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Parallella Uppdrag Gustavsberg leds av en 
arbetsgrupp på Samhällsbyggnadsavdelningen 
Värmdö kommun bestående av:

Program för Parallella Uppdrag Gustavsberg 
har tagits fram av arbetsgruppen 
tillsammans med en referensgrupp på 
Samhällsbyggnadsavdelningen Värmdö 
kommun bestående av:

Alva Herdevall
Projektledare/Planeringsarkitekt

Henrik Lundberg
Samhällsutvecklingschef

Fredrik Cavallin
Planchef

Emilie Hellström
Planeringsarkitekt

Anna Enberg
Landskapsarkitetkt

Viveca Jansson
Ekolog

Susanna Eschricht
Byggnadsantikvarie

Anna Sterud
Exploateringsingenjör

Patrik Stenberg
Trafikutredare
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De huvudsakliga frågeställningarna som 
Värmdö Kommun vill att de parallella 
uppdragen ska besvara är:

- Hur kan Gustavsbergs centrum utvecklas 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 områden och 
erbjuder både rekreation och aktivitet?

- Hur kan kollektivtrafik- och parkeringsfrågor 
lösas i ett hållbart och långsiktigt perspektiv?

till stadsmässighet och rumsbildningar i en 
mänsklig skala. 

Gestaltningsuppdraget omfattar fyra 
delområden: Stadsparken, Centrum, Kråkberget 
och Vattentornsberget.

Förutsättningarna för utvecklingen av 
Gustavsbergs centrala delar är delvis komplexa 
och har förändrats genom åren. I dagsläget 
finns dels befintliga förutsättningar som 
till exempel grönstruktur och riksintresse, 
men även planerade, som till exempel 
trafiklösningen Stadsgatunätet eller den öppna 
dagvattenhanteringen att ta hänsyn till.

Inom uppdragsområdet ska planeras 
för bostäder, handel, kontor, förskola, 
församlingshem och äldreboende. En stadspark 
ska gestaltas med intressanta och inbjudande 
mötesplatser och ett sammanhållet grönstråk 
som kopplar samman hamnområdet med 
centrum och Gustavsbergs övriga delar. 
Allmänhetens tillgänglighet till Farstaviken 
ska öka och Gustavsbergs centrum ska bli ett 
livskraftigt centrum med liv, rörelse och trevliga 
miljöer att bo och vistas i.

Värmdö kommun bjuder in till parallella 
arkitektuppdrag för utveckling av Gustavsbergs 
centrala delar. Gustavsberg är en växande 
bruksort i Värmdö kommun två mil öster 
om Stockholms innerstad. Som Värmdös 
kommuncentrum finns här knutpunkten för 
kollektivtrafik 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. 

Resultatet av parallella uppdrag kommer 
att ligga till grund för det kommande 
detaljplanearbetet och utgöra underlag för 
stadsutvecklingen i Gustavsberg. 

Upplägget för parallella uppdrag är att utifrån 
dagens förutsättningar låta fyra arkitektkontor; 
C.F. Möller, Kod arkitekter, White arkitekter 
och Mandaworks/Adept utarbeta förslag till 
omfattning, placering och gestaltning av 
bebyggelse samt utformning av det offentliga 
rummet. Förslagen ska visa på en tydlig 
tanke om arkitektonisk utformning, så som 
bebyggelsens täthet och struktur. Bebyggelsen 
ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och bidra 

1. BAKGRUND & SYFTE
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• Gustavsberg ska främja ett aktivt liv mellan 
husen och inga områden ska upplevas som 
otrygga.

• Gustavsberg ska planeras för ny bebyggelse 
så att den utpräglade topografin beaktas och 
tydligt går att läsa i landskapet.

• Gustavsberg ska utveckla tydliga stadsrum 
och som relaterar till befintlig bebyggelse och 
en mänsklig skala. 

• Gustavsberg ska främja den biologiska 
mångfalden genom att skydda och förstärka 
viktig grönstruktur samt sträva efter en mer 
öppen dagvattenhantering.

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

• Gustavsberg ska ha tydliga och välkomnande 
entréer.

• Gustavsberg ska bygga attraktiva bostäder 
med variation i såväl arkitektoniskt uttryck 
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, fritidsaktiviteter 
och kultur.

• Gustavsberg ska vara ett starkt
kollektivtrafikcentrum. Bussterminalen
ska utformas utifrån dagens och
morgondagens krav på resande.

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

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

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

• Gustavsberg ska vara en sammanhållen 
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 
parkeringsstrategi som främjar användandet 
av kollektivtrafik, bygger på samutnyttjande 
och uppfyller de olika parkeringsbehoven i 
området.

• Gustavsberg ska vara ett gång- och 
cykelvänligt samhälle.

Gustavsberg i framtiden

4

2. VISIONER & MÅL
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3. OMRÅDET
3.1 Övergripande Förutsättningar

Historisk bakgrund

Gustavsbergs porslinsfabrik har funnits sedan 
1820-talet och är en av de industrier i landet som 
funnits längst på samma plats. Porslinsfabriken 
anlades på Farstas säteris ägor. Fabrikens 
lokalisering föll sig naturlig då det redan på 
1640-talet anlades en tegelindustri på platsen, 
på initiativ av Gustav Gabrielson Oxenstierna. 
Gustav har också gett upphov till ortens namn 
genom att hans änka Maria De la Gardie 
ändrade egendomens namn från Farsta till 
Gustavsberg år 1558, för att hedra sin make 10 år 
efter hans död.     

Från och med porslinsfabrikens bildande blev 
fabriken navet i samhället. Fabriken växte 
och under disponent Wilhem Odelbergs tid 
blev fabriken ett storföretag. Odelberg drev 
fabriken i patriarkalisk anda och han byggde 
upp ett välorganiserat brukssamhälle vad 
gäller arbetsliv, socialt liv och bostads- och 
fabriksbebyggelse. Han lät bland annat anlägga 
bruksgatorna Grindstugatan, Värmdögatan och 
Mariagatan och han lät uppföra Gustavsbergs 
kyrka.  

Kooperativa Förbundet (KF) förvärvade fabrik 
och samhälle efter svåra år på 1920- och 

Vy från kyrkan över Farstaviken och fabriken vid 1940-tal. I förgrunden 
syns den bro som då gick över det vattendrag som ledde ned till 
Farstaviken från sjön Grundmaren, den sjö som tidigare fanns på den plats 
som idag utgörs av kyrkparken.  

1930-talen. Gustavsberg utvecklades därefter till 
ett kooperativt mönstersamhälle med lovordad 
fabriksanläggning och samhällsservice. 1924 
hade KF grundat ett eget arkitektkontor som 
under Eskil Sundahls ledning kom att bli viktigt 
för genomförandet av funktionalismens idéer. 
KF:s arkitekt Olof Thunström, Thun-Olle, fick i 
uppdrag att arbeta med Gustavsberg. Thun-Olle 
var verksam på KF:s arkitektkontor till sin död 
1962 och så gott som alla hus som uppfördes 
i Gustavsberg från slutet av 1930-talet till 
60-talets början kom från hans ritbord.  Exempel 
är det välkända runda huset som byggdes som 
kommunalhus 1954, vinkelbodarna i Höjdhagen 
och Hästhagens punkthus.  

Åren kring 1990 blev mindre gynnsamma för 
fabriken i Gustavsberg. Porslins-, sanitets- och 
badkarstillverkningen fick utländska ägare 
och stora delar av verksamheten flyttades 
utomlands. Få av samhällets medborgare 
har numera någon yrkesmässig koppling till 
porslinstillverkningen och många pendlar till 
arbeten utanför samhället. Behovet av bostäder 
inom storstockholmsområdet har medfört att 
nya bostäder byggts bland annat kring fabriken 
och på de forna lantbruksområdet i Farsta.
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Riksintresset

Med sitt ursprung har orten Gustavsberg en 
särskild identitet och är för många utanför 
kommunen än idag förknippad med fabriken 
och dess varumärke. Här bevaras fortfarande 
en mångfald av fysiska avtryck som speglar 
samhällets utveckling; industrilokaler, 
kontorshus, offentliga byggnader och 
bostadsbebyggelsen. Gustavsberg har 
därför pekats ut som ett riksintresse för 
kulturmiljövården med motiveringen; 

”Brukssamhälle med obruten industriell 
verksamhet 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.” 

6
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3. OMRÅDET

Service och Handel

I Gustavsberg centrum finns bland annat 
livsmedelsbutik, systembolag, apotek, bank, kläd- 
och skoaffär, konditori och restauranger. I runda 
huset finns idag kommunens huvudbibliotek 
som flyttar till nya kulturhuset i hamnen 2017. 
I centrum finns även fritidsgård, kulturskola 
och Gustavsbergs teater. Funktionerna i dagens 
centrum ska finnas kvar även i framtiden 
bortsett från biblioteket som kommer att flytta 
till kulturhuset i hamnen när det är färdigställt. 

