
Fördjupad inriktning för planeringen av centrala Gustavsberg
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Arbetet med att utveckla och omvandla de centrala 
delarna av Gustavsberg har pågått under flera år. Om-
rådets centrala läge och historiska betydelse som bo-
stads-, arbets- och aktivitetscentrum i kommunen har 
varit viktiga utgångspunkter i arbetet.

Våren 2008 antog kommunfullmäktige ett inriktnings-
beslut för planeringen av centrala Gustavsberg som 
består av 17 punkter, se bilaga 1. Dessa behandlar både 
det rika kulturarvet och dagens bebyggelse liksom 
möjligheten att utveckla Gustavsberg med nya bostä-
der, förbättrad kollektivtrafik, en vacker stadspark och 
strändernas tillgänglighet. Här finns också tanken om 
att utveckla olika kluster i form av kulturcentrum och 
centrum för idrott och fritidsaktiviteter. 

Hösten 2008 antog kommunstyrelsen start-PM för Gus-
tavsbergs centrum och för fabriksområdet. I samband 
med beslutet tillsattes en beredningsgrupp, med en re-
presentant för varje parti i kommunfullmäktige, för att 
bereda programförslaget. 

Under 2009 har ett planprogram för Centrala Gus-
tavsberg arbetats fram. Syftet med programmet är att 
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsut-
veckling samt föreslå åtgärder av de brister som miljön 
idag uppvisar. Programsamrådet genomfördes under 
tiden 2009-08-10 till och med 2009-09-10. Totalt inkom 
71 yttranden. Samrådsredogörelsen antogs av sam-
hällstekniska nämnden 2009-10-20.

Under 2009 har kommunen även arbetat fram en vi-
sion för Värmdö fram till år 2030 som antagits av Kom-
munfullmäktige. Kommunen har höga ambitioner och 
skriver bland annat att bruksorten Gustavsberg ska ut-
vecklas till ett kulturellt centrum som attraherar boen-
de, företagare och turister. Här ska finnas en mångfald 
butiker och verksamheter med brukstraditionen som 
grund. Ett nät av gång- och cykelvägar ska binda sam-
man kommunens olika delar. En väl utbyggd infrastruk-
tur med minimal miljöpåverkan ska ge förutsättningar 
för boende och näringsliv att agera på ett hållbart sätt.

Eftersom samhällets utformning och funktion berör 
många, boende, näringsidkare, markägare och fören-
ingar är det viktigt att det finns en bred politisk upp-
slutning kring helhetssynen. Genomförandetiden 
sträcker sig dessutom över flera mandatperioder. En 

Bakgrund
helhetssyn på den långsiktiga planeringen av centrala 
Gustavsberg är nödvändig för att kunna genomföra 
övergripande förändringar men också för att kunna 
planera när och hur olika delprojekt ska genomföras. 
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Projektets mål och ledstjärnor 
•	 Gustavsberg ska i framtiden vara känt för 

hög klass på arkitektur och design.

•	 Bebyggelsen ska vara ekologiskt hållbar 
och varierad i material, skala gestaltning 
och upplåtelseform.

•	 Skapa parker och offentliga miljöer som 
stimulerar till möten och umgänge.

•	 Tydliga stråk och entréer ska åstadkom-
mas.

•	 Området ska vara tryggt och säkert att vis-
tas och röra sig i.

•	 Ge förutsättningar för stor tillväxt av företa-
gande inom många verksamhetsområden.

•	 Fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik-
stråk i området.

•	 Arbeta med att sänka parkeringsnormen 
till 0,8 (0,8 parkeringsplatser per bostad).

•	 Arbeta för att begränsa buller vid källan.

•	 Byggnader av kulturhistoriskt värde bör 
bevaras och framhävas i stadsbilden.

•	 Vattentornet och Runda huset ska behållas 
som landmärken.

•	 Viktiga identitetsbärare i området bör be-
varas, såsom Vattenhjulet och stora, lum-
miga träd.

vattentornet

centrum

fabriksområdet

kyrkan
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Bebyggelse

Gustavsberg är känt för sin kulturmiljö. Kring Gustavs-
bergs porslinsfabrik har ett samhälle vuxit fram som 
speglar bruksortens historiska utveckling. De tydliga 
årsringarna har lett till att orten klassas som ett riksin-
tresse. 

