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BAKGRUND 
Frågan om utveckling och omvandling av centrala Gustavsberg har pågått under en längre peri-
od. Under den senaste tio-årsperioden har flera olika studier, bland annat ett genomfört parallellt 
uppdrag genomförts. Dessutom har ett flertal möten med allmänheten hållits. 
Under 2008 beslutade kommunstyrelsen att godkänna start-PM för programarbete för centrala 
Gustavsberg och fabriksområdet. Under 2008 beslutade kommunfullmäktige om fördjupade pla-
neringsinriktningen för utvecklingen av centrala Gustavsberg. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av fabriksområdet i Gustavsberg till en öppen och 
levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service samtidigt som fabrikens historia blir 
avläsbar för nya invånare och besökare. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna tillvaratas 
med ny användning och inlemmas i den nya bebyggelsen. Omvandlingen syftar även till att göra 
stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum. 
Planen bereder plats för cirka 1 100 bostäder samt befintliga verksamheter i den södra delen. 
Möjlighet ges att uppföra två nya förskolor. Ett parkstråk skapas som binder samman området 
med Gustavsbergs centrum och den tillkommande bebyggelsen där samt ökar tillgängligheten till 
Farstaviken. Eftersom genomförandetiden bedöms som relativt lång skall det även vara möjligt 
att bedriva redan pågående verksamheter fram till dess att man ser det som ekonomiskt rimligt 
att uppföra bostäder på platsen. 
 
Planen omfattar ett relativt stort område och utbyggnadstiden kan komma att spänna över en 
tidsperiod om cirka 10-20 år. Planens utformning har därför blivit relativt generell för att ge möj-
lighet till olika framtida utformningar. Till planen hör dock ett gestaltningsprogram som inled-
ningsvis i samrådsskedet visar gestaltningsidéer. Gestaltningsprogrammet kommer att preciseras 
till utställningsskedet. 
 
 
PLANDATA 
Lägesbestämning och areal 
Planområdet ligger centralt i Gustavsberg, sydväst om centrum. Området avgränsas av Chamot-
tevägen i norr, Båtvägen i väster och Idrottsvägen i söder. I sydöst slutar planområdet vid Gus-
tavsbergsvägen. I nordöst stäcker sig planområdet en bit öster om Gustavsbergsvägen och slutar 
innan bebyggelsen utmed Väderkvarnsvägen. Planområdet i sin helhet omfattar cirka 21 hektar. 
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Planområdets läge 
 
Markägoförhållanden 
Med undantag för fyra mindre fastigheter äger Villeroy & Boch den norra halvan av området. De 
fyra mindre Gustavsbergsfastigheterna ägs av Cte Bygg AB (1:268), Antikhuset i Gustavsberg 
AB (1:307), Vattenfall AB (1:105) samt Ulf Anders Karlsson (1:269). 
 
Huvuddelen av områdets södra del ägs av Landvik & Dahl samt AB Gustavsberg. JM AB äger 
fastigheter i områdets södra del. Gatumarken som avgränsar planområdet ägs av kommunen.   
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
ÖP 2003 
Kommunens översiktsplan från 2003 anger att Gustavsbergs centrum ska växa, länkas  
ihop med hamnen/fabriksområdet samt utvecklas till ett modernt kommuncentrum med handel 
service, kontor, skolor, hantverkslokaler och bostäder. Behovet av bostäder anges främst bestå av 
små hyresrättslägenheter. Gamla bruksmiljöer ska tas tillvara och närheten till skärgården ska 
vara ett viktigt inslag. Gröna kilar och stråk ska finnas för att alla boende ska ha kontakt med 
naturen. Kollektivtrafiken ska förbättras.  
 
ÖP 2010-2030 
En ny översiktsplan för kommunen är under framtagande. I den uttrycks att bebyggelseutveck-
ling främst ska ske i centrumområdena. För Gustavsberg gäller att fler bostäder med varierade 
upplåtelseformer och syften ska byggas. I centrum och fabriksområdet ska en tätare och en mer 
stadslik bebyggelse utvecklas. Centrum, hamnen och fabriksområdet ska bilda en enhet genom 
etablering av fler bostäder och arbetsplatser och attraktiva gröna ytor.  
 
Masterplan centrala Gustavsberg 
Kommunen har tagit fram en Masterplan för centrala Gustavsberg. I den anges en övergripande 
utvecklingsinriktning för fabriksområdet med bostäder, verksamheter och parkstråk.  
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Riksintresse 
Hela centrala Gustavsberg omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. När beslut om riksin-
tresseområdet fattades undantogs den södra delen av fabriksområdet där produktion fortfarande 
pågick. Därför slutar riksintresset norr om Sanitetsporslinsfabriken idag. Bebyggelsen i den söd-
ra delen omnämns dock i riksintressebeslutet och en eventuell flytt av produktionen bör leda till 
att området för riksintresset utvidgas. I samband med samrådet för denna detaljplan väntas Läns-
styrelsen väcka frågan om utökat riksintresset för fabriksområdets södra del. 
 
Detaljplaner 
Större delen av planområdet omfattas av stadsplan 9 för fabriksområdet med huvudändamålet 
industri. Planen fastställdes 1968.  
 