Handelsetableringarna i Mölnvik och 
Charlottendal (Värmdö Marknad) har ökat 
konkurrensen för centrum. Även etableringen 
av handel och service i Gustavsbergs hamn 
kommer att ge en ökad konkurrens. Centrum har 
idag, likväl som de externa köpcentrumen, god 
tillgång till parkering. Här finns även en central 
bytespunkt för kollektivtrafiken, vilket också 
bidrar till ett konsumentunderlag. 

Idrottsområdet Ekvallen innefattar en 
utomhusplan för bandy vintertid och fotboll 
sommartid, en idrottshall, en inomhusrink för 
hockey och konståkning samt tennishall. 
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3. OMRÅDET
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Landskapsbild och Naturmiljö

Landskapet i och omkring Gustavsberg präglas 
av storskalig sprickdalstopografi som ger stora 
nivåskillnader i terrängen. Under järnåldern 
utgjordes Farstaviken och Ösbyträsk av ett 
långt smalt sund som förband Baggensfjärden 
med Torsbyfjärden. Redan under vikingatiden 
grundades vattenförbindelsen upp och i dag 
ligger Gustavsbergs centrum i den tidigare 
vattenfyllda dalsänkan. Sänkan i landskapet är 
ett tydligt rum omslutet av berg.

På grund av topografin är bebyggelsen gles 
och ligger som enklaver i landskapet vilket 
gör att bostadsområdena har lite kontakt med 
varandra. Den glesa bebyggelsen gör också 
att orten präglas av mycket grönska. Ortens 
grönstruktur består både av skärgårdsnatur med 
tallskog och ett kulturpåverkat landskap med 
före detta odlingsmarker och många grova ekar. 
De höga partierna i landskapet med berg i dagen 
har lämnats fria från bebyggelse vilket gör att 
skärgårdslandskapet är synligt. Ett undantag är 
vattentornet som utgör ett landmärke. 

Genom fabrikens långa historia präglas 
Gustavsbergs brukssamhälle av flera 
årsringar men med två dominerande stilideal. 

Dels det traditionella brukssamhället med 
bostäder utlagda efter bruksgator och dels 
funktionalismens varsamt placerade bostäder 
i den kuperade terrängen, enligt idealet hus i 
park.

Orten har två centrumkärnor, 1960-talets 
centrum och idrottsområdet Ekvallen samt 
det södra fabriksområdet med bl.a. museum 
och butiker. Mellan dessa ligger Blekängen 
(stadsparken) med kyrkan och runda 
huset som enskilda solitärer i landskapet. 
Landskapsrummet domineras här i övrigt av 
bilvägar.   

En landskapsanalys utifrån boendes upplevelser 
har genomförts under hösten 2015. Där framkom 
att centrum fungerar som en mötesplats, 
men samtidigt upplevs otryggt och som en 
ogästvänlig plats. Runda huset och miljön 
därikring, lekplatsen med kyrkstallet och 
området kring kyrkan var de platser som 
upplevdes gästvänliga och trygga. Det är inte 
många som använder parken idag. De delar 
som används är boulebana, lekplats och ibland 
används gräsytan för evenemang och parkering. 
Kyrkstallet har symboliskt värde, liksom Runda 

huset och Delselius konditori. För rekreation 
används bruksgatorna, stråket kring Farstaviken 
och naturområdena.
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Grönstruktur och naturvärden

Gustavsbergs gröna karaktär utgörs i huvudsak 
av:

- Skärgårdslandskapet
- Eklandskapet
- Kulturlandskapet

Gustavsberg är en mycket grön tätort med 
många grönområden att utnyttja i och kring 
centrum. Idag finns flera spridningsvägar för 
djur och natur kring centrum. Norr om centrum 
går stråket över Vattentornsberget. Här kommer 
delar av berget, naturen och de värdefulla 
ekmiljöerna att kunna bidra till ett attraktivt 
bostadsområde. Vissa områden används idag 
av barngrupper som leker i närnaturen och ska 
fortsatt fungera för detta ändamål (se bilaga 
Grönstrukturplan). 

Öster om centrum går ett stråk i nord-sydlig 
riktning vilket förstärker och stöttar det 
regionala svaga samband som är utpekat längre 
österut. Längs Farstaviken planeras för ett grönt, 
allmänt tillgängligt och rekreativt stråk. Det 
kommer att omfatta Strandviks park samt nya 
och befintliga gångstråk längs vattnet.
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Föroreningar

Inom uppdragsområdet har flera 
undersökningar av föroreningar i mark och 
vatten gjorts. Vid exploatering av området 
för bostadsbyggande och rekreationsområde 
kommer dock mer detaljerade undersökningar 
att krävas för att utreda hur stort åtgärdsbehov 
som finns.

Varierande föroreningshalter har påträffats 
inom i stort sett hela området där provtagning 
har skett, men med högst halter framförallt 
koncentrerade i strandområdet samt i 
Farstavikens sediment.

Området vid Vattentornsberget där bostäder 
planeras bedöms inte som förorenat då det 
består av skogsmark på en höjd. Den del som är 
människopåverkad är inte utredd. Kråkberget är 
inte undersökt.

I takt med att exploatering sker kommer 
tillgängligheten kring Farstaviken att öka, vilket 
också ökar behovet av att uppnå de långsiktiga 
målen god bebyggd miljö och god livsmiljö 
i viken. Det är därför viktigt att förhindra 
grumling och spridning av förorenade sediment. 
Det kan även finnas behov av att utföra åtgärder 

Parkmiljöerna domineras av ek och andra 
lövträd. Eken är ett karaktärsträd för 
Gustavsberg. Dessa miljöer är unika i ett 
regionalt perspektiv. Här trivs skyddsvärda 
arter som kräver gamla, solbelysta träd och lång 
kontinuitet. Längs brynzonerna växer 200-300- 
åriga ekar med höga naturvärden (se bilaga 
trädinventering). Brynzonen som gränsar mot 
kyrkparken och centrum ligger i ett attraktivt 
läge och vänder sig mot söder och öster längs 
den kant där berget möter slättmark. Detsamma 
gäller ekstråken utmed vattentornsbergets 
sydliga bergbrant och de grova ekarna mellan 
månskensrinken och badhuset. 

Naturmiljön domineras av hällmarkstallskog 
med ekdominerade brynzoner. På höjderna 
där hällmarken finns dominerar tallmiljöer 
medan brynzonerna domineras av lövträd. 
Inom området finns två nyckelbiotoper 
och ett naturvärdesobjekt vilket har goda 
förutsättningar att utvecklas till en nyckelbiotop 
inom en snar framtid (se illustration s.9).

3. OMRÅDET
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Geoteknik

På Kråkberget och Vattentornsberget består 
marken till största del av gnejs och sandig 
morän. På några platser förekommer glacial lera 
inom området för Vattentornsberget. Område 
för Stadsparken och Centrum ligger i en dalgång 
med kringliggande marknivåer upp till ca 
+40 meter. Stadsparken och centrum består 
till största delen av postglacial lera (se bilaga 
Geoteknisk utredning). 

med avseende på de förorenade sedimenten. 
Inom delområdet centrum har förhöjda halter 
av metaller och PAH påträffats i jord. De högsta 
halterna som har påträffats inom delområdet 
har varit under den befintliga parkeringen för 
centrumområdet, där en tidigare tipp finns. Det 
är endast i en punkt, på centrumparkeringen 
i Gustavsberg, som något av de analyserade 
ämnena (PAH M och H) påträffas i halter som 
är högre än miljökvalitetsnormen (se bilaga 
Föroreningar). I delområdet för stadsparken har 
porslinsrester påträffats i flera punkter, i vissa 
fall ytligt och i andra fall överlagras krosset av 
andra jordarter. 
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3. OMRÅDET

I stadsgatunätet ska gatorna i mindre uträckning
upplevas som genomfartsleder och mer som
stadsgator. I detta nya förbättrade gatunät
är sårbarheten i systemet minskad genom att
trafiken silas via en ny gata genom de centrala 
delarna. De olika trafikslagen ska vara väl 
integrerade och till stora delar röra sig på gång 
och cykeltrafikanternas villkor.

Stadsgatunätet innebär att den del av
Gustavsbergsvägen som går mellan Farstaviken
och centrum dras in mot Kvarnberget och
därmed får ungefär samma sträckning som
den idag delvis avstängda Bagarvägen. En
cirkulationsplats anläggs vid Farstavikens
innersta del.

Mellan Gustavsbergs centrum och Runda
huset ansluter Gustavsbergsvägen till
Skärgårdsvägen. Mot norr från Farstavikens inre
leder ”Kyrkbacken” till Gamla Skärgårdsvägen
och den idag stängda Värmdögatan vilken åter
öppnas för fordonstrafik. Denna gata, som då
kommer att utgöra en förlängning av Gamla
Skärgårdsvägen, förenas med Blekängsvägen 
vid dagens cirkulationsplats vid centrum.