I planeringen av det framtida Gustavsberg har kom-
munen en hög ambitionsnivå. Förtätningen ska skapa 
nya kvaliteter både avseende funktion och gestaltning. 
Nya årsringar ska innehålla en arkitektoniskt väl gestal-
tad bebyggelse som sticker ut och låter tala om sig. För 
att lyckas krävs att Miljö-, kvalitets- och gestaltnings-
program utarbetas parallellt med det kommande de-
taljplanearbetet. Programmen ska finnas för samtliga 
detaljplaner inom och i nära anslutning till program-
området Centrala Gustavsberg.

Nu tas ett samlat grepp för att skapa möjlighet att 
uppnå en hållbar utveckling i linje med Vision Värmdö 
2030. Miljöfrågorna och förutsättningarna för en gynn-
sam ekologisk utveckling blir angelägna och kommer 
att bidra till centrala Gustavsbergs speciella profil. 

Alla åldrar ska finna en plats att mötas, leka, fika, nju-
ta av idrott eller kultur, promenera i stadsparken eller 
ströva längs stråken vid Farstaviken eller hamnen. Ge-
nom tydliga skyltar ska det vara enkelt att hitta till de 
omgivande tysta grönområdena Ösbyträsk, Tjustvik 
och Kvarnsjön.

Inom programområdet planeras för totalt ca 2 200 bo-
städer. Den nya bebyggelsen ska utgöras av mer stads-
mässig, tät bebyggelse med en tydlig kvartersstruktur 
i gamla fabriksområdet och nuvarande centrumområ-
det. I andra delar av programområdet eftersträvas hus i 
park. Här ska gestaltningen tillvarata den tillgång som 
naturen och topografin utgör. Bebyggelsen syftar till 
att uppnå blandstadens kvaliteter. Det ska vara möjligt 
att både bo, leva och verka i Gustavsberg. 

Generellt för bebyggelsen är att den ska präglas av va-

riation i både täthet, skala, form, material och lägen-
hetsstorlek. Hushöjderna kan variera mellan två och 
sex våningar med möjlighet till ytterligare uppstick-
ande punkthus på enstaka ställen. 

Placeringen av nya bostäder och funktioner ska noga 
avvägas med respekt för de gamla årsringarna i bebyg-
gelsen och sprickdalslandskapet med karaktäristiska 
berghällar. 

Det mesta av den nya bebyggelsen byggs som flerbo-
stadshus med blandade upplåtelseformer, bostadsrätt, 
hyresrätt och äganderätt. 

Husens utformning ska ta hänsyn till lokala vindförhål-
landen.

Ett av Värmdös starkaste kännetecken är associationen 
till skärgård och vatten. Vattentema i olika detaljer kan 
vara ett återkommande inslag i miljön.

För att maximera en positiv upplevelse av gestalt-
ningen i det framtida Gustavsberg ska vikt också äg-
nas belysningsfrågorna. Det kan vara en husfasad, ett 
karaktärsskapande träd, en skulptur eller en dramatisk 
bergsformation, som syns även i mörker. Belysningen 
bidrar också till ökad trygghet.

Exempel på byggnation från olika tidsperioder: Grindstugatan och Hästhagen.
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I fabriksområdet och Gustavsbergs hamn skapas en 
unik stadsdel som låter tala om sig. Gustavsberg är ett 
internationellt känt varumärke. Fabriksområdet är va-
rumärkets vagga som alltjämt sjuder av hantverk/verk-
samhet. Därför ser vi med spänning på utvecklingen 
i området. Här planeras för tydliga kvarter och tätare 
struktur än vad som tidigare varit fallet i Gustavsberg. 
Genom en tätare bebyggelse ges mycket goda förut-
sättningar för hållbara och klimatsmarta lösningar i 
boendemiljön. 