Planområdets norra del berörs av detaljplan 96 för Gustavsbergs hamn från 2002. Inom fabriks-
området medges i huvudsak bostads- och centrumanvändning. För den del som ligger inom aktu-
ellt planområde anges i huvudsak användning för centrumändamål. Idrottsvägen, Chamottevägen 
samt del av Båtvägen anges som huvudgator. Planens genomförandetid pågår till och med 2017. 
 
Även delar av planerna sp 27, sp 26 och dp 134 ingår i planområdet. 
 
Kommunala program och planeringsunderlag 
Området finns upptaget i kommunens bostadsförsörjningsprogram se vidare www.varmdo.se. 
 
Program för detaljplan 
Kommunstyrelsen beslutade under 2008 att godkänna Start-PM för programarbete för centrala 
Gustavsberg och fabriksområdet. Programmet anger planeringsinriktningen för centrala Gus-
tavsberg och syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar stadsutveckling. Pro-
gramområdet bedöms totalt kunna inrymma cirka 1 100 bostäder.  
 
För fabriksområdet och Gustavsbergs hamn ska en tydlig kvartersstruktur skapas med ett stråk 
genom området som förbinder de södra delarna med Farstaviken. Delar av den kulturhistoriskt 
intressanta bebyggelsen ska bevaras och omvandlas till bostäder och verksamheter. Den bebyg-
gelse som behålls anger tonen för byggnadshöjd i området. Vilka byggnader i fabriksområdet 
som kommer att finnas kvar med ändrad användning och vilka som kommer att rivas studeras i 
det fortsatta arbetet med detaljplaner och tillhörande gestaltningsprogram. 
 
Parkprogram 
I samband med planeringen för hela Gustavsberg som för närvarande sker parallellt med detta 
planarbete pågår ett arbete med ett parkprogram. Avsikten är att de olika parkerna skall se i ett 
sammanhang och ha funktioner som kompletterar varandra. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR  
 
Stadsbyggnadsuppgiften 
Fabriksområdet har under en lång tid representerat vardagens arbete och familjernas försörjning i 
Gustavsberg. Detta är för många platsen där man startade sitt nya liv i Sverige, den första arbets-
platsen i livet eller en plats för konstnärlig verksamhet på hög nivå. Fabriken har haft stor bety-
delse för ortens försörjning, bebyggelse och samhällsliv. 
 
Fabriksområdet är en del av Gustavsberg som hittills varit stängt från övriga samhället. Tillträde 
har skett under arbetstid och då genom fabriksportarna. Området har varit omgärdat av stängsel 
och har man inte haft ärende hit har man inte heller vetat hur det ser ut innanför stängslet. Ändå 
har en stor del av befolkningen vistats här genom sitt arbete och många Gustavsbergsbor vet hur 
där ser ut.  
 
Nu öppnas portarna och stängslet tas bort. En ny stadsdel med fabrikens miljö som signum skall 
formas. Stadsbyggnadsuppgiften blir att öppna området och låta det bli ett tillskott till hela Gus-
tavsberg. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skall nyttjas för bostäder och verksamheter 
på ett sätt som lyfter fram industriarkitekturen från 1900-talets senare del. Kvarvarande verk-
samheter ska kunna fortsätta att bedrivas med viss anpassning även om bostadsbebyggelsen 
kommer till i kvarteren bredvid. 
 
Tillgängligheten poängteras genom ett genomgående parkstråk som utformas för alla ålders-
grupper, de stadsmässiga kvalitéerna lyfts fram. Gustavsberg knyts samman i nord-sydlig rikt-
ning. Möjligheter till snabba och bekväma kollektivtrafikförbindelser till Stockholm och till öv-
riga kommunen skall ges. 
 
Ett gestaltningsprogram skall tas fram och kopplas till planbestämmelserna. 
 
Befintlig bebyggelse och dess förändringar 
Inom planområdet, som består av såväl den instängslade verksamheten för porslinstillverkningen 
som bebyggelsen utanför, finns en blandad bebyggelse från olika tider och med olika verksamhe-
ter. Här bedrivs verksamheter från sanitetsporslinsfabriken till skollokaler, vårdcentral, kafé, 
konferenslokaler, hantverkarlokaler, affärer och bostäder. Stora delar av området är kulturhisto-
riskt intressant.  
 
Kulturmiljö 
Gustavsbergs porslinsfabrik grundlades 1825 på de marker som en gång tillhört Farsta Gård. 
Från 1870-talet fram till 1920-talet skedde en stor utbyggnad av porslinsfabriken med en mängd 
nya hus och brännugnar. Expansionen hängde bland annat ihop med att porslinet hade blivit van-
ligare bland de bredare folklagren. 
 