Trafikstruktur och trafikmiljö

Framtidens stadsgatunät.
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Med detta nya gatunät fördelas dagens 
östvästliga trafik på dels Värmdögatan 
samt på Bagarvägen. Genom nuvarande 
centrum anläggs en ny gata parallellt med 
Blekängsvägen. Denna gata kan beskrivas 
som en förlängning av Gustavsbergs allé som 
korsar Skärgårdsvägen och fortsätter upp till 
Aspviksvägen.  Trafiklösningen är en beslutad 
inriktning för fortsatt detaljplanearbete och en 
fast förutsättning i det parallella uppdraget.

I anslutning till centrumområdet ligger idag ett
busstorg som är del av gestaltningsuppdraget 
för att skapa ett mer trivsamt område, men också 
för att möta framtida kapacitetskrav. Restiden 
från Gustavsbergs centrum in till slussen är 
drygt 30 minuter.

12

Parkering

I Gustavsberg är parkeringsnormen 8 platser 
per 1000 kvm BTA byggrätt för bostäder. 
Parkeringsbehovet för området är utrett 2015 (se 
bilaga Parkeringsutredning).
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För att öka andelen gående och cyklister 
i Värmdö måste gång- och cykelvägnätet 
byggas ut och förbättras. Gustavsberg 
är sammankopplat med väg 222 genom 
Gustavsbergsvägen, Skärgårdsvägen och Gamla 
Skärgårdsvägen. Dessa vägar är försedda med 
gång- och cykelvägar med varierande standard. 
Genom centrala Gustavsberg är standarden 
låg med bristfällig och otydlig vägvisning. 
Där får cyklister samsas med bussresenärer. 
Kopplingen genom Gustavsberg centrum bör 
tydliggöras och ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät bör uppnås.

Sträckan Värmdö-Nacka-Stockholm har pekats 
ut som ett regionalt cykelstråk i projektet SATSA 
II – Regional cykelstrategi. Värmdöstråket 
är ca 22 km långt och sträcker sig mellan 
Slussen och Gustavsberg. Det är försett med 
friliggande gång- och cykelvägar. Stråket 
syftar till att knyta samman målpunkter inom 
kommunerna och används för såväl lokala resor 
och arbetspendling. Närmare 75 % av de boende 
i Värmdö kommun pendlar dagligen till Nacka 
och Stockholm.

Gång- och cykelvägar
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3. OMRÅDET

Som en del i arbetet med utvecklingen av 
centrum, bussterminal och park är ett öppet 
dagvattensystem del av förutsättningarna för 
parallella uppdrag.

I det aktuella förslaget sker en dämning vid 
bensinstationen men inte i anslutning till någon 
damm. Ytligt flöde kommer att ledas i öppna 
diken genom centrum och blir således mer tåligt 
för höga flöden. En öppen dagvattenlösning 
kring bussterminalen med utlopp till 
dagvattendamm i stadsparken har studerats.

Lokala dagvattensystem kan bli nödvändiga för 
den nya  tillkommande bebyggelsen. Detta har 
inte studerats närmare.

Lokala dagvattensystem kan bli nödvändiga för 
den nya centrumbebyggelsen. Dessa ansluts då 
till dagvattenledningar längs Blekängsvägen 
alternativt till ledning från Skogsbo/
Hästhagen, vilka läggs om så de ansluter till 
det ytliga dagvattensystemet i parken (se bilaga 
Dagvattenutrening).

14

Dagvatten
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3. OMRÅDET

Bebyggelse och Stadsmiljö

Uppdragets inledande skede innebär att utarbeta 
förslag till omfattning, placering och gestaltning 
av bebyggelse samt utformning av det offentliga 
rummet. Förslagen ska visa på
en tydlig tanke om arkitektonisk utformning, 
så som bebyggelsens täthet och struktur. 
Bebyggelsen ska hålla hög arkitektonisk 
kvalitet och bidra till stadsmässighet och 
rumsbildningar i en mänsklig skala.

Förslaget ska lägga tyngdpunkten på 
den övergripande visionen av framtidens 
Gustavsberg, där helheten ska väga tyngre än 
summan av delarna.

- Den övergripande uppgiften går ut på 
att utforma ett tekniskt och ekonomiskt 
genomförbart förslag som innefattar hela 
uppdragsområdet.
 
- Ta fram en struktur och presentera 
ett sammanhållet koncept för hela 
uppdragsområdet. 

- Bebyggelsen ska vara nyskapande men 
samtidigt anknyta till Gustavsbergs 
kulturhistoriska arv och tradition av design.

- Ge förslag på bostadstyper, volymer och 
typologier.

- Presentera idéer och koncept för en stadspark 
som blir en målpunkt och erbjuder både 
rekreation och aktivitet. Stadsparken ska 
utformas med hänsyn till gång-och cykelstråk, 
befintliga verksamheter och aktiviteter samt 
grönstrukturplan.

- Det ska tydligt framgå hur rummen mellan 
husen tas tillvara och hur sociala möten främjas. 

- Lokaler för handel ska finnas i centrumområdet.

- Lokaler för offentliga verksamheter ska finnas i 
centrumområdet.

- Förskola ska placeras inom uppdragsområdet. 
Fristående förskola ska kunna inrymma minst 
100 barn. Förskola i flerbostadshus eller annan 
lokal kan inrymma färre förskoleplatser. 
Förskolegård ska ha storleken 30m2/barn.

- Ett särskilt boende ska placeras inom 
uppdragsområdet. Minst 54 lägenheter 
med skyddad utemiljö och helst hälften av 

lägenheterna i marknivå.

- Farstavikens inre del ska göras tillgänglig 
och attraktiv för allmänheten. Förslag på 
verksamhetslokal i anslutning kan ges.

- Befintliga byggnader så som kyrkan, Runda 
huset och vattentornet är betydelsefulla för 
Gustavsberg och ska beaktas med hänsyn till 
deras kulturhistoriska värde.

- Ge förslag på utformning av ny bussterminal i 
befintligt läge.

- Den nya församlingsbyggnaden ska integreras 
i det övergripande förslaget (se bilaga 
församlingsbyggnad).

- Förslaget på öppen dagvattenhantering ska 
finnas med samt utvecklas i områdena för 
centrum och stadsparken.

- Redovisa övergripande parkeringsmöjligheter. 

- Anpassa bebyggelse till topografiska och 
geotekniska förutsättningar.

3.2 Övergripande Uppgift
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3. OMRÅDET

Stråk och Kopplingar

- Föreslå en tydlig koppling för gående mellan 
centrum och hamnen.

- Förslag på nya stråk och kopplingar ska göras 
med hänsyn till den beslutade trafikprincipen 
Stadsgatunätet.

- Visa en idé om hur den nya stadsparken görs 
tillgänglig till och från alla riktningar.

- Ge förslag på gångförbindelse mellan centrum 
och Ösby träsk.

- Visa förslag på hur fotgängare och cyklister 
kan röra sig genom parken mellan centrum och 
hamnen på ett tryggt sätt.

- Visa förslag på ett rekreativt stråk längs med 
Farstavikens strand. 
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3. OMRÅDET

Grönstruktur

- Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt som 
finns utpekade ska fortsatt bidra till en vacker 
och naturskön livsmiljö med hög biologisk 
mångfald (se illustration s.9 grönstruktur och 
naturvärden).

- De spridningsvägar och grönstråk som finns 
idag ska fortsatt fungera.

- Nya grönstråk ska integreras med befintliga.

- Ekarnas behållningsvärde utgår från 
värdeklassning i trädinventering (se bilaga 
Trädinventering).  

- Ekmiljöerna ska integreras med ny bebyggelse 
och parkmark. 
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• Beskrivning
Beskriv i text det övergripande förslaget och 
vad det innefattar. Beskriv strukturen för alla 
delområden och presentera det övergripande 
konceptet.

• Övriga ritningar
Eventuella ritningar, diagram m.m. som behövs 
för att förtydliga huvuddragen beträffande den 
övergripande idén.

Uppdragsperiod 1

• Presentation i digitalt format
Presentationen av förslaget hålls i valfri 
presentationsform vid delredovisningstillfället. 
Förslaget lämnas även digitalt i redigerbart 
format och pdf.

• Situationsplan/-er i lämplig skala
Som förslagsvis beskriver huvudidén med 
övergripande organisering, bebyggelse-, 
grönstruktur. Detaljeringsgraden i detta skede 
ska vara sådan att byggnadsvolymer gestaltats 
och illustreras. 

• Visualiseringar
Valfritt antal visualiseringar som på lämpligt 
sätt visar på en tanke om bebyggelsestruktur, 
volymer och viktiga samband.

Uppdragsperiod 2

Se respektive uppdragsområde.

Observera att presentationsmaterialet för 
uppdragsområdet kan komma att ändras 
beroende på vad Värmdö Kommun och 
arkitekterna kommer överens om under 
arbetets gång.

