt samhälle.

•  Gustavsberg ska bygga attraktiva bostä-
der med variation i såväl arkitektoniskt ut-
tryck som upplåtelseform.

•  Gustavsberg ska ha en stadspark med 
innehåll som skapar mervärde för både 
invånare och besökare.

•  Gustavsberg ska främja mångfald genom 
ett brett utbud av mötesplatser, fritidsak-
tiviteter och kultur.

•  Gustavsberg ska vara ett starkt kollektiv-

trafikcentrum. Bussterminalen ska utfor-
mas utifrån dagens och morgondagens 
krav på resande.

•  Gustavsberg ska erbjuda plats för olika 
typer av verksamheter att etablera sig.

•  Gustavsbergs centrum ska vidareutveck-
las till ett modernt, allsidigt och trivsamt 
centrum med ett rikt utbud av handel och 
service.

•  Gustavsberg ska främja ett aktivt liv mel-
lan husen och inga områden ska upple-
vas som otrygga.

•  Gustavsberg ska planeras för ny bebyg-
gelse så att den utpräglade topografin 
beaktas och tydligt går att läsa i landska-
pet.

•  Gustavsberg ska utveckla tydliga stads-
rum och som relaterar till befintlig bebyg-
gelse och en mänsklig skala.

•  Gustavsberg ska främja den biologiska 
mångfalden genom att skydda och för-
stärka viktig grönstruktur samt sträva ef-
ter en mer öppen dagvattenhantering.

•  Gustavsberg ska skapa nya miljöer vars 
gestaltning knyter an till Gustavsbergs 
identitet som skärgårdsnära bruksort.

•  Gustavsberg ska ha tydliga och välkom-
nande entréer.

U P P D R AGS P ER I O D 1 -  H ELH E T

U P P D R AGS P ER I O D 2 -  D EL A R F O R TSAT T P ROC ES S , G EN O M F Ö R A N D E D E TA L J P L A NPA R A L LEL L A U P P D R AG

F Ö R U T V EC K L I N G EN AV G USTAVS B ERG 2016

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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ARBETSMETOD OCH PROCESS

E XP ER T I S G R A N S K N I N G

I N TERVJ U ER F I L M EN O M G USTAVS B ERG

M E TO D> M U LT I D I SC I P L I N Ä R T TE A M M E TO D> E V I D EN S BAS ER A D P R A K T I K M E TO D> K R I T I K

KO M M U N I K AT I O NU N D ER L AG /U TR ED N I N G A R

KÄRNGRUPP

EXPERT-
GRUPP

UTÖKAD
ARBETS-
GRUPP

Kärngruppen ansvarar för projektet från start till slut. Deras 
kompetens och engagemang ska borga för att projektet sva-
rar mot såväl ställda förväntningar. Kärngruppen består, för-
utom representanter från White Stockholm, av representanter  
från kommunens projektgrupp. 

Den utökade arbetsgruppen följer projektet och informeras 
kontinuerligt om ställningstaganden och förlopp. På så sätt 
kan de sömlöst bidra med insatser för att föra projektet framåt. 

I arbetet med det parallella uppdraget har vi använt en rad 
strategiska rådgivare. Dessa har utifrån sin expertis analyserat 
och sorterat frågorna. På så vis kan en bred grupp bidra med 
specifik sakkunskap, diskutera och granska projektet. 

• Kulturmiljöinventering  
• Landskapsanalys

• Barnkonsekvensanalys  
• Landskapsinventering  
• Forskning kring bostadens utemiljö

• Global goals 
• Egna publikationer

• Skyfallsmodell  
• Grönstrukturplan  
• Trädinventering
• Biotopinventering
• Landskapsanalys
• Strandskydd
• Ekosystemtjänster
• Egna publikationer
• Geoteknik PM  
• Föroreningar
• Havsnivåhöjning

• Handelsutredning
• Egna publikationer

• Buller   
• Riskanalyser   
• Parkeringsutredning
• Trafikutredning

• Parallellt uppdrag 2003-2004
• Egna erfarenheter

• Landskapsanalys  
• Medborgardialog  
• Barnkonsekvensanalys
• Egna publikationer

JA N P EROT T I 
Kulturmiljöexpert, White 

U L L A B ERGST RÖ M 
Arkitekt/kontorschef, White

SA R A G R A H N 
Arkitekt/professor, White

K R I STER L I N DSTEDT 
Arkitekt/stadsbyggnad, White

SA M K ES H AVA R Z

Landskapsarkitekt, White

E VA M I N OU R A 
Socialforskare, Spacescape 

TER ESA L I N D H O L M 
Socialantropolog, White 

OWE SWA N SO N 
Stadsbyggare, fd White 

SA N N A E V EBY 
Trafikare , ÅF

L I SA L AG ER ÉN 
Handelsexpert, Nordplan AB

U LR I K A STEN K U L A

Hållbara städer, White

JA N W I J K M A R K

Ekolog, White

Kritik är en speciell typ av samtal, vanligt förekom-
mande i arkitektkåren. 

Det finns många skäl att samtala kring projekt. Det 
är ett effektivt sätt att inspireras, att fördjupa pro-
jekt et, att helt enkelt bli smartare ihop. 

På White arbetar vi med olika former av kritik för att 
effektivt kunna ta tillvara den samlade kompetens 
som finns på kontoret. 

Här har ett första förslag kritiserats och granskats 
internt på White, för att få större blick och på kor-
tare tid förtydliga förslaget – för att förenkla för en 
process framåt. 

Att arbeta evidensbaserat innebär en sammanvägning av er-
farenheter (underlagsmaterial samt intervjuer), expertis (kom-
petens inom stadsutveckling) och bästa tillgängliga veten-
skapliga kunskap. 

Med avsikten att sortera i frågor, dra slutsatser av underla-
gen och blicka framåt samlades projektgruppen med experter 
inom de aktuella områdena. 

I de fall där vi känt behov av fördjupad kunskap och förståelse 
för underlagen har intervjuer genomförts. 

Analyser av förslaget har gjorts av Spacescape för att förstå 
och kaliberera förslagets konsekvenser. 

Utvecklingen av Gustavsberg har pågått under en längre tid 
och involverat de boende i området och i kommunen vid flerta-
let tillfällen. Av underlaget och i intervjuer med boende framgår 
att det finns stora förväntningar och också en iver för att något 
ska hända här. Samtidigt kommer utvecklingsarbetet innebära 
stora förändringar, både under byggtid och på längre sikt. 

Vi tror att en nyckelfaktor för ett lyckat utvecklingsprojekt i 
Gustavsberg, förutom ett robust förslag möjligt att realisera 
i en stegvis process, är noga överväganden för hur och med 
vilka förslaget kommuniceras. 

Vi har i detta projekt valt att jobba med fysisk modell för större 
förståelse för den typiska topografin samt rörlig bild – Filmen 
om Gustavsberg, för att mer överskådligt visa på kvaliteter 
som utvecklas över tid. Här har vi tagit hjälp av produktions-
bolaget MEXICO86. 

Ur: Anbud White Parallella uppdrag, 2016



Gustavsberg är med sin historia en speciell 
plats i Stockholmsregionen. 

F R Å N S JÄ LV K L A R T T I L L  O K L A R T

Bruksorten har genom århundradena gått från 
att vara det självklara centrumet - ett samhäl-
le karaktäriserat av närhet - till en plats med 
oklar centrumfunktion, präglad av splittring. 