Familjen Odelberg ägde bruket fram till 1937 då Kooperativa Förbundet förvärvade fabrik och 
samhälle. Den konjunkturkänsliga hushållsporslinstillverkningen fick stödjande tillverkningsgre-
nar i form av en sanitetsporslinsfabrik, som började byggas 1938 och en badkarsfabrik 1947. De 
nya ytkrävande fabriksanläggningarna placerades på åkergärdena söder om det gamla fabriksom-
rådet. Samtidigt skedde en modernisering av den gamla porslinsfabriken med många rivningar 
till följd. Ett fåtal äldre byggnader sparades närmast Farstaviken. 
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Idag är det bara Sanitetsporslinsfabriken som inrymmer storskalig keramisk tillverkning i form 
av sanitetsgods som toalettstolar och tvättställ. Badkarsfabriken förlorade sin ursprungliga verk-
samhet 1993 och inrymmer idag bland annat gymnasium och simhall.   
Inför detaljplaneläggningen av södra Fabriksområdet i Gustavsberg har en kulturhistorisk bygg-
nadsinventering genomförts (Värmdö kommun, 2007-06-29, Johan Aspfors). Den redovisar be-
byggelsens kulturhistoriska kvaliteter samt klassificerar de enskilda byggnaderna enligt en fyr-
gradig skala med hänsyn till deras kulturhistoriska värde. 
 
Klass I innebär att byggnaden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och den är en omistlig 
del av fabriksområdets bebyggelsemiljö. Klass II innebär att byggnaden är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Klass III innebär att byggnaden 
har karaktärsdrag som är viktiga från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt vilka skall beaktas. Klass IV innebär att byggnaden har ett litet kulturhistoriskt värde. 
 
Sanitetsporslinsfabriken, SPF (klass I-III) 
Hela anläggningen är i sin helhet kulturhistoriskt intressant genom sina utbyggnadsetapper som 
speglar fabrikens expansion under efterkrigstiden. Vid en gradering av de olika delarna är den 
äldsta delen från 1930-talet, som också är välbevarad exteriört, en av fabriksområdets mest vär-
defulla byggnader sedd ur en kulturhistorisk synvinkel (klass I). Höghusdelen med betongele-
mentfasader från 1960-talet utgör landmärke för Gustavsberg och har stor betydelse för fabriks-
områdets profil (klass II). Plåt- och betongkonstruktionerna bland annat för lagerhanteringen har 
dock låga kulturhistoriska och arkitektoniska värden.  
 

 
Fabriksbyggnaden syns till vänster i bild  
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Det karaktäristiska sågtandstaket vid porslinsfabriken förgrunden 
 
Byggnaden föreslås tas i anspråk för bostads- och centrumändamål och anpassas efter detta på ett 
sätt så att dess utryck även fortsättningsvis skall kunna avläsas. I höghusdelen inryms bostäder 
med en relativt fri utformning, eventuellt med loftgångslösningar innanför befintlig fasad. Fa-
saduttrycket skall bevaras och den inre fasaden kan ha färg eller motsvarande för att ge liv. 
Ovanpå befintlig byggnad läggs ytterligare två våningar bostäder med fasader med egen tydlig 
och lätt karaktär. 
 
I fabrikshallens inre nedre delar inryms parkeringsgarage. Det befintliga, så kallade sågtandsta-
ket föreslås tas bort med undantag för ett ”skepp” i väster. En diskussion pågår beträffande anta-
let lanterniner som ska bevaras. Här får avväganden göras mellan möjligheter till användning av 
lokalerna och önskemål om bevarande. Ovanpå garagedäcket byggs radhus i två våningar; i de 
inre delarna ställda i samma riktning som lanterninerna. Radhusen mot den befintliga södra fasa-
den byggs i tre våningar, där den nedre våningen utgörs av den befintliga byggnadens övre plan.  
Här tillåts ingen förändring av befintlig fasad. 

 
Exempel på utformning med radhus, porslinsfabriken, infart till övre plan 
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Exempel på utformning med radhus, trappa till övre plan i förgrunden 
 

 
Avsikten är att fasadens uttryck skall bevaras 
 

  
Skiss utformning höghuset, sektion Skiss utformning höghuset, fasad 
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Plåtmagasin, BKF:s f d lager (klass IV) 
Plåtmagasinet från 1960-talet är lokaliserat mellan Sanitetsporslinsfabriken och Badkarsfabriken. 
Byggnaden får sin främsta karaktär, förutom av sin skala, av takprofilen bestående av ett repete-
tivt sadeltaksgavelmotiv. 
Byggnaden föreslås rivas. 
 
Underhållsverkstäder, UHV (klass III-IV) 
Mellan Gula porten och Sanitetsporslinsfabriken ligger en kontors- och verkstadsbyggnad i tre 
våningar från 1969, exponerad mot Gustavsbergsvägen. Kontorsvolymens grunddrag har ett för 
tiden typiskt, men ganska ordinärt upplägg i sin behandling av fönsterpartier och volym (klass 
III). Förrådsdelen (klass IV). Byggnaderna föreslås rivas. 
 
Gula Porten, portvaktstuga (klass II) 
Fabriksområdet har sedan 1800-talet haft portvaktsstugor. Efter att KF hade tagit över 1937 till-
kom vaktstugor till områdets nya delar. Idag återstår från KF-epoken endast Gula porten från 
1970. Gula porten har en tidstypisk arkitektur av samma modernistiska märke som det samtida 
kontorshuset Glashuset i hamnen. Byggnaden föreslås bevaras och få en användning anpassad 
efter det kulturhistoriska värdet. 
 