De kulturhistoriskt intressanta byggnader som bevaras 
kommer att ange tonen för byggnadshöjd i området. 
Sanitetsporslinsfabrikens höga byggnad motsvarar 
cirka sex våningars bostadshus i höjd. Lämpligt vå-
ningsantal i bebyggelsen söder om fabriksbyggnaden 
är därför tre till sex våningar. Avstickare från detta med 
till exempel enstaka högre hus skapar en ytterligare 
variation i bebyggelsens uttryck. Norr om fabriksbygg-
naden kan bebyggelsehöjden trappas ned gradvis mot 
hamnen. Lämpligt våningsantal nära hamnen är cirka 
tre till fyra våningar. 

En platsbildning i form av ett torg och/eller park an-
läggs centralt i området i anslutning till huvudgatan.

Byggnader som behålls är viktiga i omvandlingen av 
fabriksområdet för att skapa identitet för den nya be-
byggelsen. Exakt vilka byggnader i fabriksområdet 
som kommer att finnas kvar med ändrad användning 
och vilka som kommer att rivas studeras mer i detalj i 
det fortsatta arbetet med detaljplaner och tillhörande 
gestaltningsprogram.

Det kommande planarbetet ska stimulera en utveck-
ling av området som kluster för verksamma inom konst 
och design så att verksamheten växer och omfattar 
ännu fler utövare.

Utformningen av bebyggelsen inom fabriksområdet 
mot Båtvägen kommer att ses över under det vidare 
detaljplanearbetet.

Gula byggningen i Gustavsbergs hamn, från 1826.
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Parkstråket mellan fabriksområdet och centrum ut-
vecklas till ett grönt stråk. Norr om Gustavsbergsvägen 
i anslutning till rondellen vid centrum och öster om 
Runda huset skapas nya kvarter för bebyggelse. Vid 
planeringen av den nya bebyggelsen runt centrum ska
Runda huset ligga i blickfånget och vara den centrala 
punkten på den plats som skapas. 

En obruten siktlinje mellan Farstaviken och Runda hu-
set kopplar ihop platsen runt Runda huset med det nya 
parkrummet vid Farstaviken vilket gör Gustavsbergs 
kyrka och Runda huset till än mer framträdande land-
märken. 

Dagens bebyggelse i och runt centrum är varierad i 
höjd. De nya byggnadernas höjd kan därför också va-
riera med ett genomsnitt på tre till fyra våningar med 
någon enstaka uppstickare. Bra kontakt med natur- 
och parklandskapet ska eftersträvas.
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Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möj-
lighet att skapa nya värden i Gustavsberg, centralt 
placerat mittemot samhällets ”vardagsrum” – parken, 
och med den branta topografins utmaningar. Här ges 
spännande förutsättningar att skapa attraktiva bostä-
der och lokaler med utsikt över Farstaviken, kvällssol 
och kontakt med stadsparken. 

Bebyggelsen ska göra att promenaden mellan centrum 
och fabriksområdet upplevs som intressant och att de 
båda områdena knyts ihop. Bostäderna kan blandas 
med lokaler för publika verksamheter i gatuplanet.

Ambitionen är tydlig, här ska något extraordinärt ska-
pas gestaltningsmässigt, något som är busigt och kax-
igt och som sticker ut. Planarbetet får svara på vilken 
typ av bebyggelse som blir den bästa liksom i vilken 
omfattning lokaler för service och verksamhet ska pla-
neras.

Områdets direkta närhet till kommunikationer och ser-
vice är ytterligare starka plusfaktorer.
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Gustavsbergs centrum omdanas och utvecklas till en 
ny stadsdel med klimatsmart, spännande och modern 
bostadsbebyggelse. 

Här finns direkt närhet till inom- och utomhusbad, bus-
sar, naturreservat, kulturutbud, affärer och stadspark. 
Möjlighet finns att riva hela centrumhuset till förmån 
för ny bebyggelse med handel eller utbildning i bot-
tenplanet, parkering i källarplanet och bostäder ovan-
på. Om OKQ8 omlokaliseras ges möjlighet till en utö-
kad stadsdel.

Parkeringsplatsen norr om Gustavsbergs centrum be-
byggs med nya kvarter för bostäder. Marknivån kom-
mer inte att höjas i området eftersom den tänkta bilvä-
gen till Munkmora inte blir av. 