18

OMRÅDET
3.3 Redovisning
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Underlag
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Erhålles vid startmöte:

• Grundkarta inkl stadsgatunätet dwg
• 3D-modell dwg
• Ortofoto 
• Flygbilder

Samt följande bilagor:
• Grönstrukturplan
• Landskapsanalys
• Trädinventering
• Föroreningar
• Barnkonsekvensanalys
• Kulturmiljö
• Dagvattenutredning
• Parkeringsutredning
• Bullerutredning
• Trafikutredning
• Riskanalys
• Biotopinventering
• Markägoförhållanden

Övriga detaljplaner har i nuläget ingen beslutad tidplan.

Uppdragsperiod 1
Varje kontor skissar övergripande på hela 
uppdragsområdet.

- Startmöte    2016-01-25
Program samt underlag till

- Delredovisning  v.9
”Resonemangsredovisning” och presentation av 
arkitektkontorens handläggare.
Varje kontor presenterar sina övergripande 
idéer enskilt. 

Uppdragsperiod 2 
Värmdö kommun kommer att delge en 
geografisk uppdelning där varje kontor arbetar 
fördjupat i varsitt delområde. 

- Slutredovisning  v. 17
Varje kontor presenterar sitt
förslag enskilt, ca xh per presentation exklusive 
tid för diskussion.

- Utvärdering   Maj

Tidplan Parallella Uppdrag

2009

sep 2016

feb 2017

juni 2017

juni 2018

jan - april 2016

Program

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Parallella Uppdrag

Tidplan Detaljplan

4. UPPDRAGET
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4. UPPDRAGET

Det slutgiltiga utvärderingen genomförs av 
representanter från Värmdö kommun. Förslagen 
kommer att ställas ut för allmänheten att ta 
del av. Utvärderingen innebär inget vinnande 
förslag utan ämnar utreda vilka idéer som tas 
vidare in i det kommande detaljplanearbetet. 
Detta bedömns främst efter hur väl de 
uppnår angivna visioner och mål samt hur 
gestaltningen av delområdet svarar till 
övergripande och områdesspecifik uppgift. 

Utvärdering Frågor

Avtal

Kompletterande uppgifter och svar på frågor av 
allmänt intresse kommer att meddelas till alla 
parter. Eventuella frågor under uppdragstiden 
ställs till arbetsgruppen genom Alva Herdevall.

Avtal upprättas mellan Värmdö kommun och de 
fyra ansvariga kontoren.

Som arvode för uppdraget utgår 450 000 kr 
exkl moms. All kopiering ingår i uppdraget. 
Betalning erlägges mot faktura
efter slutredovisning, med sedvanliga 
betalningsvillkor.

Byggnadsvolymer med särskillnad vad som är 
befintliga byggnader respektive nybyggnation. 
Bostäder och andra verksamheter ska vara 
redovisade så att användning klart framgår.

Arvode

Nivå och detaljeringsgrad

Värmdö kommun har rätt att använda och 
redigera hela eller delar av det samlade 
resultatet i det fortsatta arbetet förutsatt att 
det inte strider mot gällande svensk lag om 
upphovsrätt.

Rättigheter Fortsatt uppdrag

Efter utvärderingen av uppdragsförslagen inleds 
detaljplanearbetet med utgångspunkt i det 
eller de förslag som redovisar de sammantaget 
bästa förutsättningarna. De parallella 
uppdragen kan innebära fortsatt medverkan i 
detaljplaneprocessen.

I det fortsatta arbetet kan delar från flera olika
förslag komma att användas. Genomförande av
detta uppdrag leder inte automatiskt till 
en fortsättning i eventuella efterföljande 
utredningsskeden och etapper.
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Förutsättningar och inlämningskrav för uppdragsperiod två kommer att ändras beroende av 
resultatet av arbetet i period ett samt vad Värmdö kommun och arkitekterna kommer överens om 
under arbetets gång.

Uppdragsperiod  2  - Delområden
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Uppdragsperiod  2  - Delområden

VATTENTORNSBERGET

KRÅKBERGET

STADSPARKEN

CENTRUM
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Stadsparken är ett relativt plant område mellan 
+2 och +3 meter med undantag från kullen där 
kyrkan ligger som ligger på ca +10. Kyrkan 
som är från 1906 är ett mycket viktigt rikt- och 
kännemärke för Gustavsberg och syns både när 
besökare kommer landvägen och via Farstaviken 
med båt. Viktigt kännemärke är även det 
värdshus som ligger i slänten vid Farstaviken 
och entrén till porslinskvarteren. Tanken med 
stadsgatunätets utformning är att utöka parkens 
omfång så att den för större användnings 
område samt att koppla samman/binda ihop 
centrum med hamnområdet. 

Parken/området för parken omfamnas av 
Kvarnberget, kyrkan, runda huset med 
bussterminalen och Farstaviken vilket är alla 
viktiga delar för Gustavsberg. Att kunna ta sig 
till parken från alla håll är av stor vikt samt att 
stärka redan befintliga kopplingar så att inga 
förbindelser går förlorade eller blir hindrade av 
trafiken och inte heller hindrar trafiken. 
Vidare finns flertal gamla träd, främst ekar, 
som är utpekade i grönstrukturplanen, som ska 
beaktas. Farstaviken omfattas av strandskydd i 
vatten och på land om 100 meter. På land och på 
vissa delar i vattenområdet avses det upphävas.

DELOMRÅDE STADSPARKEN
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DELOMRÅDE STADSPARKEN
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5. STADSPARKEN
5.1 Platsspecifika förutsättningar

Grönstruktur

Geoteknik

Strandskydd

Området med den nya stadsparken ska binda 
samman Centrum med Hamnen. Parken är del 
av den dalsänka som tillhört den gamla viken. 
Parken omringas av Kvarnberget och Kyrkan. I 
ena änden ligger runda huset och den framtida 
bussterminalen. I den andra ligger Farstaviken. 
Längs kanten sträcker sig den redan omnämnda 
brynzonen med ekar och andra ädellövträd.

Inom området finns en hel del gamla träd, främst 
ekar, som både är utpekade i länsstyrelsens 
jätteträdsinventering och Gustavsbergs 
grönstrukturplan. Här finns många ekar med 
diameter större än 1 meter. Ekarna är en del 

av Gustavsbergs kulturhistoria och markerna 
tillhörde tidigare Farsta gård. Bevarandevärda 
träd inom området är inventerade och dwg-fil 
levereras med ungefärlig utbredning av krona 
(se bilaga Trädinventering).

Topografin för Stadsparken är relativt plan 
med marknivåer mellan +2 och +3 meter med 
undantag för kulle vid Gustavsbergs kyrka där 
marknivån uppgår till ca +10 meter. Stadsparken 
består till största del av postglacial lera med 
undantag för höjden vid Gustavsbergs kyrka 
som besår av sandig morän. 

Inom området gäller strandskydd med 100 meter 
från strandlinjen. Strandskyddet avses upphävas 
på land och i delar av vattnet. I den nordöstra 
delen av Farstaviken nedanför Blomkulans 
förskola finns en vassrugge där flera sjöfågalar 
häckar.

I parkens norra del föreslås en 
församlingsbyggnad i anslutning till kyrkan. 
Församlingen har tillsammans med Nyréns 
arkitekter utvecklat ett förslag på övergripande 
gestaltning, volym och placering i parken (se 
bilaga Församlingsbyggnad).

Gustavsbergs kyrka, uppförd 1906, har en 
central och synlig placering i samhället. 
Kyrkan i nygotisk stil är ritad av Gustav Amén. 
Byggnadsmaterialet togs från fabriken, som 
chamottetegel och glaserade takpannor. 
Kyrkotomten har karaktären av en stadspark 
med bl.a. större ekar. Tomten omgärdas 
i huvudsak av en fogad och kallmurad 
gråstensmur. 

Gustavsbergs kyrka omfattas av 
kulturmiljölagens 4 kap. Förutom kyrkan 
omfattas även kyrktomten. Med kyrkotomt 
menas det område kring en kyrkobyggnad som 
hör samman med byggnadens funktion och som 
inte är begravningsplats. 

Det så kallade Kyrkstallet på en bergsklack vid 
parken används på sommaren som café och 
intill ligger en lekpark. Platsen som är solbelyst 
och omgiven av stora ekar är en uppskattad 
plats. Det är oklart vad som är byggnadens 
ursprung men enligt en karta från 1883 anges 
beteckningen Oxhus, det vill säga byggnaden 
är äldre än kyrkan men kan vid något skede 
fungerat som stall.