Kullenhuset (Kullen nr 3) (klass II) 
Det gulputsade huset strax sydväst om Gula porten är det som återstår av bostadskvarteret Kul-
len, som var en bruksgata med ursprungligen åtta flerfamiljshus av kaserntyp från 1876-1880. 
Det enda återstående Kullenhuset är idag den äldsta byggnaden inom det södra fabriksområdet 
och används numera till föreningsverksamhet. Trots senare fasadförändringar, som främst gäller 
fönstren, besitter huset betydande kulturhistoriska värden. Huset är dock i dåligt skick och före-
slås rivas.  
 

  
Gula porten bevaras Kullenhuset avses rivas 
 
Badkarsfabriken, BKF (klass II) 
Fabriksområdet slutar i söder med en stor huskropp i gult tegel vars västra del byggdes 1947 som 
fabriksbyggnad för tillverkning av badkar och fasadplåtar. Badkarsfabriken var den sista av KF:s 
nyanläggningar i Gustavsberg. Åren 1964-65 byggdes fabriken ut för pann- och kyldiskstillverk-
ning. Utbyggnaden är lätt att urskilja genom sitt platta tak och genom det smala indragna entré-
parti med emaljerad fasadplåt mellan de två byggnadskroppana. Badkarstillverkningen upphörde 
1993.  
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Byggnaden utgör klassisk industrifunkis. Klassningen gäller även för kyldiskdelen från 1965, en 
för industrilandskapet karaktärsfull byggnad med arkitektoniska värden i sin påtagliga monu-
mentalitet. Byggnaden föreslås bevaras i sin helhet och användas för industri, kontor och skola. 
 

  
Badkarsfabriken sedd från sydväst Badkarsfabrikens tak i förgrunden 
 
 

I planområdets norra delar finns ytterligare ett an-
tal byggnader av kulturhistorisk värde. Dessa lig-
ger inom område som omfattas av detaljplan 96 
för Gustavsbergs hamn som vann laga kraft i juli 
2002. I samband med planläggningen gjordes en 
kulturhistorisk byggnadsinventering och Stallet, 
Västra Portvaktsstugan, Panncentralen, kompres-
sorbyggnaden samt verkstadsdelen förlades med 
skyddsbestämmelse (q). Dessa byggnader kommer 
även fortsättningsvis att skyddas. Stallet planeras 
för förskoleverksamhet. 
 
Strax söder om den tidigare badkarsfabriken ligger 
ett punkthus i 14 våningar som för närvarande 
nyttjas för kontor. 
 
 
 

Översikt kulturhistoriskt värdefull 
 bebyggelse som bevaras 
 
Tillkommande bebyggelse 
Inom fabriksområdet planeras för totalt cirka 1 100 bostäder. Här finns också verksamhetslokaler 
som beräknas vara kvar men även sådana som inledningsvis kommer att nyttjas för verksamheter 
men som på sikt beräknas omvandlas till bostäder. Den tillkommande bebyggelsens skala varie-
rar från radhus i tre våningar ett punkthus i 14 våningar. Däremellan i skala finns den påbyggda 
fabriksbyggnaden i 8 våningar och lamellhus i fyra till fem våningar med enstaka inslag av åtta 
våningar.   
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I söder planeras för bostäder i tre kvarter i fyra till fem våningar med enstaka inslag av 8 våning-
ar. Entréer skall vändas mot de omkringliggande gatorna samt mot det planerade parkstråket. För 
att gatumiljöerna skall kännas befolkade skall även uteplatser i marknivå ordnas i syd och väst-
lägen. Här planeras även för en förskola i två plan. Förskolan placeras förslagsvis vid parkstråket 
men planen innehåller även möjlighet att inrymma förskola i områdets sydvästra del där det ges 
utbyggnadsmöjligheter vid det befintliga punkthuset. 

Illustrationsplan 
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Fotomontage, vy från söder 
 
I norra delen, norr om badkarsfabriken, planeras för bostäder i huvudsakligen kvartersstruktur. 
Bebyggelsen består dels av radhus i tre våningar, dels av flerfamiljshus av varierande höjd mel-
lan fyra och fem våningar. Dessutom planeras för radhus byggda på taket till sanitetsporslinsfa-
briken samt för en påbyggnad på höghusdelen. Se vidare under kulturmiljö. 
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Fotomontage, vy från norr 
 
 
Generellt gäller att entréer skall vändas mot omkringliggande gator, att uteplatser i marknivå 
förläggs upphöjda mot syd och västlägen mot gatorna. Variation i byggnadshöjder skall eftersträ-
vas likväl som ett varierat men sammanhållet uttryck i fasader. Inspiration och referenser skall 
hämtas från den tidiga industrimiljön. I det fortsatta planarbetet skall ett gestaltningsprogram 
utarbetas och knytas till detaljplanens bestämmelser beträffande utformning. 
 