En ny karaktärsbyggnad kan bli ett ”grönt” parkerings-
hus för infartsparkering, besökande till aktivitetsom-
rådet och centrum. En annan kan med fördel vara ett 
uppstickande högre hus som markerar centrums plats. 
Ett sådant kräver noggrann arkitektonisk utformning 
som tar hänsyn till Runda huset, kyrkan och miljön och 
samtidigt utgör ett nytt värde i sin egen rätt. Ytterligare 
en karaktärsbyggnad kan vara den nya busstationen.
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Idrotts- och kulturområdet vid centrum ligger i 
gränslandet mot naturreservatet Ösbyträsk. Området 
kring Ekvallen är en enorm resurs med ett stort utbud 
av idrotts- och kulturfaciliteter, sporthall, musikens hus, 
hockeyrink, bad, Gustavsbergsteatern, bandybana, 
tennis, dansbana, fotbollsplan, motionsspår och ströv-
områden. Det är få förunnat att ha ett så stort utbud 
samlat på en och samma plats, nära centrumfunktioner 
och knutpunkten för kollektivtrafik. 

Samtidigt är idrottsområdet lite av en oslipad juvel, här 
finns stora möjligheter att utveckla ytterligare kvalite-
ter. 

Bebyggelsen ska vara integrerad i park- och naturmil-
jön och trygga, tydliga stråk och entréer ska skapas. 

För kulturens del behövs bättre mötesplatser i Gustavs-
berg. Här ges möjligheter att utöva och njuta av mu-
sik, dans, teater och film såväl inomhus som utomhus. 
Kulturen ska vara lättillgänglig. Ungdomar behöver 
en central plats att vara på, där de kan träffas utan att 
kommersiella intressen är inblandade. 

Inom området planeras också för den efterlängtade 
skateparken. Den utgör en viktig pusselbit eftersom 
den attraherar många ungdomar som inte deltar i för-
eningslivet och bidrar till liv och rörelse här. 

Genom att bygga ett sedumtak med vacker gestalt-
ning över den mindre isytan läks det som idag är ett sår 
i berget och rinken blir istället en vacker och udda an-
läggning som smälter väl in i miljön. Arenans använd-
ning förbättras för både idrotts-, fritids- och kulturakti-
viteter året runt. 

Berget intill, mellan badet och ishallen, har redan tidi-
gare utpekats som platsen för en äventyrslekpark. Ett 
mervärde vore att möjliggöra pulkaåkning i anslutning 
till parken eller på annan plats inom idrotts- och rekre-
ationsområdet.

Träpromenaden runt den innersta delen av Ösbyträsk 

kompletteras på norra sidan och blir därmed fullbor-
dad. Området kring den tidigare finska bastun röjs upp 
och kompletteras med en badbrygga så att ett trivsamt 
och attraktivt naturbad skapas. 

En fördjupad studie i samband med detaljplanearbetet 
bör överväga en eventuell om- och/eller tilläggsloka-
lisering inom området (tennis, bandy) liksom möjlig-
heterna att justera gestaltningen av anläggningarna 
inom området när ytterligare faciliteter behöver adde-
ras till. Här beaktas också raststuga för friluftsaktivite-
ter, grill- och sittplatser utmed Ösbyrundan. 
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Vattentornsberget erbjuder en fantastisk vy och ut-
sikt som sträcker sig vida omkring. Det innebär också 
att det är en miljö som syns från stora delar av Gustavs-
berg vilket kräver särskilt övervägda lösningar för den 
bebyggelse som ska etableras här. 

Genom att idka stor varsamhet om träd, berg och grön-
ska och planera för en öppen bebyggelsestruktur på 
berget kommer de kala bergen och naturen att fortsatt 
vara markanta inslag i miljön. Vattentornsberget be-
byggs med i huvudsak lamell- och punkthus som kan 
kompletteras med radhus eller parhus för att variera 
skalan i bebyggelsen. 

Vattentornet ska fortsatt vara synligt från Gustavsbergs 
centrum och Farstaviken. För att förstärka dess roll som 
landmärke kan det belysas och synas även under dyg-
nets mörka timmar. 