Församlingshem

Kulturhistoriska byggnader
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Runda huset som stod färdigt 1954 var 
kommunens första kommunalhus. Runda 
huset är ett Olof Thunströms mer kända verk 
och den cylindriska formen med den spetsiga 
konformade lanterninen ett arkitektoniskt 
landmärke i Gustavsberg. Runda huset är mycket 
uppskattat av lokalbefolkningen och har höga 
arkitektoniska och bebyggelsehistoriska värden

24

5. STADSPARKEN

Bussterminal

Ledningar

Vid Gustavsbergs centrum kopplas det mer 
finmaskiga lokala kollektivtrafiknätet ihop 
med den regionala kollektivtrafiken i form 
av framförallt stomlinjen mot Nacka och 
Stockholm. Sammantaget är det totalt 13 
linjer som idag trafikerar bussterminalen vid 
Gustavsbergs Centrum, en del vändande linjer 
och en del genomgående. Varje vardag kliver 
cirka 4500 personer på bussen och cirka 3400 
personer kliver av i Gustavsbergs centrum. 
(se bilaga Trafikutredning). Bussterminalen är 
också viktig för verksamheterna i centrum. Som 
bytespunkt uppfattas plasten dock något otrygg 
och den utgör idag inte en trevlig väntplats. 

En ökning av kollektivtrafiken bedöms till 
största delen att ske genom högre turtäthet 
med befintliga linjer. Vissa nya linjer bedöms 
dock tillkomma som avlastning i samband med 
de stora projekt som berör sektorn, exempelvis 
ombyggnaden av Slussen, ny Skurubro, 
tunnelbana till Nacka etc.

Enligt viljeinriktningen ska knutpunkten 
för kollektivtrafiken i Gustavsberg utformas 
med god tillgänglighet och ges ett estetiskt 
tilltalande formspråk. Det ska vara enkelt att 

Befintliga ledningar i Stadsparken bör beaktas 
då flytt av dessa utgör en kostnadsfråga.

byta mellan bussar och att ta sig till idrotten, 
kulturen och service.

Genom den ökade befolkningstillväxten på 
orten kommer även kollektivtrafiken att behöva 
förstärkas. Enligt trafikförvaltningen kommer 
förstärkningen främst ske genom en ökad 
turtäthet på befintliga linjer.
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5. STADSPARKEN

Aktiviteter

Klimat

Natur

Övrig gestaltning

Parkrum och bebyggelse

- Ge förslag på innehåll och aktiviteter som 
bidrar till att länka samman centrum och 
hamnen samt avgränsar och definiierar 
parkrummet.
- Visa hur områdena på båda sidor om 
Värmdögatan kan bindas samman, där vägen 
öppnas mellan kyrkan och Kyrkstallet 
- Ge förslag på hur Värmdögatan och Gamla 
skärgårdsvägen inte riskerar att bli barriärer.
- Ge förslag på karaktär och utformning av 
parken samt visa exempel på hur bebyggelse, 
offentliga rum m.m. plockar upp och utnyttjar 
Gustavsbergs unika karaktär och kvaliteer.
- Ge förslag på hur gestaltning av 
parkrummet fungerar med den föreslagna 
församlingsbyggnaden både på kommunens 
angivna plats och föreslagen placering i del 1. 

- Hänsyn ska tas till vassrugge, häckande fåglar 
och värdefulla träd (se bilaga Trädinventering).

-  Ge förslag på utformning/karaktär på och 
längs med Bagarvägen.
- Ge förslag på hur Farstavikens inre del kan 
tillgängliggöras och göras attraktiv.

- Parken ska utformas med flexibilitet med 
avseende på nyttjande och aktiviteter.
- Parken ska innehålla ytor för lek och andra 
aktiviteter.

- Ge förslag på förbättringar av lokalklimat. 
Dalgången är blåsig och delvis skuggad av 
Kvarnberget.

- Ge förslag på en ny bussterminal för 
Gustavsbergs centrum som utgår från 
kapaciteten i nuvarande förslag. 
- Skapa rumslighet och ge förslag på 
rörelsemönster över och längs med 
bussterminalen.
- Terminalen får inte utgöra en barriär utan 
starka, trygga kopplingar ska finnas mellan park 
och centrum.
- Terminalen bör nås från samtliga tillfartsgator.
- Bussarna ska kunna åka både ut och in 
från både Blekängsvägen i norr och Gamla 
Skärgårdsvägen i söder. 
- Ge förslag på cykelparkeringslösningar i 
anslutning till bussterminalen som kan attrahera 
ett hållbart resande året runt med trygga och 
säkra parkeringar.
- Redovisa områden för cykelparkering. 

5.2 Uppgift

Bussterminal

Kulturhistoriska byggnader

Föreslå hur befintliga arkitektoniska kvalitéer i 
den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen kan 
förstärkas vid en omgestaltning av miljön
Föreslå innehåll för runda huset.Tillgänglighet

Dagvatten

- Gestalta tydliga kopplingar och säkra 

- Ge förslag på hur ett öppet dagvattenstråk kan 
integreras i gestaltningen och sträcka sig genom 
parken utan att utgöra en barriär.
- Ge förslag på lämplig växtlighet som bidrar till 
ett attraktivt parkrum.

övergångar där trafiken inte utgör barriärer 
mellan park, bostäder och centrum.
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5.3 Redovisning
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5. STADSPARKEN

• Visualiseringar
Minst 4 visualiseringar som beskriver parken 
som:
- en mötesplats
- en naturskön plats
- ett rekreationsområde

- ett aktivitetsområde
- en plats med vattenkontakt

• Sektioner 1:200
2 sektioner varav en längd- och en tvärsektion 
där parkens förhållande till omgivningarna 
framgår.

• Bussterminal
Planritning i lämplig skala.

• Beskrivning
Beskriv i text parkrummets gestaltning och 
hur det är kopplat till intillliggande områden. 
Beskriv vilka aktiviteter, upplevelser m.m. 
parken kan 

Uppdragsperiod 2

• Presentation i posterformat
- 2 st omgångar i A1-format monterat på 
kartong lämnas.
- Presentationen och förslaget lämnas även 
digitalt i redigerbart format och pdf.

• Situationsplan 1:1000
Plan där parkens användning, vegetation 
och markbeläggning tydligt framgår. Även 
eventuell bebyggelse och dess funktion samt 
offentliga-, privata och semi-offentliga ytor 
ska illustreras. Angöring och parkeringar ska 
redovisas. 

• Referensbilder
Från andra projekt för att visa på vilken 
gestaltning området bör ha.

erbjuda. Beskriv hur dagvattenstråket 
integreras i parkmiljön. 

Beskriv också hur vistelseytor med bra 
lokalklimat skapas samt hur hänsyn tas till 
naturvärden. Beskriv även vilken typ av 
bebyggelse som föreslås samt hur den relaterar 
till befintlig byggd miljö.

• Övriga ritningar
Eventuella ritningar, diagram m.m. som behövs 
för att förtydliga huvuddragen beträffande den 
arkitektoniska idén.

Observera att presentationsmaterialet 
för uppdragsområdet kan komma att 
ändras beroende vad Värmdö kommun och 
arkitekterna kommer överens om.



PROGRAM PARALLELLA UPPDRAG
201627

en förlängning av Bagarvägen, söder om Runda 
huset, vidare in igenom centrum genom en ny 
gata. Gustavsbergsteatern kommer att ligga kvar 
men resten av den delen av byggnaden kommer 
att rivas på grund av den nya vägen, d.v.s. av 
den nya gatan. Vidare kommer Värmdögatan 
att öppnas upp, norr om Gustavsbergs kyrka, 
och kopplas ihop med Blekängsvägen i öst och 
Gamla Skärgårdsvägen i väster.

Varje vardag kliver cirka 4500 personer på 
bussen och cirka 3400 personer kliver av i 
Gustavsbergs centrum vilket gör det till en 
mycket viktig plats för resande. Och idag är 
den varken inspirerande eller innehåller några 
särskilda kvaliteter. Bussterminalen är planerad 
att ligga kvar på befintlig plats men önskas få 
ett lyft som gör den till en säkrare och attraktiv 
mötesplats. 

Centrumbyggnaden i sig är från 1960 talet men 
har renoverats runt 2005 då den nya gallerian 
anlades. Byggnaden ägs idag av en privat aktör 
som, i samklang med kommunens kommande 
detaljplan, visat intresse för att utveckla centrum 
och även utreda huruvida bostäder kan placeras 
uppepå centrumbyggnaden. Marken kring hela 
centrum området och parkeringen relativt plan 
med marknivåer omkring + 2 till +4 meter. Lägst 
är den på parkeringen som ligger på kärrtorv 
och lera. De dåliga markförhållandena innebär 
att pålning kommer att bli ett krav för all form av 
markanvändning. Detta medför att underjordiska 
garage inte kan förekomma då det inte bara är 
mycket komplicerat utan även kommer att bli 
ekonomiskt ohållbart att genomföra. Vidare 
utgör OKQ8 macken, som ligger norr om 
Blekängsvägen, utgör en viss risk i och med 
sin verksamhet. Minimiavstånd för bostäder till 
bensinmacken är ca 40 meter. 

Förutsättningar för centrum är det politiskt 
beslutade stadsgatunätet. Stadsgatunätet är 
delvis en påbyggnad av det befintliga som en 
om dragning så att en större stadspak ska bildas 
och en ytterligare gata genom centrum skapas. 
Det nya stadsgatunätet kommer att fungera som 

DELOMRÅDE CENTRUM
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6. CENTRUM

Offentliga rum

Grönstruktur

Kulturhistoriska byggnader

Parkering

Geoteknik

Idag finns ett torg i centrum som kommer att 
försvinna med den nya trafiklösningen. Ekvallen 
angränsar till centrum på dess östra sida. Här 
finns många öppna ytor och sportanläggningar.