 
Sektioner genom området 
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Offentlig och kommersiell service 
I centrala Gustavsberg är handels- och serviceutbudet i huvudsak lokaliserat till centrum och 
fabriksområdet. Fabriksområdet har ett serviceutbud som har anknytning till den tidigare pors-
linsverksamheten, exempelvis butiker med porslinsförsäljning, inredningsbutiker, gallerier och 
museum. Det finns också en turistbyrå och ett hotell, klädaffär, cykelaffär, kaféer och restaurang-
er. Cirka en kilometer söder om planområdet utmed väg 222 ligger ett större köpcentra i Charlot-
tendal (Värmdö marknad).  
 
I den tidigare badkarsfabriken finns två gymnasieskolor med olika inriktningar som drivs i privat 
regi. Omedelbart norr om planområdet finns vårdcentral, barnavårdscentral, ungdomsmottag-
ning, tandläkare och polisstation. Vid Gustavsbergs centrum ligger försäkringskassan och folk-
tandvården. Där finns även kommersiell service i form av livsmedelsbutik, systembolag, apotek, 
bank mm. 
 
Fabriksområdets omvandling förväntas ge bostäder åt cirka 3000 personer. Det bedöms inte ge 
underlag för någon större tillkommande kommersiell service inom området. Närheten till service 
i centrum och Charlottendal har betydelse i det avseendet. Detaljplanen möjliggör dock använd-
ning för centrumändamål inom flera kvarter i planområdets norra del. Beteckningen gör det möj-
ligt att inrymma såväl kommersiell som offentlig service inom sådana områden. 
 

Kommunen avser att uppföra två förskolor inom 
planområdet. I planförslaget ges plats för en försko-
la vid ”Stallet” i planområdets nordvästra hörn. Ut-
rymme för den andra förskolan kommer att skapas i 
områdets södra del. I dagsläget studeras två alterna-
tiva lägen, det ena i sydöst intill parkområdet och 
det andra i sydväst intill naturområdet. Placeringen 
får diskuteras vidare i det fortsatta planarbetet.  
 
Närmiljö och rekreation 
Natur och park 
Fabriksområdet ansluter mot Farstaviken i norr. 
Viken med sitt rika båtliv, småbåtsbryggor och in-
tilliggande grönska erbjuder en närbelägen plats för 
promenader och rekreation. Föroreningar i Farstavi-
ken hindrar dock bad och fiske. Några hundra meter 
västerut ligger Farsta slott med delvis bevarad 
slottsmiljö. Ytterligare en bit väster ut, cirka 1 km 

från planområdet, pågår reservatsbildning kring de äldre gårdarna Tjustvik-Gottholma.  
 
Öster om Gustavsbergs centrum, cirka 1 km från planområdet, ligger Ösbyträsk med större 
sammanhängande skogsområden som ansluter till en av de regionala grönkilarna, Nacka-
Värmdökilen. Sommartid erbjuder Ösbyträsk bad och fiske och vintertid möjliggörs skridskoåk-
ning. Runt Ösbyträsk finns motionsslingor. Genom beslut i kommunfullmäktige 2006 har Ösby-
träsk blivit naturreservat.  
 
Kommunen vill se utökade gröna stråk som förbättrar tillgängligheten till Farstavikens strandlin-
je och knyter an till Ösbyträsks naturreservat samt det planerade naturreservatet Tjustvik-
Gottholma. Planförslaget innebär att ett nytt grönstråk anläggs i nord-sydlig riktning genom Fa-

 
Två förskolor planeras inom området 
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briksområdet. Grönstråket bildar en park som ger det omvandlade fabriksområdets boende och 
arbetande direktkontakt med en sammanhängande grön yta. Parken skapar även en tydlig kopp-
ling mot Farstaviken.  
 
Fabriksparken 
 

Genom hela fabriksområdet löper Fabriksparken och binder samman de norra och södra delarna i 
den nya stadsdelen samt knyter området till hamnen och Farstaviken. Fabriksparken erbjuder ett 
skyddat och lugnt stråk med aktiviteter för alla åldrar. Ytor för lek varvas med blomstrande plat-
ser för vila och här skapas många möjligheter till möten. Det ska även gå att cykla längs park-
stråket, men det sker på de gåendes villkor. Cykling i högre hastigheter hänvisas till Gustav-
bergsvägens cykelstråk. 
 

 
Genom området löper fabriksparken 
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Parkens mått varierar utefter sträckan, men hålls samman genom en stark utformning och enhet-
liga material. De kringliggande bostädernas upphöjda och grönskande uteplatser breddar park-
rummet och ger ytterligare liv åt stråket. 
 
Nedan syns inspirationsbilder och förstoringar på respektive delavsnitt; stråket, parken och tor-
get.  
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Vy mot norr 
 
Markförhållanden och geoteknik 
Enligt jordartskartan består den naturliga jorden under fyllningen av glacial lera. Lerdjupen är 
inte kända men kan förväntas öka ner mot Farstaviken. 
 
I fabriksområdets södra och östra delar finns det höglänta fastmarksområden med bergsslänter 
och morän på berg. Även i de västra delarna av området finns det fastmarksområden men mer 
som ”öar” i landskapsbilden. I princip hela området är hårdgjort, utfyllt och sluttar ned mot Far-
staviken.  
 