De nya bostäderna ska ansluta mot befintlig bebyggel-
se i Munkmora. Genom ny sammanhållen bebyggelse 
längs gång- och cykelstråket från centrum upp till 
Munkmora skapas en trygg och trivsam miljö. Munk-
mora blir en naturlig förlängning av den centrala be-
byggelsen i Gustavsberg. 

Bild/er
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Strandvik är pärlan vid vattnet där invånarna träffas till 
bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig 
träffpunkt för invånarna och en del av det utökade 
sammanhängande parkstråket i centrala Gustavsberg. 
Samtidigt som stråkets värde utvecklas och tillgäng-
ligheten förbättras kan den del av området som ligger 
närmast Gamla skärgårdsvägen eventuellt komplette-
ras med ny bebyggelse. Däremot bör den västra delen 
av området inte bebyggas. Den gröna och lummiga 
karaktären, som är en viktig del av riksintressets värde-
kärna, ska istället bevaras och utvecklas som ett rekrea-
tions- och grönområde. 

Den allmänna tillgängligheten till marken vid vattnet 
och den nuvarande parken måste säkras, bland annat 
genom att det privata och offentliga får en tydlig gräns. 
Det är en förutsättning för den nya bebyggelsen norr 
om huvudbyggnaden. En annan förutsättning för att 
området ska kunna bebyggas är att strandskyddet kan 
upphävas i de delar som berörs av bebyggelse. Om och 
hur det är möjligt att göra avgörs i det fortsatta planar-
betet för Strandvik. 
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Parker och övriga allmänna platser 
Kommunen vill skapa en attraktiv och tillgänglig ute-
miljö som erbjuder olika kvaliteter i olika delar av cen-
trala Gustavsberg. Här ska finnas platser med liv, rörelse 
och aktiviteter, naturliga träffpunkter för umgänge och 
möten i utemiljön. Men det ska också finnas lugnare 
miljöer dit man kan söka sig för eftertanke och kon-
templation. 

Det centrala parkrummet utvecklas till en stadspark, 
ett sammanhängande grönstråk/park som går från 
Strandvik och Farstaviken upp mot centrum. Det fung-
erar som en länk mellan hamnen och centrum och 
lockar till aktivitet och samvaro. 

Parken får en central roll i Gustavsberg och kan både 
inrymma en skulpturpark där bland annat lokala konst-
närer, både tidigare aktiva såväl som nu verksamma 
ges plats, och ett aktivitetsstråk med lekplatser och 
möjligheter till spontanidrott som attraherar och till-
godoser allas behov. 

Småbåtshamnen har en viktig betydelse i den nya 
stadsparken.

Byggnaderna i parken vid kyrkan och på södra sidan av 
Gustavsbergsvägen ska fungera som entréer till park-
rummet och inte blockera stråket. Tillägget av offentli-
ga lokaler i det centrala parkstråket gör det tillgängligt 
även vintertid. Ett annat sätt att aktivera parken under 
vintern är möjligheten för de minsta att åka pulka och 
skridskor.

Parkrummet minskar genom det nya kvarteret intill 
centrumrondellen men ökar genom utfyllnaden i Far-
staviken och genom att Gustavsbergsvägen med sin 
ombyggnad blir en del av det centrala parkstråket. 
Dessutom sträcker den sig vidare och knyts ihop med 
Strandviksparken. 

En gång- och cykelväg etableras längs strandlinjen ut 
till Kalsongberget där en ny brygganläggning för all-

mänheten byggs. Tanken är att koppla samman den 
nya strandpromenaden med den befintliga gång- och 
cykelvägen mot Nacka. Strandpromenaden ansluter 
på Farstavikens norra strand mot grönområdet Nacka-
Värmdökilen. Här skapas en lugnare och mer stillsam 
miljö.

Farstavikens inre överdäckas för att skapa mer plats 
kring den trånga del som kurvan förbi Värdshuset ut-
gör idag. Den nya ytan har ett fantastiskt sydvästläge 
nära vattnet och stor potential att bli en mycket popu-
lär samlingsplats. Stor omsorg ägnas för att både göra 
platsen maximalt attraktiv och optimera sambanden 
mellan Strandvik, hamnen, parken och centrum. Här 
finns också möjlighet att etablera en lokal för offentligt 
ändamål.