Grönstrukturen omsluter centrum på flera sidor. 
Två mindre ”öar” av naturmark finns sparade 
inom området.

Inom området finns en hel del gamla träd, främst 
ekar, som både är utpekade i länsstyrelsens 
jätteträdsinventering och Gustavsbergs 
grönstrukturplan. Flera ligger i ett stråk 
mellan badhuset och Månskensrinken. I 
centrum, bland annat mellan musikens hus och 
Delselius finns grova ekar som påverkas av de 
nya vägdragningarna. Bevarandevärda träd 
inom området är inventerade med ungefärlig 
utbredning av krona (se bilaga Trädinventering).

I Gustavsbergs centrum är det främst 
Gustavsbergsteatern som är minst förändrad 
sedan byggnadstiden och har ett arkitektoniskt 
och bebyggelsehistoriskt värde. Byggnaden 
präglas av en tidstypisk funktionalistiskt 
formspråk med många originaldetaljer. Torget 
framför teatern med sparade träd, ingår i 
helheten och har vissa miljömässiga kvalitéer.

Gustavsberg ska planera för en 
parkeringsstrategi som bygger på 
samutnyttjande och uppfyller de olika 
parkeringsbehoven i området (se bilaga 
parkeringsutredning). 

Underjordiska garage kan inte förekomma i 
större delen av centrumområdet på grund av 
geotekniska förhållanden. 

I Gustavsbergs centrum ska det finnas 
parkeringsplatser för centrumverksamhet, 
boende, idrottsutövare och pendlare. Tyréns 
har gjort en utredning som visar det framtida 
behovet av parkeringsplatser i området.  
Inom Gustavsbergs centrum finns idag 185 
platser för infartsparkering,

Marken i Centrum är också relativ plan med 
marknivåer kring ca + 2 till + 4 meter. I Centrum 
där dagens centrumbebyggelse idag är placerad 
består marken delvis av postglacial lera och 
delvis av ytnära berg i dagen. 

Dagens parkering är anlagd på gammal 
sjöbotten och utgörs av kärrtorv eller lera. 
Kärrtorven har sannolikt tryckt ner av fyllning 
som lagts ut i samband med att parkeringen 
byggdes. Hela parkeringen har problem 
med sättningar och har genom åren sjunkit 
flera decimeter. Marken på parkering består 
överst av ca 15 cm av asfalt. Området utgörs 
av ett gammalt tippområde och det kan inte 
helt uteslutas att sopor, byggrester och annat 
material kan påträffas. Berg på parkeringen har 
påträffats som djupast på ca – 16 meter vilket 
motsvara ca 18 meter under markytan.

Grundvattenbildning sker vid höjdområdena 
norr och söder om centrala Gustavsberg. 
Dalgångarna som inringas av dessa 
höjdområden bidrar med grundvatten till 
Stadsparken och Centrum. På parkeringen har 
grundvattnet uppmätts till ca 1,4 meter under 
markytan.

6.1 Platsspecifika förutsättningar
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6. CENTRUM

Buller

Risker Centrumbyggnaden

Andra verksamheter
Avsteg bör som huvudregel endast ske i centrala 
lägen med god kollektivtrafikförsörjning. 
Värmdö kommun gör bedömningen att det är 
möjligt att tillämpa dessa i undantagsfall med 
tanke på önskemålen om en tätare stadsmiljö i 
Gustavsberg.

• Längs Aspviksvägen kan riktlinjerna uppfyllas 
på två olika sätt: 1. om man bygger lägenheter 
som är max 35 kvadrat stora eftersom att 
riktvärdena vid fasad överskrids på båda sidor 
om husen. 2. Genom att bygga kompletterande 
huskroppar som skyddar (se exempel svarta 
fyrkanter i bilaga Bullerutredning illustration 
s.12)
• Resten av bostäderna måste genomgående 
lägenheter byggas där hälften av 
bostadsrummen är vända bort från vägen.
• Riktvärden för uteplats klaras vid de lägre 
husen inne i området och på baksidan av de hus 
som ligger längs Blekängsvägen. För husen öster 
om nya centrumg klaras värdena vid en stor del 
av fasaden som vetter bort från gatan. Längst 
i norr klaras inte värdena och här skulle en 
gemensam uteplats kunna anläggas som åtgärd.

Inom och intill Centrum finns ett antal 
riskobjekt. De riskobjekt som har identifierats är:
• Utsläpp och antändning av brännbar vätska 
(transporter till OKQ8).
• OKQ8 – utsläpp av brännbar vätska vid 
lossning.
• Övriga verksamheter – utsläpp av ammoniak 
från tank vid Ekvallens idrottsplats.

Dessa är av stor vikt att ta hänsyn till i 
arbetet. Ett minimi avstånd för bostäder till 
bensinmack har uppskattas till 40 meter och 
måste följas. Dagens ammoniaktank kräver ett 
minimum avstånd på 100 meter till bostäder. 
Ammoniaktanken planeras att bytas ut och 
därmed behöver intehänsyn tas till denna.

Centrumbyggnaden byggdes under 1960-talet 
men renoverades senast 2005 då en ny galleria 
anlades. Den ägs av Nordika Fastigheter AB 
som utanför planarbetet själva undersökt 
möjligheterna till att utveckla centrum 
med bostadsbebyggelse ovanpå befintlig 
centrumbyggnad. Framtaget förslag medför 
en komplettering av bostäder ovan befintligt 
centrum om ca 25 000 kvm i 6-8 våningar. 
Förslaget är relaterat till kommunens nya 
centrumgata genom befintligt centrum. En 
stor utmaning med denna utveckling är det 
ökade parkeringsbehovet. Nordika har i sitt 
förslag valt att låta markparkering ligga kvar på 
befintlig plats bakom centrumbyggnaden vilket 
kommunen inte anser vara en lämplig lösning 
för området. 

Utöver centrumbebyggelsen finns flera butiker 
och serviceplatser som fyller funktionen 
och behovet av närhandel (se bilaga 
Handelsutredning).
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6. CENTRUM

Täthet och riktlinjer

Parkering

Service och handel

Offentliga rumBostäder

Natur

Gaturum/trafik

Tillgänglighet

- Föreslå utformning och läge på torg/
mötesplatser i anknytning till handel och 
service. 
- Gestalta torg och gaturum med en karaktär 
som gör centrum till en inkluderande och 
omhändertagen plats.
- Det ska tydligt framkomma hur rummet mellan 
husen tas tillvara och hur sociala möten främjas.

- Utforma och motivera val av typologier och 
bebyggelsetäthet.
- Varierande bostadsformer, volymer och 
arkitektoniskt uttryck.
- Arkitekturen ska ta sin utgångspunkt i 
Gustavsbergs långa historia av kultur och design 
samtidigt som arkitekturen är modern och tillför 
nya estetiska värden.
- Detaljeringsgraden ska vara sådan att 
byggnadsvolymer gestaltas och illustreras.
- Bostäderna ska bidra till ett levande centrum 
och ett hållbart samhälle.
- Beakta grundläggningsproblematik. 
- Bostäder ska utföras efter bullernivåer (se 
bilaga Bullerutredning).
- Utveckla och visa på exempel hur bebyggelse, 
offentliga rum m.m. plockar upp och utnyttjar 
Gustavsbergs unika karaktär och kvaliteer.
- Ge förlag på hur Gustavsbergsteatern kan 
framhävas i centrum. 

- Hänsyn tas till grova, gamla ekar där det är 
möjligt. Schakt kan tillåtas under trädkronorna 
för de träd som redan står i hårdgjord miljö eller 
nära anlagda ytor.
- Utgå från trädinventeringen vid sparandet av 
träd.

- Stadsgatunätet i centrum ska tillåta stopp och 
kantstensparkeringar.
- Föreslå gestaltning av gaturum/gatusektion.
- Pröva ny väg genom befintligt idrottsområde i 
enlighet med Whites förslag. 

- Lutningar ska följa Boverkets allmänna 
rekommendationer.
- Ge förslag på hur centrum kan ha tydliga 
entréer och kopplingar till kringliggande 
områden där övergångarna är trygga och ingen 
gata utgör en barriär.

- Utforma ett centrumområde med en 
exploatering om ca 700 till 1000 bostäder i olika 
upplåtelseformer, storlek och så vidare. 

- Parkeringsnormen för Gustavsberg ska följas 
och redovisas. Samtliga parkeringsbehov 
beskrivet under förutsättningar ska lösas inom 
delområdet.
- Redovisa områden för cykelparkering. 

- Centrum ska fortsatt fylla behovet av närhandel 
och service. Ge förslag på lokaler för detta. 
- Redovisa möjlig placering för högstadieskola. 
- Ge förslag på placering för särskillt boende. 