Vad kan Gustavsbergs centrum vara för de 
som bor här nu och i framtiden?
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GUSTAVSBERG IGÅR OCH IDAG
T ILLBAK ABLICK

GUSTAVSBERG I  FR AMTIDENIDAG2000 M ILLENIUMSKIF TE1900

PATR IARK ALT MÖNSTERSAMHÄLLE
- bruksort

KOOPER ATIV T IDE ALSAMHÄLLE
- folkhem

NY T T FÖREBILDSSAMHÄLLE
- skärgårdens mötesplats
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Exceptionell 
ökning av invånare 

Centrum dräneras på kraft. Hård 
konkurrens med externa handels-
etableringar. Kommunala funktio-
ner flyttar. 

Av Värmdös ca 40 000 invånare bor 
drygt 11 000 i Gustavsberg idag. 

DELOMRÅDE STADSPARKEN 

•  Hur kan vi, i det första steget, skapa attraktiva och trygga stads-
miljöer som prioriterar och tar hand om dem som kommer till fots?

•  Hur kan vi hitta sätt att ge de befintliga byggnaderna nytt liv och 
bli en del av en blandad stadsmiljö?

•  Hur kan vi utforma stadsmiljöer så att vi kan fortsätta att träffas vid 
vatten? 

Thun-Olle (Olof Fredrik Thunström) 1896-1962
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Gustaf Oxenstierna, 1613-1648

Farsta slott Porslinsfabriken Gustavsbergs kyrka Runda huset Munkmora Porslinsområdet Nya stadsparken

Wilhelm Odelberg 1844-1924
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Gustavsbergs läge och dess förhållande till 
sin omgivning - 

- I Värmdö ligger handeln spridd mellan fyra 
destinationer - där ingen enhet är stor nog. 
Utöver konkurrenssituationen är länken 
mellan de två traditionella, men olika, kär-
norna Gustavsbergs hamn och Gustavs-
bergs centrum svag.

- de fem entréerna: viktiga kopplingar som 
bidrar till framkomlighet men antalet skapar 
otydlighet och bidrar till känslan av Gus-
tavsberg som genomfart. 

- den gamla Skärgårdsvägen är viktig, 
sett i det större sammanhanget. Den kan 
spela stor roll i Gustavsbergs framtid som 
mötesplats. 
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GUSTAVSBERG IDAG
REGIONALT SAMMANHANG

Alldeles vid motorvägsavfarten mot Gus-
tavsberg ligger Värmdö Marknad. Där hit-
tar du några av de stora jättarna såsom 
Coop, Plantagen och ÖoB men även speci-
alister såsom Hööks hästsport, Kvik och Ka-
minbutiken. Fri parkering och infartsparke-
ring med direktbussar till Slussen.

Något längre ut mot Värmdö ligger Värm-
dö köpcentrum. Här kan du shoppa allt från 
livsmedel, böcker, byggvaror och elektronik. 
Gym och hälsokost finns runt hörnet. 

I hjärtat av Gustavsberg ligger Gustavs-
bergs hamn. Här hittar du designföremål 
och porslin från Sveriges största tillverkare. 
Missa inte mysiga Café Tornhuset, Gustavs-
bergs porslinsmuseum och Gustavsbergs 
Konsthall.

I Gustavsbergs centrum hittar du livsmed-
el, blommor, apotek, banker, systembolag och 
frisör. 3 timmars fri parkering. 

Text från: Värmdö Magasin, Shoppa i Värmdö

”Hur kan Gustavsberg bli skär-
gårdens självklara mötesplats?
En viktig förutsättning är ham-
nens och centrums gemensam-
ma utveckling – som komplet-
terande, inte konkurrerade.
Det måste skapas en upplevel-

se av närhet mellan de två noderna hamnen 
och centrum. Där har stadsparken en viktig 
roll - den får inte bara vara en förbindelse utan 
ska ha vistelsevärden så den blir en länk. Kol-
lektivtrafiken ska vara attraktiv. Möjligheter till 
handel - främst COOP och Systembolaget - 
måste värnas. 
Utöver detta krävs en aktiv satsning från kom-
munens håll. Gustavsbergs centrum har drä-
nerats på kraft under en längre tid. Gustavs-
berg kan bli människornas centrum när det 
kommer til rekreation och idrott!”

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Owe Swanson
stadsbyggare

fd. White
Länsväg 222 går som motortrafikled strax 
söder om Gustavsberg. Allmänna kommu-
nikationer utgörs av SL:s busslinjer. En resa 
under icke-rusningstid från Slussen till Gus-
tavsberg med linje 474 tar cirka 25-30 min. 
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GUSTAVSBERGS CENTRUM IDAG
MODELLBILD; TOPOGR AFI ,  VEGE TAT ION OCH ÅRSRINGAR



Dagens landmärken och skärgårdslandskapet 
har bildat grund för framtidens offentliga rum. 

U TG Å N GS P U N K TER

•  Otydliga offentliga rum idag

•  Bruksgatorna skapar karaktär

•  Välbesökt busstorg - kollektivtrafiken föder 
centrum och handeln

•  Sliten vardagsmiljö, knutpunkt

•  Husen står på bergen. I dalgången finns 
kollektivtrafiken, centrum och människorna

•  Hamnen och vattnet är en fantastisk kvalitet 

•  Parken är en slumrande tillgång

•  Signifikativa bergsformer ramar in 

•  Ekarna är Gustavsberg - viktig identitet
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GUSTAVSBERGS CENTRUM IDAG
-  OFFENTL IGA RUM , L ANDMÄRKEN, S IK TL INJER OCH SK ÄRGÅRDSNATUR

”- Vad är Gustavsberg? 

I utvecklingsarbetet är det vik-
tigt att utgå från det typiskt 
gustavsbergska – att blicka 
bakåt för att förstå vägen 
framåt. 

En utgångspunkt är siktlinjen och koppling-
en till vattnet. Den viktiga platsen vid vattnet 
och hur den utformas är nyckeln för att lyckas 
koppla Porslinområdet och centrum. 

Arbetet handlar om att aktivt gå in och väl-
ja typer av bebyggelse för att stödja det unikt 
Gustavsbergska. Ta fasta på de tre bruksga-
torna! Titta också på hur Thun-Olle byggde 
på 60-talet. Bebyggelsen har karaktär och ut-
blickar. 

På så vis kan Gustavsberg återigen bli det fö-
rebildssamhälle det har varit historiskt sätt.” 

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Jan Perroti 
byggnadsantikvarie
White, kulturmiljö Landmärken Legend

1  Gustavsbergs kyrka

2  Församlingshemmet

3  Bruksgatorna

4  Kyrkstallet

5  Runda huset

6  Gustavsbergsteatern

7  Tallåshusen

8 Baptistkyrkan

9  Badhuset

10  Vattentornet

11  Övre stenhuset/Värdshuset

12  Konstmuseet

Offentliga rum Legend

A  Hamnen

B  Kyrkparken

C  Centrum

D  Badet

Skärgårdnatur Legend

   Ek

  Bergskant

  Gångstråk

  Viktiga siktlinjer

1

2

3

4

5

6
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9

10

11

12

A

B
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D

T R A F I K EN I DAG

Gustavsberg är idag ett centrum där bilen är central 
samtidigt som det finns ett busstorg med hög stan-
dard. Vägnätet för biltrafik kan stundtals ha hög be-
lastning. 

Förutsättningarna för gående är relativt god bortsett 
från flera övergångsställen som saknar hastighets-
dämpande åtgärder. 

Cykelvägnät finns i huvudsak som blandtrafik till-
sammans med gående. På vissa delar är cykelba-
norna separerade. Cykelkörfält i vägbanor finns inte. 



Gustavsbergs centrum står i begrepp att ta en 
resa – mot ett effektivt och omtyckt vardagscen-
trum. 

Förslagets övergripande mål är att länka ihop 
hamnen och centrum. En sekvens av offentliga 
rum, Vintertorget  – Runda torget – Stadsparken 
– Hamnen, har potential att knyta bruksortens 
centrum närmare vattnet. 