Tillgänglighet 
Området skall ha god tillgänglighet för funktionshindrade såväl i bostäder som i utemiljö. I några 
delar av gångvägsnätet är det inte möjligt att hålla lutningar med hög tillgänglighet. Alternativ-
vägar finns dock alltid. Områdets tydliga struktur med ett genomgående parkstråk i nord-sydlig 
riktning och tydliga karaktärsbyggnader i öst-västlig riktning underlättar orienteringen i området. 
En annan lämplig åtgärd är tydlig skyltning.  
 
Gator och trafik 
Övergripande gatunät i Gustavsberg 
Gustavsbergsvägen är idag en väg med två körfält på sträckan förbi fabriksområdet. Kapaciteten 
beräknas vara tillräcklig trots den ökade trafikmängden även efter den planerade exploateringen i 
centrala Gustavsberg. 
 
Med anledning av den förväntade befolkningsökningen i Gustavsberg behöver förstärkningar 
göras i bilvägnätet. Diskussioner förs kring att förstärka kopplingen mellan fabriksområdets väst-
ra sida ner mot det nya fabriksområdet och vidare till en förstärkt anslutning mot väg 222. En 
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sådan koppling (Ekobacken) skulle innebära en avlastning för Gustavsbergsvägen och ge trafi-
kanter till och från fabriksområdet god tillgänglighet mot väg 222. Gustavsbergsvägen bedöms 
dock tåla den tillkommande trafiken utan att Ekobacken byggs.  
 
Gustavsbergsvägen föreslås utformas med övergripande gång- och cykelstråk på båda sidor. I 
detaljutformningen måste hänsyn tas till det stora antalet in- och utfarter längs sträckans västra 
delar.Vidare med en mittrefug i mitten som tillåter att personbilar kan köra över den vid passage 
av bussar som stannat vid busshållplatser. Busshållplatser föreslås på minst två platser vid bo-
stads- och fabriksområdet, exakta placeringar får utredas vidare under det fortsatta planarbetet. 
 
 
Gatunätet inom bostads- och verksamhetsområdet  

Planområdets bostäder och verksamheter trafikför-
sörjs huvudsakligen i öst-västlig riktning, från Gus-
tavsbergsvägen i öster respektive från Båtvägen i 
väster. Tre vägar är genomgående, Chamottevägen, 
Porslinsgatan samt Idrottsvägen i söder. In- och ut 
farterna från Gustavsbergsvägen utformas som cir-
kulationsplatser. Övriga gator i öst-västlig riktning 
har inte den genomgående funktionen.  
 
Gatorna utformas som lokalgator med funktion av 
dubbelriktad trafik med möjlighet till kantstenspar-
kering 
 
Det öst-västliga gatunätet knyts samman i nordsyd-
lig riktning av lokalgator och gränder.  
 
Inom kvartersmark planeras även för mindre grän-
der som möjliggör passage för gående och bilar.  

Däremot sker all angöring från lokalgatorna. Gränden ligger inte inom allmän platsmark.  
 
För att de stora 24-metersfordonen ska kunna komma till och från Badkarsfabriken föreslås en 
lösning med entré och utfart i en och samma korsning vid Idrottsvägen. Det kräver att väg- och 
korsningspunkter dimensioneras därefter. Att leda fordonen in- och ut ur fabriksområdet söder-
ifrån medför minimerad exponering av stora fordon längs sträckan på Gustavsbergsvägen. 
 
Kollektivtrafik 
En utökad turtäthet av busstrafiken planeras utmed Gustavsbergsvägen. Bedömningen är att det 
inte behövs separata busskörfält på sträckan förbi fabriksområdet. Det finns även busslinjer på 
Båtvägen mot bland annat Gustavsbergs centrum. 
 
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god i hela området då inga delar av planområdet har 
längre än 400 meter till närmsta busshållplats. Med tanke på den goda tillgängligheten planeras 
inga nya stråk för kollektivtrafik inom programområdet. 
 
Gång- och cykelvägnät 
Gångtrafik föreslås på alla lokalgator och gränder. Det skapar gena och trygga vägar att välja. 
Det kommer även att vara möjligt att röra sig inom kvarteren även om detta inte skall vara något 

 
Trafikförsörjning gator och gränder 
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förstahandsalternativ för dem som skall röra sig genom området. Lokalgatorna har särskilda 
gångbanor medan man på gränderna rör sig i blandtrafik. 
 
Cykelvägnätet följer i huvudsak gångvägnätet med undantaget att parkstråket reserveras för cyk-
lar i ”promenadtakt”.  För snabba cykelförbindelser hänvisas till gång- och cykelbanor längs 
Gustavsbergsvägen. 

 

 
 

Lasttrafik Kollektivtrafik 

 

 

Cykeltrafik Gångtrafik 
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Parkering 
All parkering till de planerade bostäderna skall ske i garage under mark eller i porslinsfabrikens 
bottenvåning. Nedan redovisas översiktlig parkeringslösning inom området. Kommunen tilläm-
par parkeringstalet 0,8 platser per lägenhet. 

 
Översiktlig parkeringslösning inom området 
 
Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp  
Kommunen avser att ansluta området till det kommunala VA-ledningsnätet. Den nya bebyggel-
sen och de ändrade markhöjderna kräver en helt ny lösning för VA-nätet.  
 