6.2 Uppgift

Dagvatten

- Ge förslag på hur ett öppet dagvattenstråk kan 
integreras i bebyggeösen.
- Ge förslag på lämplig växtlighet som bidrar till 
ett attraktivt parkrum.
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6. CENTRUM

• Sektioner 1:500
-Minst två sektioner som visar hur bostäder 
och handel samspelar med torg- och gaturum.

• Visualiseringar
- Minst fyra stycken varav två ur 
människoperspektiv. Visualiseringarna ska 
visa på levande stadsrum och ett varierande 
arkitektoniskt uttryck.

• Beskrivning
Beskriv i text hur ny bebyggelse relaterar till 
befintlig samt hur olika funktioner samspelar. 
Uppgifter om exploateringsgrad, antal 
parkeringsplatser, antal cykelparkeringar 
m.m ska redovisas, i antal och ytor 
samt fördelningen bostäder, handel och 
offentliga lokaler. Hur har hänsyn tagit till 
dagvattenhantering och befintliga naturvärden. 
Beskriv de ekonomiska askpekterna av 
förslaget (främst bebyggselsen på parkering, 
med dåliga geotekniska förutsättningar.

Uppdragsperiod 2

• Presentation i posterformat
- 2 st omgångar i A1-format monterat på 
kartong lämnas.
- Presentationen och förslaget lämnas även 
digitalt i redigerbart format och pdf.

• Situationsplan 1:1000
Planen ska tydligt redovisa ny bebyggelse 
och befintliga byggnader. I planen ska 
övergripande gestaltning av gårdar, 
torgytor, gator och trottoarer tydligt framgå. 
Markbeläggning, planteringar, sittplatser, bil- 
och cykelparkeringar ska redovisas.

• Referensbilder
 Från andra projekt för att visa på vilken
arkitektonisk riktning området bör ha.

• Övriga ritningar
Eventuella ritningar, diagram m.m. som behövs 
för att förtydliga huvuddragen och detaljerna 
rörande den arkitektoniska idén.

Observera att presentationsmaterialet 
för uppdragsområdet kan komma att 
ändras beroende vad Värmdö kommun och 
arkitekterna kommer överens om.
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Gustavsbergs vattentorn är, liksom Runda 
huset, är ett viktigt riktmärke/kännemärke 
för Gustavsberg. Det uppfördes några år efter 
Runda huset (1954) och ska beaktas i framtida 
planering. Marken ägs idag av JM och området 
är starkt kuperat och med kraftiga sluttningar 
mot söder och mot väster. 

Den gångväg som leder upp från parkeringen 
och Aspviksvägen trafikeras varje dag av de som 
bor i Munkmora, norr om vattentornsberget. 
Denna koppling är viktig för Gustavsberg och 
boende i Munkmora som dagligen tar sig över 
parkering för att komma till bussterminalen. 
Gångvägen får inte byggas för eller förhindra 
framfarten utan önskningar är att den hålls 
öppen och förstärks. Dock är tillgängligheten till 
Vattentornsberget och vidare norrut inte särskilt 
god. Den kuperade terrängen skapar skarpa 
luntningar omkring 12-13 % vilket inte kan anses 
godtagbart utan önskar förbättras.

DELOMRÅDE VATTENTORNSBERGET
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7. VATTENTORNSBERGET

Topografi

Naturvärden

Inom området är naturen mosaikartad med 
en blandning av gammal hällmarkstallskog, 
blandskog med inslag av gamla tallar, lövskog 
och ädellövstråk. I östra delen av området 
finns en nyckelbiotop. En nyckelbiotop är ett 
skogsområde med stor betydelse för flora och 
fauna och är viktig för bevarandet av skogens 
växter och djur (se bilaga Naturinventering).

Vattentornsberget har mycket kuperad terräng. 
Sluttningen vänder sig mot söder och ligger 
i ett mycket fint läge. Topografin lägger 
förutsättningen för hur bebyggelsen placeras 
och området disponeras. I det sydöstra hörnet 
i kurvan mot badhuset finns en karaktäristisk 
klippa som avskärmar gångvägen från bilvägen. 

7.1 Platsspecifika förutsättningar

Området trafikeras idag av kommuntrafik, 
direkttrafik samt natttrafik. Totalt sett är området 
väl försörjt med kollektivtrafik (se bilaga 
Kollektivtrafik) men däremot är gångvägarna till 
busshållplatserna ofta inte tillgängliga.

Vattentornet är väl synlig på sitt höga berg, även 
utanför samhället, och är i likhet med många 
andra tätorters vattentorn ett kännemärke 
för samhället.  Vattentornet ska ses i samma 
historiska kontext som det tio år äldre 
kommunalhuset, Runda huset. Dessa två runda 
byggnader i Gustavsbergs centrum står som två 
kommunala ”utropstecken” från den expansiva 
KF-epoken.

Kollektivtrafik Kulturhistoriska byggnader
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Planområdet ligger i ett kuperat område vilket 
innebär att gångvägarna till och från området 
har mindre god tillgänglighet. Lutningen på 
gångvägen genom området från centrum upp 
till Munkmora är idag som värst 13 %.

Förutom Värmdö kommuns fastigheter äger 
även privata byggentreprenören JM en fastighet 
på Vattentornsberget. JM har utfört en del 
utredningar och studier i området och kommit 
fram till ett förslag till exploatering (se bilaga 
Vattentornsberget JM).  
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7. VATTENTORNSBERGET

Tillgänglighet Tidigare Planer
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7. VATTENTORNSBERGET

Topografi

Bostäder Grönstruktur och naturTillgänglighet

7.2 Uppgift

- Grönstråket bör inte vara för smalt, gärna 
100 meter brett för att fungera som fortsatt 
spridningsväg (se bilaga grönstrukturplan).
- Hänsyn ska tas till naturvärden, gamla träd och 
nyckelbiotop (se bilaga naturvärden). 
- Hänsyn ska tas till grönområden som används 
av barn, skolor och förskolor.

- Bevara klippan vid vägen i öster.
- Ny bebyggelse placeras med hänsyn och 
varsamhet till befintlig terräng och befintliga 
höjder
- Hänsyn ska tas till landskapsbild och 
vattentornet som landmärke.

- Anpassa bebyggelsestrukturen till 
nivåskillnader och bergsformationer.
- Utforma och motivera val av typologier och 
bebyggelsetäthet.
- Varierande bostadsformer, volymer och 
arkitektoniskt uttryck.
- Detaljeringsgraden ska vara sådan att 
byggnadsvolymer gestaltas och illustreras.
- Bostäderna ska bidra till ett hållbart samhälle.
- Utveckla och visa på exempel hur bebyggelse, 
offentliga rum m.m. plockar upp och utnyttjar 
Gustavsbergs unika karaktär och kvaliteer.

- Placering av gator ska göras så att hänsyn tas 
till tidigare utredningar.
- Visa förslag på gångförbindelse mellan 
centrum och Munkmora. Befintlig gångväg 
utvecklas och utformas med hänsyn till trygghet 
och tillgänglighet. 
- Ge förslag på gångväg med maxlutning 8 % 
som integreras med bostadsområdet så att ett 
tryggt och händelserikt stråk skapas.
- Placering av gator och bebyggelse ska göras 
så att hänsyn tas till placering av planerad 
bebyggelse i Munkmora (se bilaga Munkmora).
- Placering av gator och bebyggelse ska göras så 
att hänsyn tas till topografin och att placering 
och entréer fungerar med befintliga lutningar. 

Övrigt

- Håll rekommenderat avstånd till kraftledning.
Denna ledning har 20 kV och är spännings-satt. 
Säkerhetsavstånd till närmaste byggnad eller 
byggnadsel är 5 m. Ska en ny väg göras så måste 
åtgärd göras i närmaste stolpar (Vägövergång).
- Utveckla iden med slingan med målpunkter.

Täthet och riktlinjer

- Utforma ett område med en exploatering om 
ca 300 till 400 bostäder i olika upplåtelseformer.  
Exploateringen ska ta hänsyn till topografi 
och skapa kopplingar till både Monkmora och 
centrum området för att skapa trygghet och 
attraktivitet.  
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7. VATTENTORNSBERGET

• Sektioner 1:500
-Minst tre sektioner. Det är viktigt att visa hur 
nivåskillnaderna inom områdena hanteras.

• Visualiseringar
- Minst fyra stycken där minst en visar 
på relationen till centrumområdet och en 
visar föreslagen bebyggelse i relation till 
vattentornet.

• Beskrivning
Beskriv i text hur ny bebyggelse relaterar till 
befintlig byggd miljö samt hur olika funktioner 
samspelar. Uppgifter om exploateringsgrad, 
antal parkeringsplatser, antal cykelparkeringar 
m.m ska redovisas. Förslag på bostadsformer 
och lägenhetsfördelningar kan beskrivas. 
Beskriv hur gångstråk mot Munkmora kan 
utvecklas. Beskriv även hur hänsyn tas till 
befintliga naturvärden. Visa och beskriv 
gränsen mellan privat och offentligt, mellan 
kvartersmark och allmänplatsmark.