Vardagsmiljön rymmer de utmaningar och möj-
ligheter som ligger nära i tid – därför känns de 
mest angelägna. Således föreslår vi utvecklingen 
av Gustavsberg som en stegvis process där det 
första steget innebär ett kvalitetssprång för allas 
Gustavsberg. 

Varje steg och delprojekt ska innebära en grepp-
bar kvalitetsökning för Gustavsbergsbor och be-
sökare, över tid och året runt. 

I vårt förslag representeras sekvensen av offentli-
ga rum av var sin årstid. 

Gustavsberg 365 dagar om året. 

STEG FÖR STEG UNDER 365 DAGAR
-  EN STEGVIS UT VECKLING GENOM F YR A ÅRST IDER

Hamnen 

Stadsparken
Runda  
torget

Vintertorget
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”Låt medborgarna se att vi går från 
ord till handling i genomförandet av 
Nya Gustavsberg. Med en hand-
lingsinriktad dialog med boende och 
näringsliv borgar vi för en tålig och 
positiv centrumförvandling där han-
delns chanser stärks och medbor-
garna inspireras till delaktighet. ”

I arbetet med ökad social sammanhållning kan stads-
parken fungera som en länk mellan den anrika hamnen 
och det mer vardagliga centrumet. De attraherar olika 
målgrupper – där rörelser mellan och möten däri – be-
tyder en förstärkt koppling. På så vis kan uppdelning-
en dem emellan luckras upp och polariseringen (och 
konkurrenssituationen) undvikas. 

Ett sätt att skapa engagemang i omställningen kan 
vara tillfälliga evenemang som skapar hög grad av del-
aktighet och ägarkänsla. Med hjälp av kultur i stads-
utvecklingsprocessen – i projekt för Värmdöbor – 
inte bara de som bor i Gustavsberg, kan Gustavsberg 
spegla hela Värmdös identitet, som Värmdös utpost. 

Ett viktigt verktyg för att anknyta och koppla bakåt till 
det omfattande dialogarbetet och bibehålla förtroende 
i den fortsatta processen är en kommunikationsplan 
som ska visa vad som är viktigt och förmedla hur detta 
tagits till vara. Lokalisera områden för intressekonflik-
ter och satsa på fördjupad dialog där. Då kan centru-
momvandlingen bli positiv.”

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Teresa Lindholm
Socialantropolog
White
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Den gamla sträckningen 
av Skärgårdsvägen blir 
Nya Skärgårdsgatan

Vintertorget blir mötesplatsen i 
vardagen, med teater och skola i 
centrum 

Runda torget – det nya 
busstorget – förhöjer 
Runda huset 

Hamnen med plats för vistelse 
och kultur vid Farstaviken 

Stadsparken blir central 
i hjärtat av Värmdö

A

B

C

ED

FÖRSTA STEGET (A-E)
EN SEK VENS AV OFFENTL IGA RUM KNY TER BRUKSORTENS CENTRUM T ILL  VAT TNE T



Stråket förtydligas när det kantas av bebyggel-
se, som likt Församlingshemmet och Tegelhuset 
vid västra infarten kantar gatan. Nya gathus för-
stärker gaturummet och mellan gathusen skymtar 
skärgårdsnaturen. Flera viktiga byggnader som 
Baptistkyrkan och Tallåshusen förstärker den his-
toriskt viktiga sträckningen som även i framti-
den kommer vara gaturummet för vardagsrörelse 
och vistelse i Gustavsberg. För att hålla nere ska-
lan på gaturummet utnyttjas mellanrummen mel-
lan husen för uteserveringar och sittmöjligheter 
som erbjuder utblickar på stadslivet. De annonse-
rar även skärgårdsnaturen och lockar till vistelse 
i den. Kyrkan och Stadsparken möter upp gatan 
och Stadsparken får på så sätt en viktig entré från 
Skärgårdsgatan. Runda Torget med Runda huset 
ligger i skärningspunkten mellan de två stråken. 
Även Vintertorget möter upp Skärgårdsgatan och 
erbjuder blickar mot idrotten, ekarna och Gus-
tavsbergs Teater.
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Den gamla sträckningen 
av Skärgårdsvägen blir 
Nya SkärgårdsgatanA

NYA SKÄRGÅRDSGATAN  
A . DEN GAML A STR ÄCKNINGEN AV SK ÄRGÅRDSVÄGEN BL IR NYA SK ÄRGÅRDSGATAN

Hamnen 

Stadsparken
Runda  
torget

Vintertorget
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NYA SKÄRGÅRDSGATAN  
T YPSEK T IONER

FÖRESL AGEN TR AF IKSTRUK TUR

A. Genom att flytta ned gatorna skapas plats att göra dubbel-
sidiga gator med kvalitativa gårdsmiljöer med eklandskapet 
bakom husen.  En typologi med Gathus förstärker den histo-
riska gatusträckningen och Bruksgatornas karaktär.

B.  Busstorget med Runda huset i fokus blir ett signifikativt torg 
för kollektivtrafikresenärer. En enkel och rättfram passage 
över Skärgårdsvägen gör det lätt för fotgängare att ta sig från 
Centrumkvarteren till Busstorget. Föreslagen rondell i Stads-
gatunätet kan utgå och trafikbelastningen vid de centrala 
kvarteren minska.

C.  Vintertorget blir för fotgängare när tvärgatan flyttas ned. 

D.  Här kan mycket av trafiken till idrottsområdet gå. Detta blir ett 
nytt tryggt stråk. Stadsvägnätet 

Skärgårdsgatan förbi Runda Torget 18m
(fd Skärgårdsvägen)

Skärgårdsgatans förlängning 21m
(fd Blekängsvägen)

Grändgata 14m
(i centrum )

Skärgårdsgatan 14-18m
(fd Gamla Skärgårdsvägen)

A

B DC

Föreslagen trafikstruktur 

B



Vintertorget blir mötesplatsen i 
vardagen, med teater och skola i 
centrum B
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De gamla ekarna och Gustavsbergs Teater får en 
framträdande roll på nya Vintertorget. Här sker var-
dagens möten mellan idrott, skola, kultur, handel 
och arbete. Här bereds plats för vardagshandeln, 
uteservering kring gamla eken och paus vid dag-
vattenstråket. Utblickar mot Runda Torget, Runda 
huset, ekarna och vattnet lyfter fram Gustavsbergs 
karaktär.

VINTER - VINTERTORGET 
B. V INTERTORGE T BL IR MÖTESPL ATSEN I  VARDAGEN
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VINTER - VINTERTORGET 
V Y MOT V INTERTORGE T MED GUSTAVSBERGSTE ATERN
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VINTER - VINTERTORGET
VINTERTORGE T OCH CENTRUMSTR ÅKE T

Social mötesplats mitt i centrum

Synlig dagvattenhantering integreras i urbana gatumiljö

Befintliga ekar integreras i största mån!

Vintertorget är värd till årliga aktiviteterVintertorget och Centrumstråket - Illustrationsplan skala 1:1000 (A3)
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Solstudie i planutsnittet: Vintertorget 

mitt på Alla Hjärtans dag (kl 12:00 14/2) 



Bageriet på Bagarvägen, uppfört 1870
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BO I HJÄRTAT AV GUSTAVSBERG
GUSTAVSBERGSK A T YPOLOGIER

Gathus

Skärgårdsradhus vid hamnen

Urbant kvartersboende

”- Förslaget antyder en urban 
inramning där man rör sig i sta-
den istället för utanför. De nya 
typologierna i Gustavsberg 
skapar förutsättningar för goda 
livsmiljöer.