Farstavikens södra strand präglas av mer urbana kva-
liteter. Kajer och hårdgjorda ytor är en kontrast mot 
norra sidan. Utmed denna strandlinje råder aktivitet, 
liv och rörelse. Här finns caféer och kulturverksamhet 
jämte outletbutiker och bostäder. I sin förlängning 
leder Farstavikens södra del över till naturstråket mot 
Tjustvik. I framtiden kan Tjustviksrundan utökas med 
en slinga till Hålludden och den nya konsthallen.

Utemiljön i centrum- och fabriksområdet ges en of-
fentlig karaktär och uppfattas som allmänt tillgänglig. 
Stor omsorg ska läggas på utformningen av offentliga 
platser som torg och parker då de utgör viktiga mötes-
punkter och bidrar till att göra Gustavsberg levande.
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Lugnt och stillsamt promenadstråk på norra sidan Farstaviken

Urban promenad på södra sidan Farstaviken
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Trafik
Den tillkommande bebyggelsen ligger centralt, nära 
kollektivtrafik med hög turtäthet. En uttalad ambition 
med utformningen av centrala Gustavsberg är att den 
väsentligt ska leda till att underlätta och förbättra för-
utsättningarna för fotgängare och cyklister. Kollektiv-
trafiken ska bli ett lockande och realistiskt alternativ 
till bilen. Därför är utgångspunkten vid planeringen en 
parkeringsnorm på 0,8, det vill säga 0,8 parkeringsplat-
ser per bostad. Det innebär en avvikelse från kommu-
nens norm. 

Genom att i Gustavsberg satsa på ny teknik som spår-
bilar, skapas en kollektivtrafik som är tillgänglig dygnet 
runt. Därigenom kan det lokala resandebehovet klaras 
till största delen helt utan bilberoende. 

För de längre regionala resbehoven kommer bussar 
fortsätta att finnas under överskådlig tid. Bussarna ska 
ges företräde framför annan trafik. Nya direktlinjer till 
och genom Nacka och Stockholm skapar möjlighet 
till arbetspendling med få byten, givet att det även på 
dessa sträckor skapas särskilda kollektivkörfält.

Knutpunkten för kollektivtrafiken i Gustavsberg utfor-
mas med god tillgänglighet och ges ett estetiskt till-
talande formspråk. Det ska vara enkelt att byta mellan 
bussar/spårbilar och att ta sig till idrotten, kulturen och 
service.

Oskyddade trafikanter ska ha en trafiksäker miljö med 
tydligt markerade gång- och cykelvägar i gaturummet. 
Låsbara cykelställ under tak vid kollektivtrafikens håll-
platser gör det attraktivt att cykelpendla. Det ska vara 
tryggt och säkert att gå vid sidan om övrig trafik. Vid 
korsningar i tätorten ska trafikljus för både biltrafik och 
cyklister bidra till ökad säkerhet.

Där stadsparken möter trafiken i korsningen vid Farsta-
viken skapas ett ”shared space” där övrig trafik anpas-
sas till oskyddade trafikanters tempo. Intrycket ska vara 
en torgyta där alla kan mötas på lika villkor. Hastighets-
dämpning är här en avgörande nyckel till ett funge-

rande samspel. Utformningen av gaturummet ska ge 
tydliga signaler till trafikanter att man här befinner sig 
i ett särskilt område. Upphöjning av vägbanan, annan 
beläggning och/eller avsmalning är några exempel på 
konkreta åtgärder för att nå både säkerhets- och mil-
jömål.

Gustavsbergsvägen utformas till ett tydligt rörelsestråk 
genom området för att förbinda fabriksområdet och 
Farstaviken med centrumområdet och Munkmora. Ga-
tan utformas som ett grönt gaturum med dubbelsidig 
trädplantering och kantstensparkering med ett varie-

rande gaturum och längsgående gång- och cykelväg. 
Gaturummet ansluter till parken vid kyrkan. 

I det fortsatta planarbetet kopplas Munkmora och 
centrum ihop med bebyggelse och ett gång- och cy-
kelstråk. Den föreslagna upphöjda bilvägslösningen 
utgår.  