Uppdragsperiod 2

• Presentation i posterformat
- 2 st omgångar i A1-format monterat på 
kartong lämnas.
- Presentationen och förslaget lämnas även 
digitalt i redigerbart format och pdf.

• Situationsplan 1:1000
Planen ska tydligt redovisa ny bebyggelse 
och befintliga byggnader. I planen ska 
övergripande gestaltning av gårdar, 
torgytor, gator och trottoarer tydligt framgå. 
Markbeläggning, planteringar, sittplatser och 
parkeringar ska redovisas.

• Referensbilder
 från andra projekt för att visa på vilken
arkitektonisk riktning området kan ha.

• Övriga ritningar
Eventuella ritningar, diagram m.m. som behövs 
för att förtydliga huvuddragen och detaljerna 
rörande den arkitektoniska idén.

Observera att presentationsmaterialet 
för uppdragsområdet kan komma att 
ändras beroende vad Värmdö kommun och 
arkitekterna kommer överens om.
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Området för Kråkberget är helt obebyggt sedan 
tidigare och domineras av hällmarkstallskog 
med en del mycket gamla träd. En stor del av 
område är även klassat som nyckebiotop. 
Hela området för Kråkberget är utpekat i 
Gustavsbergs grönstrukturplan som kärnområde 
med höga värden för ek. Ekarna är mycket 
typiska för Gustavsberg och är till och med av ett 
kännetecken för orten. I hela Gustavsberg finns 
flertal ekar som är av stor vikt och är markerade 
i grönstrukturplanen. 

Kråkberget är både mycket kuperat och har 
stora höjdskillnader både i öster och i norr 
mot idrottsplatsen. Trots detta är det många 
som rör sig i området årligen. Vidare omfattas 
Kråkberget av strandskydd om 100 meter från 
Ösby träsk i öster om Kråkberget. Möjlighet 
finns att röra sig mellan Kråkberget och Ösby 
träsk i nordöst. 
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8. KRÅKBERGET

NaturTopografi

Strandskydd

Rekreation

Kulturhistoriska byggnader

Kråkberget är ett stort och framträdande 
landskapselement intill centrum i Gustavsberg. 
Det har mycket branta sidor som vetter mot 
väster och norr. Berget är med sin tydliga 
bergskant som faller ner till skridskobanan 
mycket karakteristiskt. Stora höjdskillnader finns 
även i söder och öster. Från söder är det idag 
lättast att ta sig upp på berget och där finns idag 
också stigar som utnyttjas för rekreation. Mot 
norr och Ösby träsk ansluter också en stig mot 
gång-och cykelvägen.

Inom området gäller strandskydd med 100 meter 
från Ösby träsks strandlinje.

Kråkberget har en mängd olika stigar som 
visar var man idag rör sig inom området. Barn 
från närliggande förskola använder skogen för 
närutflykter. Se bilaga Barnkonsekvensanalys.

På norra sidan av Skärgårdsvägen ligger 
Baptistkyrkan från 1901. Kyrkan är samtida 
med missionshuset eller Tallåskyrkan lite 
längre upp på andra sidan Skärgårdsvägen. 
Frikyrkobyggnaderna i Gustavsberg berättar en 
viktig del av samhällets lokalhistoria och om 
frikyrkorörelsens historia, vid sekelskiftet 1900.
Här ligger också två av de så kallade 
Tallåshusen, de sista bostadshus för 
fabriksarbetarna som Wilhem Odelberg lät 
bygga. 

Kråkberget är del av ett grönstråk i nord-sydlig 
riktning. Stråket går mellan naturreservatet 
Ösby träsk och de gröna villaområdena i söder. 
De högst belägna och de norra delarna av 
området domineras av hällmarkstallskog med 
mycket gamla träd. Här finns flera skyddsvärda 
och rödlistade arter. En stor del av området är 
därför klassat som nyckelbiotop, vilket är ett 
skogsområde med stor betydelse för flora och 
fauna och är viktigt för bevarandet av skogens 
växter och djur. En stor del av området är även 
utpekat i länsstyrelsens inventering av jätteträd 
och det södra stråket mot Skärgårdsvägen är 
i Gustavsbergs grönstrukturplan utpekat som 
kärnområde med höga värden för ek. De grövsta 
och äldsta ekarna växter mellan Ekvallen och 
Skärgårdsvägen. 

8.1 platsspecifika förutsättningar
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8. KRÅKBERGET

Natur och topografi

Bostäder

Övrigt

Grönstruktur Rekreation

Tillgänglighet

- Inom detta område efterfrågas en god lösning 
för ny bebyggelse så att det utpekade grönsråket 
fortsatt fungerar som spridning för vilt och 
natur. 
- För att bibehålla de nord-sydliga 
spridningsvägarna och sambanden krävs att 
det finns sammanlänkande grönområden som 
binder samman naturen kring Ösby träsk med 
de trädrika miljöerna i bostadskvarteren söder 
om Kråkberget. Sammanhängande skog från 
norr till söder ska finnas kvar.

- Utforma och motivera val av typologier och 
bebyggelsetäthet.
- Varierande bostadsformer, volymer och 
arkitektoniskt uttryck.
- Arkitekturen som tar sin utgångspunkt i 
Gustavsbergs långa historia av design och 
1950-tals flerbostadsbebyggelse samtidigt som 
arkitekturen ska vara modern och skapa nya 
estetiska värden.
- Utveckla och visa på exempel hur bebyggelse/
offentliga rum m.m. plockar upp och utnyttjar 
Gustavsbergs unika karaktär och kvaliteer.
- Detaljeringsgraden ska vara sådan att 
byggnadsvolymer gestaltas och illustreras.
- Bostäderna ska bidra till ett hållbart samhälle. - Håll rekommenderat avstånd till kraftledning. 1. 

Denna ledning har 20 kV och är spännings-satt. 
Säkerhetsavstånd till närmaste byggnad eller 
byggnadsel är 5 m. Ska en ny väg göras så måste 
åtgärd göras i närmaste stolpar (Vägövergång).

- Ge förslag på hur området tillgängliggörs.
- Ge förslag på placering av utsiktsplats och 
rekreativa ändamål. 

- Visa förslag på gator med max 6% lutning.

- Bevara området med ekar intill Ekvallen som är 
av högsta värde (se bilaga naturvärden). 
- Ingen bebyggelse är tillåten inom 
strandskyddsområdet (se bilaga grundkarta).
- Förslag till bebyggelse på Kråkberget ska 
med varsamhet anpassas till den befintliga 
topografin.
- Placering av gator och bebyggelse ska göras 
så att hänsyn tas till topografin samt så att 
placering och entréer fungerar.
- Ge förslag på hantering av suterränglägen och 
eventuella höjdskillnader/stödmurar. 

8.2 Uppgift

Täthet och riktlinjer

- Utforma ett område med en exploatering om 
ca 200 till 300 bostäder i olika upplåtelseformer.  
Exploateringen ska ta hänsyn till topografi och 
skapa kopplingar till både Skärgårdsvägen, 
Idrottsområdet och Ösby Träsk. 
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8.3 Redovisning
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• Sektioner 1:500
-Minst tre sektioner. Det är viktigt att visa hur 
nivåskillnaderna inom områdena hanteras.

• Visualiseringar
- Minst fyra stycken varav två som visar 
Kråkberget på längre håll med den nya 
bebyggelsen och grönstråket.

• Beskrivning
Beskriv i text hur ny bebyggelse integreras 
med topografi och hur hänsyn tas till 
naturvärden. Uppgifter om exploateringsgrad, 
antal parkeringsplatser, antal cykelparkeringar 
m.m ska redovisas. Förslag på bostadsformer 
och lägenhetsfördelningar kan beskrivas. 
Beskriv kopplingar till centrum och 
omkringliggande bebyggelse.

• Övriga ritningar
Eventuella ritningar, diagram m.m. som behövs 
för att förtydliga huvuddragen och detaljerna 

Uppdragsperiod 2

• Presentation i posterformat
- 2 st omgångar i A1-format monterat på 
kartong lämnas.
- Presentationen och förslaget lämnas även 
digitalt i redigerbart format och pdf.

• Situationsplan 1:1000
Planen ska tydligt redovisa ny bebyggelse 
och befintliga byggnader. I planen ska 
övergripande gestaltning av gårdar, 
torgytor, gator och trottoarer tydligt framgå. 
Markbeläggning, planteringar, sittplatser, bil- 
och cykelparkeringar ska redovisas.

• Referensbilder
Från andra projekt för att visa på vilken
arkitektonisk riktning området bör ha.

rörande den arkitektoniska idén.

Observera att presentationsmaterialet 
för uppdragsområdet kan komma att 
ändras beroende vad Värmdö kommun och 
arkitekterna kommer överens om.
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