Programmet för parallella upp-
draget anger att det skall ”tydligt framgå hur 
rummen mellan husen tas tillvara och socia-
la möten främjas”. Bostadsgårdar som är tyd-
ligt avskilda från det offentliga livet skapar för-
utsättningar för boendegemensamma sociala 
möten som är viktiga i bostadsgårdarna – rum 
där grannar, och inte främlingar, möts. På ga-
tor, torg och i Stadsparken möts invånare och 
besökare. 

På så sätt kan ett unikt boende, kombinerat 
med höga urbana kvaliteteter, erbjudas i cen-
trala Gustavsberg.” 

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Eva Minoura
Forskare
Spacescape
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Runda huset blir det nav kring vilket resandet ma-
nifesteras. Reseupplevelsen förstärks genom ut-
blickar mot Vintertorget, vattnet, Kyrkan och Stads-
parken. I Runda huset finns vänthall och bekväm 
vardagshandel. Torget har bra cykelparkering och 
i den nya bebyggelsen omkring ryms cykelservice, 
lastcykelpool och vardagsärendehandel.

VÅR - RUNDA TORGET 
C. RUNDA TORGE T FÖRHÖJER RUNDA HUSE T

Vår
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Runda torget – det nya busstorget – 
förhöjer Runda huset 

C

Hamnen 

Stadsparken
Runda  
torget

Vintertorget



VÅR - RUNDA TORGET 
RUNDA TORGE T EN VÅRDAG, SE T T FR ÅN SK ÄRGÅRDSVÄGEN
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VÅR - RUNDA TORGET
PARK TORG – RUNDA TORGE T

Runda huset

Vänthall/
restaurang

Ny entré

Ny entré

Nya Skärgårdsgatan 

Bagargatan 

Stadsparkspromenaden

B
us

sg
at

a

Parkentré

Vintertorget

Restaurang

Systembolaget

COOP

Blek
än

gsv
äg

en

Formstark markbeläggning på Runda Torget Generösa sittmöjligheter och mötesplats

Runda Hus Torg - Illustrationsplan  Skala 1:1000 (A3) Runda huset öppnas upp mot Runda torget och stadslivet

Referens Östra station 

Balans mellan gröna och hårdgjorda ytor 
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Solstudie i planutsnittet: Runda torget 

morgonen Sista april (kl 09:00 30/4) 



RUNDA TORGET
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TR AF IKEN I  FR AMTIDEN
Värmdö har tydliga mål kring hur trafiken ska se ut i framti-
den, och då särskilt med kopplingar till miljöfrågor och val av 
färdsätt. Bilens andel av korta resor (kortare än fem kilome-
ter) ska minska med 10 procent till 2020 jämfört med 2000 
års nivå och 50 procent till år 2030. Andelen resor med kol-
lektivtrafik ska öka med 15 procent till 2020, jämfört med ni-
vån år 2000. Det totala ”cykelarbetet” ska öka med 25 pro-
cent till år 2020, jämfört med nivån år 2000. Sju av tio ska 
pendla med kollektiva transporter år 2030, eller med fordon 
utan klimatpåverkan. För att dessa mål ska uppnås så måste 
Gustavsberg inte bara ses som en arena där detta ska inträf-
fa utan även som ett medel som skapar förutsättningar för att 
målen ska kunna nås. En central del för att detta ska fungera 
är att förutsättningar för kollektivtrafik, cykel och gång ökar. 
För längre resor gäller att fler väljer kollektivtrafik framför bil. 
Nedbrutet till Gustavsbergs nivå så gäller det framförallt att 
göra ett effektivt, lättorienterat och attraktivt busstorg. Det 
ska kännas tryggt, vara trafiksäkert och gärna också vara en 
träffpunkt. Med Whites förslag skapas ett torg där en klar 
majoritet av hållplatslägens nås utan att korsa varken bil- el-
ler bussgator. Byte av buss sker också utan att behöva korsa 
högt trafikerade vägar. Busstorget flyter ihop med kyrkpar-
ken och blir en naturlig övergång mellan centrum och park-
mark. Förutsättningarna för gång och cykel ökar, både ge-
nom högre standard men också genom genare stråk. 

För biltrafiken så gäller att den givetvis måste fungera, men 
att skapa en så pass god kapacitet att bilen blir avsevärt 
snabbare än andra transportmedel kommer göra det svårt 
att nå Värmdös miljömål. White föreslår därför att justering-
ar av trafiken görs succesivt och inte i alltför förebyggande 
syfte. Detta gör att invånare hinner upptäcka att andra trans-
portslag än bilen kan vara attraktiva både ur restids- och 
ekonomisynpunkt. Bilen kommer alltid vara det snabbaste 
transportvalen på exempelvis Värmdöleden, och behöver 
därför inte vara det i de centrala delarna av Gustavsberg.

Andelen personer som både arbetar och bor i närheten av 
Gustavsberg bedöms som relativt liten. Detta gör att sats-
ningar på att öka arbetspendlandet med cykel bedöms få 
liten effekt. Däremot bedöms andelen rekreationscykling, 
samt cykling till/från skola, inköp och sociala aktiviteter kun-
na öka. Största chansen till att få till denna ökning är att göra 
gång- och cykelvägnätet gent och trafiksäkert. Detta gör att 
föräldrar vågar släppa iväg sina barn på cykel i tidigare åld-
rar och ökar därmed möjligheten till att transportvalet följer 
med upp i vuxen ålder. Genom att förlägga en skola i centr-
um ökar dessutom behovet av cykelvägar till centrum.

PARKERING
Parkering är starkt kopplat till transporter. I Gustavsbergs 
centrum finns enligt tidigare parkeringsutredning ett behov 
av ca 600 parkeringsplatser. Det betyder att det inte finns 
någon brist av parkeringsplatser i dagsläget. Nästan samt-
liga platser är avgiftsfria. En bedömning är att dessa på sikt 
kommer behöva bli avgiftsbelagda, vilket kommer påver-
ka färdmedelsfördelningen. Parkeringsavgifter är också ett 
starkt styrmedel och bör vara ett verktyg i kommunens miljö-
arbete. Framtida bostadsparkeringar bör planeras på fastig-
hetsmark, men bör även i den mån det går samordnas så fler 
funktioner kan samsas om samma parkering. Kantstenspar-
keringar ska vara korttidsparkeringar och/eller avgiftsbelag-
da på ett sådant sätt att endast korta parkeringsperioder till-
låts. För bostäder bedöms parkeringstal på mellan 0,5-0,8 
vara rimligt, beroende på var i Gustavsberg de ligger. Detta 
betyder att antalet parkering i Gustavsberg inte bör öka trots 
ökat antal bostäder. När det gäller cykelparkering bör detta 
vara en självklart inslag i planeringen. I närheten av busstor-
get ska det även finnas låsbara cykelboxar så att bilen till 
bussen inte blir det självklara valet för de som bor ocentralt.

Busslinjestruktur enligt White/Ramböll baserat 
på Trafik-PM, ÅF Infrastructure 2016-02-06

Cykelstråk Busstrafik Biltrafik

BUSSLINJESTRUK TUR

I ett första läge kan alla platser med direkt anslutning till torget användas. 
Resterande platser kan vara reglerande eller användas för extrainsatta 
bussar eller vara tillfälliga hållplatslägen. Att resenärerna kan ta sikte på 
den runda huset och sedan snabbt välja vilket hållplatsläge de vill till utan 
att korsa ytterligare gator skapar en trygghet och en enkelhet som för-
hoppningsvis ökar andelen kollektivtrafikresor. På sikt kommer hållplats-
lägen söder och väster om busstorget behöva användas mer frekvent. 
Det är dock viktigt att busstorget är prio 1 för resenärer. Exempelvis bör 
samtliga busslinjer till slussen gå härifrån, medans linjer som går lite mer 
perifert/sällan kan nyttja de andra hållplatserna.
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Genom att öppna upp parken mot Skärgårdsgatan 
och bebygga Bagargatan kantas Stadsparken av 
bebyggelse som stödjer den. Det skapar trygghet 
och stadsliv kring parken. Församlingshemmet in-
ryms i en lätt glaspaviljong som stöttar Skärgårds-
gatan och Runda Torget. Det erbjuder uterum mot 
parken i syd, sydväst för kyrkans samlande verk-
samheter och öppen förskola. Paviljongen inne-
håller dessutom café/restaurang med utblick över 
dagvattendammar, parkmiljö med gamla ekar, kyr-
kan och vattnet. 