Spillvatten från fabriksområdet ska i möjligaste mån ledas till en planerad pumpstation vid kors-
ningen Gustavsbergsvägen-Villagatan. Områdets topografi omöjliggör en lösning med enbart 
självfallsledningar till denna station. För några kvarter måste ledningarna läggas i lutning mot 
Chamottevägen. Att leda det vattnet vidare mot den befintliga pumpstation Kattholmen är inte 
aktuellt eftersom pumpstationerna nedströms, Farsta Slottsvik och Stallet, saknar kapacitet. Där-
för planeras en pumpstation i lågpunkten vid Chamottevägen som beräknas ta emot cirka 25 pro-
cent av den nya bebyggelsens avloppsvatten. Från den pumpstationen pumpas spillvattnet vidare 
till stationen vid Gustavsbergsvägen-Villagatan. 
 
Huvuddelen av ledningssträckorna går att lösa med självfall till de två nya pumpstationerna som 
planeras. Så är dock inte fallet för området utmed Fabriksgatan där två alternativa lösningar 
finns. Det mest kostnadseffektiva alternativet är att leda vattnet mot befintlig ledning i Gustavs-
bergsvägen. Det förutsätter att kapacitet finns i befintlig pumpstation nedströms. Det andra alter-
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nativet är att fastigheterna utmed den sträckan ansluts mot den planerade tryckavloppsledningen 
(som förläggs mellan pumpstationerna vid Chamottevägen och Gustavsbergsvägen-Villagatan). 
Varje fastighet måste då pumpa sitt avloppsvatten med högre kostnader som följd. 
 
För ostliga sträckan utmed Chamottevägen måste allt avloppsvatten från kvarteret ledas med 
självfall till befintlig ledning i Gustavsbergsvägen med hänsyn till markhöjder.  
 
Dricksvattenförsörjningen löses med fem inkopplingspunkter på befintlig vattenledning i Gus-
tavsbergsvägen och två inkopplingar på befintlig vattenledning i Båtvägen.  
 
I det fortsatta planarbetet ska kapaciteten för den befintliga avloppsledningen i Gustavsbergsvä-
gen utredas och därav vilka möjligheter som finns att ansluta mer spillvatten.  
 
Dagvatten 
Det befintliga dagvattensystemet för centrala Gustavsberg består av två huvudstråk som mynnar 
ut i Farstaviken. Ett av dessa utgörs av en gammal dagvattenledning som har använts av Gus-
tavsbergsfabriken för avledning av processvatten och därför fått namnet ”Varma Rännan”. Led-
ningen går i syd-nordlig riktning längs med fabriksområdet på den västra sidan om Gustavs-
bergsvägen.   
 
Idag avvattnas dagvatten från en stor del av fabriksområdet och delar av Gustavsberg tätort ge-
nom ledningen. Varma Rännan är gammal och kommer att behöva renoveras i framtiden. Ansva-
ret över drift och reinvesteringar är dock in klargjord och därför pågår ett arbete som syftar till 
att klargöra ansvars- och kostnadsfördelning.    
 
Det befintliga dagvattensystemet bedöms vara dimensionerat för ett 2-års regn. Framtida föränd-
ringar som exempelvis ökad regnintensitet kan innebära att det befintliga dagvattensystemet får 
svårt att leda bort dagvattnet på ett tillfredställande sätt. En grundlig kapacitetsutredning för hela 
centrala Gustavsberg bör därför genomföras.   
 
Eftersom planområdet till övervägande del utgörs av hårdgjorda ytor förväntas inte förslaget 
medföra ökade föroreningar i dagvattnet i någon större omfattning. I det fortsatta planarbetet får 
utredas hur dagvattnet i så stor hög utsträckning som möjligt kan omhändertas inom kvarters-
marken. Arbetet får också visa om det är nödvändigt att delvis avleda dagvattnet från området 
och i så fall vilka eventuella fördröjnings- och reningsåtgärder som kan bli aktuella.  
 
 
Värme 
Ett nytt fjärrvärmeverk har byggts sydväst mot Ekobacken. Ett område som detta relativt stort 
och tätt, fjärrvärme lämplig och effektiv lösning (snarare än ex bergvärme).  
 
El, tele och data 
Elnätet i Värmdö ägs och drivs av Vattenfall. Flera distributionscentraler finns och det över-
gripande nätet är till stor del förberett för utbyggnader av bostäder i centrala Gustavsberg. 
Teleledningar ägs och drivs av Telia. Det finns ett fiberoptiskt nät som ägs av Stokab till vilket 
kommunens fastigheter, gymnasieskolan och några fastigheter inom fabriksområdet är anslutna.  
 
Planförslaget innebär en huvudsaklig användning för bostadsändamål till skillnad från den nuva-
rande industrianvändningen. Det betyder att även om det idag finns transformatorstationer inom 
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området kommer effektbehov och stationernas placering att behöva ses över. I det fortsatta plan-
arbetet får studeras mer noggrant vilka anpassningar som behöver göras för att svara mot det 
förändrade elförsörjningsbehovet. 
 
Avfall 
Avfall hanteras antingen med soprum i varje fastighet med källsortering eller med sopkasuner i 
gatan.  
 