Genom fabriksområdet löper ett huvudstråk parallellt 
med Gustavsbergsvägen som förbinder områdets söd-
ra delar med Farstaviken. Även denna sträcka utformas 
som ett grönt gaturum. 



17

Verksamheter och service

Ambitionen med kommande detaljplanearbete är att 
åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för ett ökat 
lokalt företagande och ett större utbud av såväl verk-
samheter som service. Gustavsberg har ett unikt till-
fälle att utveckla besöks- och turistnäringen.

Att koncentrera konsten och konsthantverket till ham-
nen och låta ord, scen och musik få vara tongivande i 
Gustavsberg centrum borgar för två tydliga närliggan-
de kulturområden med distinkta profiler.

Centrum utvecklas till ett levande närcentrum med bu-
tiker, restauranger och service i anslutning till kultur, 
idrott, bostäder och knutpunkten för kollektivtrafiken. 
Här ska även ges möjlighet till fler verksamheter såsom 
utbildning och samhällsservice som försäkringskassa 
och arbetsförmedling med mera. Det ska också finnas 
möjlighet för ytterligare kommersiellt utbud. 

I stråket mellan centrum och fabriksområdet kan pu-
blika verksamhetslokaler avsättas. 

I hamn- och fabriksområdet lever fortfarande en indu-
striell tillverkning av porslin sida vid sida med yrkes-
verksamma konstnärer och formgivare inom konst-
hantverk, keramik och porslin. Här finns även ett pors-
linsmuseum och konsthall. Ett centrum för hantverk, 
konst och design har vuxit fram under flera sekel, med 
en helt unik identitet. 

Flera företagare arbetar med likartade verksamheter 
och området har en inneboende drivkraft och styrka 
att ta tillvara och bygga vidare på. Genom att tillska-
pa nya verksamhetslokaler i fabriksområdet ges stora 
möjligheter att än mer utveckla konsthantverkstradi-
tionen.

Konsthallen vid Hålludden kommer att ytterligare för-
stärka Gustavsbergs kulturprofil.

I fabriksområdet bör också lokaler för kommersiell ser-

vice kopplad till besöksnäringen tillskapas i komman-
de detaljplaner. Inom vissa områden kan det medges i 
markplan i nytillkomna flerbostadshus. 

När Gustavsberg växer med flera tusen invånare kom-
mer efterfrågan av kommunal service i olika former att 
öka. Gedigna analyser av det förväntade behovet ska 
göras så att lokaler för detta kan reserveras.

Inom respektive detaljplan ska noggrant övervägas an-
delen lokaler för verksamheter och service.
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Frågor som är viktiga att ta ställning till i det fortsatta planarbetet:

BOSTÄDER

BOSTÄDER

BOSTÄDER/
VERKSAMHETER

BOSTÄDER

BOSTÄDER/
VERKSAMHETER

UTBILDNING

BESÖKSNÄRING

PARK PARK

PARK

IDROTT
CENTRUM/
KULTUR

KOLLEKTIV-
TRAFIK

BOSTÄDER

Marknivåer runt kyrkan
-måste klargöras om området runt 
kyrkan ska göras allmänt tillgängligt 
och hänga ihop med parken eller om 

det ska ligga separat

Föreslagen tra�klösning
-ytterligare utredningar måste göras 
gällande tra�k�öden, scenarier, silning, 
”shared space”

Angöring till Munkmora
-förbättrad angöring till Munkmora 
central i projektet

Ytterligare utredningar
-miljöprogram, gestaltningsprogram, 
social konsekvensanalys som bl a 
beaktar barnperspektivet

Kollektivtra�k/gång-cykel
-förstärk fokus på gång-, cykel- och 
kollektivtra�kstråk, lokala och regionala

Överdäckning Farstaviken
-platsen är central för hela projektet
-hur den tekniska lösningen ska se ut 
måste fastställas

Tekniska installationer
-be�ntliga installationers läge måste 
samordnas med föreslagen markan-
vändning och vägsträckning

Bebyggelsens utformning 
och gestaltning 
-den exakta utformningen och 
gestaltningen av kommande 

byggrätter kommer att hanteras i 
respektive detaljplan
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Bilaga 1 - Inriktsningsbeslut för planeringen av centrala Gustavsberg, 2008
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