SOMMAR - STADSPARKEN
D. STADSPARKEN BL IR CENTR AL I  HJÄRTAT AV GUSTAVSBERG

Stadsparken blir central 
i hjärtat av VärmdöD

Sommar
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SOMMAR - STADSPARKEN 
EN HÖGSOMMARDAG I  STADSPARKEN, V Y MOT HAMNEN FR ÅN RUNDA TORGE T



SOMMAR - STADSPARKEN
STADSPARKEN

Stor samlingsmöjlighet på torgytan

Samlingstorg som hjärtat i parken Integrerade lekredskap

Dagvatten integreras i parkstrukturenParken präglas av vass-liknande växtlighet

Stadsparken - Illustrationsplan  Skala 1:1000 (A3)

Varierad mötesplats och sittmöjligheter genom parken

Gustavsbergskyrkan

Lekzon

Församlingshem och 
urbana verksamheter

Entrétorg

Aktiv lek

Öppen dagvattendamm
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Nya Bagargatan

Stadsparkpromenaden

Nya Skärgårdsgatan 

Öppen gräsyta

Öppen ekbacke
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Solstudie i planutsnittet: Stadsparken 

under Midsommarfirandet (kl 16:00 24/6)



Stadsparken - Sektion A,A    Skala 1:400/A3

Stadsparken - Sektion B,B    Skala 1:400/A3

Calamagrostis acutiflora Festuca ovina Molinia cearulea Eupatorium cannabinum

VÄ X TK AR AK TÄR

Formklippta häckar av ävenbok

STADSPARKEN
STADSPARKEN - PR INCIPSEK T IONER
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Höst
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Från Stadsparken är sikten och promenaden mot 
vattnet förstärkt. Utsiktsplats, bryggor och café 
skapar platser för vistelse nära vattnet. Det inne-
bär också plats för kulturverksamheter i Pors-
linskvarteren närmre Centrum. Det karaktärsfulla 
Värdshuset återställs och får ett modernt an-
nex, insmuget i berget. Värdshusets restaurang 
i berget har fasad mot vattnet och plats för ute-
servering i ett västläge som blickar ut över ham-
nen och dess äldre bebyggelse. Bruksvillorna 
som har en tydlig riktning mot fabriksområdet har 
fortsättningsvis gavlarna synliga mot vattnet och 
Skärgårdsgatan.

HÖST - HAMNEN 
E . HAMNEN MED PL ATS FÖR V ISTELSE V ID VAT TEN OCH STADSPARK

Hamnen med plats för vistelse 
och kultur vid Farstaviken E



HÖST - HAMNEN 
PANOR AMA MOT STADSPARKEN EN HÖSTK VÄLL ,  SE T T FR ÅN K YRKBACKEN/HAMNEN
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HÖST - HAMNEN
KONTAK T MED HAMNEN

Gustavsbergs hamn

Utsiktstorn över Farstaviken

Ny kajmur

Ny gång- och cykelstråk

Spångsystem över vattnet

Sommarhäng & Uteservering

Stadsparkspromenaden

Gustavsbergskyrkan

Värdshusplats med  
finplantering

Värdshuset

Hotellannex
med restaurang

Odelbergsvägen

Nya Bagargatan

G
ustavsbergs allée

Närkontakt med vattnet

Social mötesplats och aktivitetsstråk längs strandkanten

Expanderad vassrugg & fisklekgrund

Hamnen - Illustrationsplan  Skala 1:1000 (A3)
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en tidig höstmorgon (kl 10:00 7/9) 



Sektion A,A - Förslag för ny brygga och uteservering    Skala 1:200/A3

Sektion B,B - Förslag för ny kajpromenad och utsiktstorn    Skala 1:200/A3
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HAMNEN
KONTAK T MED HAMNEN - PR INCIPSEK T IONER
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GUSTAVSBERGS CENTRUM I FRAMTIDEN
EN SEK VENS AV OFFENTL IGA RUM KNY TER BRUKSORTENS CENTRUM T ILL  VAT TNE T 

Översikt landskapsplan    Skala 1:1500/A3

Marksektion genom dalgången    Skala 1:1500/A3

Hamnen

Stadsparken
Runda torget

Vintertorget
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STEG TVÅ
SATSA PÅ KULTUREN OCH IDROT TEN 
F. Bygg i centrala Gustavsberg för var-

dagshandeln, urbana boenden, skolan 
och kulturen

I centrala Gustavsberg pågår omvandlingen till 
ett effektivt och omtyckt vardagscentrum. Ett ef-
fektivt och karaktärsfullt centrumkvarter erbjuder 
enkel och nära service och handel men också ett 
urban boende. Identiteten stärks genom skolkvar-
teret som över Vintertorget - Gustavsbergs mesta 
vardagsrum -  får nära en nära relation till kultur-
verksamheten och teatern. 

G. Utveckla Nya Idrottsparken med 
framsida mot livet i Gustavsberg

Det uppgraderade idrottsområdet lokaliseras till 
den dåliga marken med parkering idag. Nya gröna 
stråk skapar trygga framsidor mot idrottsplatsen. 
Idrottsområdet knyts starkare till centrum och 
stadslivet kring detta. Det öppnar upp för möten 
mellan handel, kultur, skola och idrott. Den karak-
tärsfulla skärgårdsnaturen med ekar och bergs-
kanter bygger upp platsen. Nya vidgade gröna 
stråk mot Ösby Träsk binder strövområdena däri-
kring samt Badhuset starkare till idrottsområdet. 
Skateparken får framsida mot stråket och kan ut-
vidgas med naturlek. På längre sikt skapas ett 
multikvarter för hockey, sporthall och tennis nära 
badhuset och med upplyst och välbesökt framsi-
da mot Aspviksvägen. 

H. Bered plats för bruksortens skärgårds-
boende vid och på Kråkberget

Vid Badhuset skapas en strandpark som knyter 
detta naturområde till idrottsområdet. Bebyggel-
se uppe på Kråkberget bidrar till tryggheten kring 
Ösby Träsk och den norra delen av bebyggelsen 
ligger inom strandskyddet. Detta trygghetsvärde 
får vägas mot strandskyddet.

 

”Värmdö har idag en splittrad han-
delssituation – där ingen av de fem 
enheterna för handeln är stor nog.  
Centrumet lider också av negativ 
rykte och uppfattas identitetslöst. 
Det är ett sådant centrum man und-
viker. 

I arbetet med att göra centrum mer 
attraktivt och bärkraftigt ur ett handelsperspektiv gäl-
ler det att leta varje krona. Målet är ett samlat centrum 
– men avstånden är för långa idag. Att korta avstån-
den så mycket det går mellan hamnen och centrum-
funktionen är en viktig utgångspunkt. Det är inte bara 
det fysiska avståndet – de är också väsensskilda till 
sin natur. 