En ny återvinningscentral skall anläggas i Ekobacken. 
 
Föroreningar och störningar 
Markföroreningar 
Inom fabriksområdet har förekomst av bly och olja konstaterats och det finns även en risk för 
förekomst av massor med förhöjda metallhalter. Miljöstörande ämnen har även observerats i 
byggnader och det kan finnas förekomst av föroreningar i form av avlagringar i avloppssystem.  
 
En översiktlig undersökning av föroreningar i mark inom Gustavsberg 1:29 genomförts. Detta 
med anledning av den tidigare och nuvarande industriverksamheten på den plats där nu bostads-
bebyggelse föreslås. Undersökningen visar att det inte finns behov av sanering för att uppfylla 
kraven för bostadsområde med flerbostadshus. 
 
En översiktlig undersökning av förorenad mark vid de två oljecisterner som står placerade i 
planområdets norra del inom fastigheten Gustavsberg 1:29 har också genomförts. De uppmätta 
föroreningshalterna bedöms ligga inom riktvärdena för den pågående markanvändningen.  Vid en 
ändrad användning till bostadsändamål bedöms markområdet i sin helhet uppfylla kraven, även 
om halterna överskrider riktvärdena i enskilda punkter. Bedömningen grundar sig på att voly-
merna och utbredningen är av liten omfattning och att bostäderna utformas som flerbostadshus. 
I samband med exploateringen ska hänsyn tas till att det finns föroreningar i vissa områden. Be-
roende på hur marken och byggnaderna ska användas måste detaljerade undersökningar göras 
eller övervägas för respektive fastighet och delområde för att klargöra behovet av eventuella åt-
gärder. Fastighetsägarna ansvarar för att erforderliga undersökningar genomförs. I det fortsatta 
planarbetet ska motsvarande markundersökningar som har gjorts för Gustavsberg 1:29 också 
göras för övriga delar av planområdet.    
 
Radon 
Inför planläggningen har en översiktlig undersökning av markradon inom Gustavsberg 1:29 ge-
nomförts. De uppmätta värdena i undersökningen ligger i intervallet för lågradonmark.  
 
Luft 
Det har inte gjorts en fördjupad studie av luftsituationen men i Storstockholms ytterområden 
håller luften generellt god kvalitet.   
 
Buller 
Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetat rapporten Trafikbuller och bostadsplanering, utgi-
ven 2007. I rapporten konstateras att det i regionen råder brist på byggbar mark i lägen som är 
centrala eller gynnsamma med tanke på infrastruktur och kommunikationer. Samhällsekonomis-
ka och sociala skäl motiverar i vissa fall att bostäder uppförs i dessa lägen trots att riktvärdena 
för buller överskrids. Avsteg bör som huvudregel endast ske i centrala lägen med god kollektiv-
trafikförsörjning. Möjligheterna att ordna en tyst sida för samtliga lägenheter ska särskilt upp-
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märksammas. I rapporten fastslås två så kallade avstegsfall (A och B). Avstegsfallen innebär föl-
jande minimikrav på ljudmiljön: 
 
• Avstegsfall A: Samtliga lägenheter har tillgång till tyst sida med betydligt lägre 

nivåer än 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad (frifältsvärde) för minst hälf-
ten av boningsrummen samt tyst uteplats i anslutning till bostaden. 

• Avstegsfall B: Samtliga lägenheter har tillgång till tyst sida om högst 55 dB(A) för 
minst hälften av boningsrummen. 

 
En bullerutredning har genomförts av Bernström akustik, 2010-11-24. Den visar att huvuddelen 
av den planerade bebyggelsen får en mycket god ljudmiljö med bullernivåer som underskrider de 
gällande riktvärdena. För bostäderna som vetter mot Gustavsbergsvägen och Idrottsvägen finns 
en risk att värdena överskrids. Utredningen indikerar dock att en förhållandevis god ljudnivå kan 
uppnås även för dessa bostäder om avstegsfall A tillämpas. Det är i första hand 70 dBA maxi-
malnivå som kan komma att överskridas. För att för att säkerställa tillgången till tyst uteplats i 
anslutning till samtliga bostäder kan skärmning eller dylika åtgärder bli aktuellt. Frågan får stu-
deras med noggrant i det fortsatta planarbetet. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden skall vara 15 år.  
 
I planen ges möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning i kvarteren vid porslinsfabriken för 
att möjliggöra bildande av skilda fastigheter för parkeringsanläggning, bostäder samt parkmark. 
 
I planen införs även krav på markundersökningar med avseende på markföroreningar innan 
bygglov. 
 
Det införs även en bestämmelse om tillfällig användning för verksamheter i områdets centrala 
del för att göra det möjligt att driva verksamheter ändamålsenligt till dess att det blir möjligt att 
bygga bostäder. 
 
PLANENS KONSEKVENSER 
Planens miljökonsekvenser beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen. 
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• Förstudie avseende VA-försörjning av ny bebyggelse i Gustavsbergs fabriksområde, Ge-
osigma, 2011-01-12 

• PM – Varma Rännan – Diskussion kring framtida ansvar, WSP, 2010-04-09 
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