Att blanda arbetsplatser med boende och en strate-
gisk samordning med idrottsplatsen bidrar positivt till 
ökad handel. Infartsparkeringen är också viktig, liksom 
såklart bytesplatsen för kollektivtrafiken. Att addera 
kommunala funktioner/verksamheter som platsar har 
också betydelse – så har man inte arbetat innan här 
utan snarare utarmat centrum. Också bankfunktionen 
(bankvalv) har betydelse. 

Men framför allt centrummiljöerna måste lyftas. Här 
finns dock en risk. Nya hyresnivåer utmanar små buti-
ker. Här är det viktigt att arbeta proaktivt och initierat. 

I arbetet med centrums nya image måste framförallt 
identiteten lyftas – centrum har potential att få ett 
uppsving som rationellt och trevligt vardagscentrum 
– enkelt och nära. Med fokus på service och ärende-
handel erbjuds möjligheter att bo hållbart på Värmdö, 
med effektiva transporter. Ett enkelt och effektivt var-
dagscentrum.”

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Lisa Lagerén
Handelsexpert
Nordplan AB

Bygg i centrala 
Gustavsberg för 
vardagshandeln, urbana 
boenden, skolan och kulturen 

F
Bered plats för 
bruksortens 
skärgårdsboende vid 
och på Kråkberget

H

Utveckla Nya Idrotts-
parken med framsida mot 
livet i GustavsbergG
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STEG TRE
MER OCH FLER I  GUSTAVSBERG

I. Skapa plats för mer och fler i Gustavs-
berg – i centrumnära skärgårdsnatur

I takt med att Gustavsbergs centrum etableras 
och stärks som nod utvecklas stärkta koppling-
ar. Den nya b ebyggelsen placeras med en tyd-
lig relation till omgivande stadsrum med avsikt att 
stödja orienterbarhet och trygghet. 

Skapa plats för 
Gustavsberg – i centrumnära 
skärgårdsnaturI

”De gröna sambanden och dag-
vattenstrategin skapar förutsätt-
ningar för ekosystemtjänster och 
en hållbar stadsutveckling över tid.

Att få bena ut förutsättningarna i 
stort och smått – exempelvis för 
pollinatörer – vore ett intressant 
arbete. 

Liksom Nacka stad arbetar skulle arbetet i cen-
trala Gustavsberg ha mycket att vinna på att 
koppla de lokala grönområdena till ekosystem-
tjänster - en ökad mulitfunktionalitet för allmän 
platsmark. 

Även en grönytefaktor skulle vara av stort in-
tresse och ett bra verktyg för den fortsatta pro-
cessen.  Och vad sägs om en grodtunnel i sam-
band med dagvattenkulverten?”

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Jan Wijkmark 
Systemekolog 
White



 Sid 32  Parallella uppdrag för utvecklingen av Gustavsberg 
 White + Ramböll 27 april 2016

FORSÄTTNING
ÅRSRINGAR 
Centrum växer. 

När bensinmacken flyttar och kraftledningen 
grävs ned stärks centrum ytterligare kring idrot-
ten. Vattentornsbergets övre etapp blir en ytterli-
gare förstärkning av sambandet mot Munkmora.

”Det är enkelt att dela på de 
gemensamma resurserna i nya 
Gustavsberg med kollektivtra-
fiken lättillgänglig i det offentli-
ga rummet. 
Cykeln blir framgångsrik som 
transportmedel med plats på 
Runda torget. Cykelservice 
och Lastcykelpool i hjärtat av 
Gustavsberg. 

Nya attraktiva bostadsmiljöer för de kräsna 
Stockholmarna som lämnar innerstaden men 
fortfarande vill ha urbana kvaliteter. Ett boen-
de där vardagslivet är enkelt. 
Jag ser att det nya bruket är Återbruk av en-
ergi och resurser, där det blir lätt att dela. 
När kommunerna nu står inför att hantera 
Global goals kan Gustavsberg åter bli det 
mönstersamhälle det varit historiskt. Förutom 
de goda förutsättningarna för cykel kan sär-
skilt lyftas en deltagarstyrd process och en 
mångfald och bredd av de olika typologierna 
– inte minst relevant i arbetet genom att säk-
ra tillgången på billiga bostäder.

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Ulrika Stenkula 
Ambassadör, 

hållbara städer
White



Stilla fasader
Aktiva fasader
Bergskanter
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A. Den gamla sträckningen av Skärgårds-
vägen blir Nya Skärgårdsgatan

Stråket förtydligas när det kantas av bebyggelse, som 
likt Församlingshemmet och Tegelhuset vid västra infar-
ten kantar gatan. Nya gathus förstärker gaturummet och 
mellan gathusen skymtar skärgårdsnaturen. Flera vikti-
ga byggnader som Baptistkyrkan och Tallåshusen förstär-
ker den historiskt viktiga sträckningen som även i framtiden 
kommer vara gaturummet för vardagsrörelse och vistel-
se i Gustavsberg. För att hålla nere skalan på gaturummet 
utnyttjas mellanrummen mellan husen för uteservering-
ar och sittmöjligheter som erbjuder utblickar på stadslivet. 
De annonserar även skärgårdsnaturen och lockar till vis-
telse i den. Kyrkan och Stadsparken möter upp gränden 
och Stadsparken får på så sätt en viktig entré från Skär-
gårdsgränd. Runda Torget med Runda huset ligger i skär-
ningspunkten mellan de två stråken. Även Vintertorget mö-
ter upp Skärgårdsgatan och erbjuder blickar mot idrotten, 
ekarna och Gustavsbergs Teater.

B. Vintertorget blir mötesplatsen i var-
dagen, med teater och skola i centrum

De gamla ekarna och Gustavsbergs Teater får en framträ-
dande roll på nya Vintertorget. Här sker vardagens möten 
mellan idrott, skola, kultur, handel och arbete. Här bereds 
plats för vardagshandeln, uteservering kring gamla eken 
och paus vid dagvattenstråket. Utblickar mot Runda Tor-
get, Runda huset, ekarna och vattnet lyfter fram Gustavs-
bergs karaktär.

C. Runda torget – det nya busstorget – 
förhöjer Runda huset

Runda huset blir det nav kring vilket resandet manifesteras. 
Reseupplevelsen förstärks genom utblickar mot Vintertor-
get, vattnet, Kyrkan och Stadsparken. I Runda huset finns 
vänthall och bekväm vardagshandel. Torget har bra cykel-
parkering och i den nya bebyggelsen omkring ryms cykel-
service, lastcykelpool och vardagsärendehandel.

D. Stadsparken blir central i hjärtat av 
Värmdö

Genom att öppna upp parken mot Skärgårdsgatan och be-
bygga Bagargatan kantas Stadsparken av bebyggelse som 
stödjer den. Det skapar trygghet och stadsliv kring parken. 
Församlingshemmet inryms i en lätt glaspaviljong som stöt-
tar Skärgårdsgatan och Runda Torget. Det erbjuder uterum 
mot parken i syd, sydväst för kyrkans samlande verksam-
heter och öppen förskola. Paviljongen innehåller dessutom 
café/restaurang med utblick över dagvattendammar, park-
miljö med gamla ekar, kyrkan och vattnet. 

E. Hamnen med plats för vistelse och kul-
tur vid Farstaviken

Från Stadsparken är sikten och promenaden mot vattnet 
förstärkt. Utsiktsplats, bryggor och café skapar platser för 
vistelse nära vattnet. Det innebär också plats för kultur-
verksamheter i Porslinskvarteren närmre Centrum. Det ka-
raktärsfulla Värdshuset återställs och får ett modernt an-
nex, insmuget i berget. Värdshusets restaurang i berget 
har fasad mot vattnet och plats för uteservering i ett väst-
läge som blickar ut över hamnen och dess äldre bebyggel-
se. Bruksvillorna som har en tydlig riktning mot fabriksom-
rådet har fortsättningsvis gavlarna synliga mot vattnet och 
Skärgårdsgatan. 

GUSTAVSBERGS CENTRUM I FRAMTIDEN
-  OFFENTL IGA RUM , L ANDMÄRKEN, S IK TL INJER OCH SK ÄRGÅRDSNATUR

F. Bygg i centrala Gustavsberg för var-
dagshandeln, urbana boenden, skolan 
och kulturen

I centrala Gustavsberg pågår omvandlingen till ett effektivt 
och omtyckt vardagscentrum. Ett effektivt och karaktärs-
fullt centrumkvarter erbjuder enkel och nära service och 
handel men också ett urban boende. Identiteten stärks ge-
nom skolkvarteret som över Vintertorget - Gustavsbergs 
mesta vardagsrum -  får nära en nära relation till kulturverk-
samheten och teatern. 

G. Utveckla Nya Idrottsparken med framsi-
da mot livet i Gustavsberg

Det uppgraderade idrottsområdet lokaliseras till den dåliga 
marken med parkering idag. Nya gröna stråk skapar tryg-
ga framsidor mot idrottsplatsen. Idrottsområdet knyts star-
kare till centrum och stadslivet kring detta. Det öppnar upp 
för möten mellan handel, kultur, skola och idrott. Den karak-
tärsfulla skärgårdsnaturen med ekar och bergskanter byg-
ger upp platsen. Nya vidgade gröna stråk mot Ösby Träsk 
binder strövområdena därikring samt Badhuset starkare till 
idrottsområdet. Skateparken får framsida mot stråket och 
kan utvidgas med naturlek. På längre sikt skapas ett multi-
kvarter för hockey, sporthall och tennis nära badhuset och 
med upplyst och välbesökt framsida mot Aspviksvägen. 

H.  Bered plats för bruksortens skärgårds-
boende vid och på Kråkberget

Vid Badhuset skapas en strandpark som knyter detta na-
turområde till idrottsområdet. Bebyggelse uppe på Kråk-
berget bidrar till tryggheten kring Ösby Träsk och den nor-
ra delen av bebyggelsen ligger inom strandskyddet. Detta 
trygghetsvärde får vägas mot strandskyddet.

I. Skapa plats för mer och fler i Gustavs-
berg – i centrumnära skärgårdsnatur

I takt med att Gustavsbergs centrum etalberlas och stärks 
som nod utvecklas stärkta kopplingar. Den nya b  ebyggel-
sen placeras med en tydlig relation till omgivande stads-
rum med avsikt att stödja orienterbarhet och trygghet. 



 Sid 34  Parallella uppdrag för utvecklingen av Gustavsberg 
 White + Ramböll 27 april 2016

FILMEN OM GUSTAVSBERG – 365 DAGAR
-  L ANDMÄRKEN, S IK TL INJER OCH SK ÄRGÅRDSNATUR – I  STEG

Den gamla sträckningen 
av Skärgårdsvägen blir 
Nya Skärgårdsgatan

Vintertorget blir mötesplatsen i 
vardagen, med teater och skola i 
centrum 

Runda torget – det nya 
busstorget – förhöjer 
Runda huset 

Hamnen med plats för vistelse 
och kultur vid Farstaviken 

Stadsparken blir central 
i hjärtat av Värmdö

A

B

C

ED

Bygg i centrala 
Gustavsberg för 
vardagshandeln, urbana 
boenden, skolan och kulturen 

F

Utveckla Nya Idrotts-
parken med framsida mot 
livet i GustavsbergG

Bered plats för 
bruksortens 
skärgårdsboende vid 
och på Kråkberget

H

Skapa plats för 
Gustavsberg – i centrumnära 
skärgårdsnaturI



SAMMANSTÄLLNING Y TOR , STEG FÖR STEG

T YPSEK T IONER  Se också sid 12

1 2 3 4

FÖRSTA STEGET
Bostäder: 285
Församlingshem: 2000m2

Butik + restaurang/ café: 8100m2

Markparkering: 400p
Garage: 110p

STEG TVÅ
Bostäder: 230
Förskola, 6avd: 1500m2

Skola/kultur/ Fritidsgård: 2000m2

Butik+restaurang/ café: 1000m2

STEG TRE
Bostäder: 240
Förskola, 6avd: 1500m2

Skola: 5000m2

Kontor: 1500m2

Butik + restaurang/ café: 2500m2

Isrink 60x30+läktare/ 2st sport-
hallar/ Tennisbanor
Markparkering: -310p
Garage: 250p

FORTSÄTTNING:
Bostäder: 245
Butik + restaurang/ café: 600m2

Gustavsbergs centrum i framtiden, skala 1:4000 (A3-format)
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FÖRSLAGET I SIN HELHET
FÖRSL AG T ILL  NY STRUK TURPL AN

Vintertorget 

Gustavsbergs hamn

Stadsparken

Marksektion mellan vattenrummen, skala 1:2000 (A3-format)

Bandy/ Fotboll

Bruksgränd 12m Bruksgata 16m Idrottstråket 16m
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FÖRSLAG
12 200m2  handel+restaurang/ café
1 500m2 kontor
2 st förskolor

Bostäder / Tre gustavsbergska typologier

Hotell

Kontor

Församlingshem, kyrkan

Skola, förskola

Idrott

Kultur

Restaurang, café

Handel, butik

3 Bo i hjärtat av Gustavsberg (se också sid 16)

2 Vid bergets fot (se också sid 16)

1 Bo på berg

FÖRSLAGET I SIN HELHET
DE T V IK T IGA GATUPL ANE T

IDAG
10 000 m2  handel+restaurang/ café
1 500m2 kontor 

BERÄKNAT TILLSKOTT ENL. BOSTADSPOTENTIAL STOCKHOLM
+ 6st butiker
+ 4st restauranger/ caféer/ barer
-
+ 1.5 st förskola

Marksektion mellan vattenrummen, skala 1:2000 (A3-format)
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ANALYSER OCH SLUTSATSER
STADSVÄGNÄTE T

Gaturummen blir svårbebyggda
A. Gustavsbergsteatern får tät gavel mot de mest centrala stråket.

B. De centrala gatorna för folklivet blir enkelsidiga eller så får 
berg sprängas.

Rondeller försvårar för gående och cyklister
C. Den stora rondellen försvårar orienterbarhet och tillgänglig-

het mellan Det centrala centrumstråket/nuvarande torg och 
Stadspark. Rondellen vid vattnet riskerar att förstärka barriär-
effekten för gående mellan Centrum–Stadspark och vatten.

Trafikbelastningen utmanar de offentliga rummen
D. Biltrafiken riskerar bli mer omfattande med längre körsträck-

or till följd av att Skärgårdsvägen, som är Gustavsbergs mest 
integrerade gata med stort kulturhistoriskt värde, stängs av 
för biltrafik.

A
F

B G

J K

M

H

L

IC

C

D + E

”Det är en stark gestaltnings-
idé som har styrt utformningen 
av terminalen så som den ser ut 
i Stadsgatunätet. Estetiken med 
skeppsformen har delvis fått ge 
vika för funktionskrav. 

I det här förslaget finns en stor 
fördel med en tydlig koppling, då 

centrum kryper närmre kollektivtrafiken. Stad-
vägnätets busslösning, med skeppen, riskerar att 
bli mer av en barriär. De två tvärsande parallell-
gatorna ligger också väldigt nära varann. Detta, i 
kombination med brottet av Skärgårdsvägen, ris-
kerar att generera mycket biltrafik i centrala Gus-
tavsberg. 

Att införliva Runda huset som symbol och funk-
tion för kollektivtrafiken möjliggör en ny roll i 
Gustavsberg – och kanske också möjlighet till 
återställande av ursprungliga kvaliteter. 

En trafikköring av förslaget skulle kunna påvi-
sa problem – det är viktigt att korsningspunkter 
fungerar bra och att det finns kapacitet i kors-
ningen vid centrum.”

VA D SÄG ER E XP ER TEN?

Sanna Eveby
Trafikare
ÅF

Stadsvägnätet Förslag till ny trafikstruktur

E. Två centrala gator med bara ett kvartersmått emellan försvårar 
för vistelsevärden i de centrala gaturummen. Nuvarande tor-
get framför Teatern bedöms inte kunna finnas kvar. 

Värdefull skärgårdsnatur utmanas
F. Flera karaktärsfulla ekar måste tas ned när den nya tvärga-

tan mot Aspviksvägen byggs. Dessa träd utgör viktiga step-
pingstones för fåglar och insekter i en i övrigt hårdgjord cen-
trummiljö. Träden har också ett värde som del i kompositionen 
med Teatern och som karaktärsskapareför folklivet i de mest 
välanvända offentliga rummen där det mesta kommer nypla-
neras och nybyggas.

FÖRESL AGEN STRUK TUR

Gaturum som stödjer stadslivet
G. Genom att flytta ned gatorna skapas plats att göra gator med 

bebyggelse på båda sidor. Kvalitativa gårdsmiljöer med ek-
landskapet skapas bakom husen. 

H. När tvärgatan flyttas ned kan mycket av biltrafiken till idrotts-
området gå här. Detta blir ett nytt tryggt stråk som knyter 
idrott, bebyggelse och centrum.

I. Gatan som stödjer Stadsparken kan bebyggas då den flyttas 
in från bergskanten. Stadsparken får närhet till urbana verk-
samheter och bevakas från bostäderna över dygnet. Parken 
befolkas mer över dygn och säsonger.

Höga vistelsevärden i de offentliga rummen
J. Busstorget med Runda huset gör att rondellen kan tas bort 

och stadslivet ej hindras mellan torg/park/vatten.

K. VIntertorget skonas från biltrafik och kan utformas för var-
dagshandel, rekreation och folkliv.

Befintliga ledningar behöver ses över
L. Ny bebyggelse förselås på  mark som idag är gatumark vilket 

orsakar konflikter med befintliga ledningar. En översyn över vil-
ka ledningar som ändå behöver flyttas i och med utbyggnaden 
och vilka som medför extra kostnader för omläggning behöver 
utredas i nästa skede.

Värdefull skärgårdsnatur utmanas
M. Längs Skärgårdsvägen där den nya tvärgatan föreslås finns 

hällmark med vackra ekar. Vid Baptistkyrkan kan ett par rejä-
la ekar sparas. Enstaka död ek kan tas ned och användas som 
habitat i utvecklingen av Gustavsbergs parker. De ekar som 
står lågt, nedanför Skärgårdsvägen, bedömmer vi får tas ned 
till förmån för den nya tvärgatan. Bebyggelsen mot Skärgårds-
vägen skjuts tillbaka jämfört med förslaget från Uppdragspe-
riod 1. På så vis kan skärgårdsnaturen mot gatan bibehållas 
och de flesta ekar sparas.



ANALYSER OCH SLUTSATSER
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Församlingshem, Nyréns förslag Församlingshem, förslag

JÄMFÖRELSE FÖRSAMLINGSHEMME T

Stadsparkens synlighet från skärgårdsgatan

1.  I förslaget döljs parken till stor del från gatan. Dessutom blockerar 

den siktlinjen från Bruksgatorna in i parken

Församlingshemmets fasader kan stötta stads- och parklivet 

1.  Den veckade fasaden bildar små norrvända utrymmen mot Skärgårdsgatan 

som riskerar uppfattas som otrygga och skuggiga. Fasader ut mot parken 

skapar förutsättningar för publik verksamhet, t.ex. café eller restaurang med 

uteservering i parken.

Församlingshemmets inverkan på parkens offentlighet

1.  Läget nära kyrkan och kyrkokullen gör en större del av parken otillgänglig 

för parkbesökare och riskerar att dominera parken som kyrklig.

2.  Stadsparken annonseras tydligt från Skärgårdsgatan och Bruksgatorna.

2.  Församlingshemmet har fasader ut mot Busstorget där underlag för urbana 

verksamheter är god. Service kan stötta kollektivtrafikresenärerna. Fasader ut 

mot parken skapar förutsättningar för publik verksamhet, t.ex. café eller restaur-

ang med uteservering i parken.

2.  Läget vid Runda Torget, bussar och vardagshandel gör Församlingshemmet 

lättanvänt för olika verksamheter och karaktären på Stadsparken offentlig. 
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GUSTAVSBERGS CENTRUM IDAG
INTEGR ATIONSANAYS FÖR GÅNGNÄTE T

SLUTSATS

Skärgårdsvägen är centrums mest integrerade 
stråk idag. Det stödjer Bussterminalen. som 
central plats. Gatan genom parken och 
Bleksängsvägen är centrala stråk samtidigt 
som de är belastade med mycket trafik och 
saknar bebyggelse kring stråken.
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STADSVÄGNÄTET
INTEGR ATIONSANAYS FÖR GÅNGNÄTE T

SLUTSATS

Den nya Centrumgatan blir tillsammans med 
Skärgårdsvägen de mest centrala gatorna. 
Tyvärr blir dess trafikflöden också höga, 
uppemot 13000 fordon / dygn på nya gatan. 
En utmaning för nuvarande torg och gatan.
Den förändrade Bagargatan blir tyvärr inte mer 
integrerad då den stora rondellen vid torget 
försvårar för gång- och cykel rörelser och 
orientering.



 Sid 41  Parallella uppdrag för utvecklingen av Gustavsberg 
 White + Ramböll 27 april 2016

GUSTAVSBERGS CENTRUM I FRAMTIDEN
INTEGR ATIONSANAYS FÖR GÅNGNÄTE T

SLUTSATS

Integrationsanalysen visar att det skapas ett 
nätverk av centrala, välbesökta gator, en kärna, 
i hjärtat av Gustavsberg. Dessa binder sam-
man idrottsområdet, centrum, Runda Torget, 
Stadsparken och vattnet på ett tydligt sätt.

Genom att skapa ett gatunät ända fram till 
Kråkbergets fot så finns förutsättningar att av-
lasta de mest centrala kvarteren från biltra-
fik. En ny gata mellan Skärgårdsvägen och 
Aspviksvägen skapar rörelse och framsidor i 
idrottsområdet samtidigt som trafikbelastning-
en över Vintertorget försvinner. 
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GUSTAVSBERGS CENTRUM IDAG
T ILLGÄNGLIG TÄTHE T

SLUTSATS

Täthetsanalysen bekräftar att centrum upplevs 
som ödsligt på kvällar och helger då handeln 
stänger. Den största koncentrationen med 
människor finns på berget i Munkmora.

OM TÄTHE TSANALYSEN

Täthetsanalysen beskriver antalet boende och 
arbetande inom 500 m gångavstånd. Det är 
sedan omräknat till boende och arbetande per 
hektar. 
Befolkningen i den planerade bebyggelsen 
har vi uppskattat genom att anta 50 kvm BTA 
per boende eller arbetande. På den befintliga 
bebyggelsen har vi befolkningsdata.
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GUSTAVSBERGS CENTRUM I FRAMTIDEN
T ILLGÄNGLIG TÄTHE T

SLUTSATS

I förslaget sammanfaller tätheten av människor 
med centrum. En täthet av boende och 
arbetande skapar förutsättningar för stadsliv 
och underlag för utökad handel och service. 
Antal boende och arbetande per hektar inom 
planområdet ökar från 13 för nuläget till ca 80 
för planförslaget. 
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