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UPPLYSNING 

För planen gäller PBL (SFS 1987:10).  
 

BAKGRUND 

Den nu aktuella detaljplanen är en del i att för-
binda centrum med fabriksområdet för att lång-
siktigt förändra en negativ utveckling av området 
och istället uppnå en positiv stadsutveckling. Ut-
gångspunkt för att uppnå detta är områdets centra-
la läge och historiska betydelse som bostads-, 
arbets- och aktivitetscentrum. Till grund för plan-
förslaget ligger fullmäktiges inriktningsbeslut, 
planprogram och masterplan för Centrala 
Gustavsberg. 
 
 

PLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 
Syftet med den aktuella detaljplanen är att ut-
veckla denna del av centrum till en attraktiv 
idrottspark som ett led i omdaningen av centrala 
Gustavsberg. Genomförandet av detaljplanen 
utvecklar och stärker förutsättningarna för idrotts- 
och föreningslivet i kommunen. 
 
Till stor del går föreslagen planering ut på att 
bekräfta befintlig markanvändning samtidigt som 
området ges möjlighet att utvecklas genom något 
ökade byggrätter för tillkommande aktiviteter. 
Området får en bättre funktionsuppdelning och 

tydligare struktur genom vald trafiklösning. Den 
föreslagna planeringen möjliggör dessutom en ny 
byggnad med sporthallar för tennis i anslutning 
till det befintliga badhuset, parkeringsmöjligheter, 
skatepark samt aktivitetspark med bland annat 
äventyrslek, naturbad, kiosk, spänger, 
utomhusgym och ytor för spontanidrott. I 
planområdets norra och södra del bekräftas de 
befintliga naturområdena. Genom planområdet 
ges möjlighet att anlägga ett allmänt 
promenadstråk med koppling mellan centrum och 
Ösbyträsk.  
 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP 
MILJÖBALKEN 

Föreslagen planering med natur samt idrotts- och 
fritidsändamål i centrala Gustavsberg bedöms ur 
en allmän synpunkt vara lämplig mark- och 
vattenanvändning som är förenlig med miljö-
balkens 3, 4 och 5 kapitel. 
 
 

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet, som omfattar Ekvallens idrotts-
plats, Gustavsbergs badhus och Kråkberget, är 
beläget centralt i Gustavsberg, Värmdö kommun. 
Området gränsar till Skärgårdsvägen i söder och 
sydväst, Gustavsbergs centrum i nordväst, 
Aspviksvägen i norr samt Ösbyträsk med 
intilliggande grönområden i öster. 
 

Areal 
Planområdet omfattar cirka 14 hektar, varav 0,7 
hektar är vattenområde. 
 

Markägoförhållanden 

Rörstrand förvaltning AB äger Ösby 1:86. KB 
Josefina Ö äger Ösby 1:40. Övrig mark är i 
kommunal ägo. 
 
Inom området finns även flera servitut bland annat 
för väg, VA och ledningar. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
RUFS 2010 

I regionplanen, RUFS 2010, anges centrala 
Gustavsberg som regional stadskärna. 
 

Översiktliga planer 

Kommunens gällande översiktsplan antogs juni 
2003. Översiktplanen är dock inte aktuell och 
arbetet med en ny kommunövergripande över-
siktsplan pågår. I gällande översiktsplan anges 
delvis utvecklingsområde och centrumområde för 
Gustavsbergs centrum. För merparten av plan-
området har inte någon specifik utveckling 
preciserats. Föreslagen planering strider därmed 
inte mot aktuell översiktsplan. 
 
I det samrådsförslag till ny översiktsplan för 
Värmdö kommun som nu är aktuellt anges 
”centrumområde” för Gustavsbergs centrum för 
hela planområdet. Bebyggelseutvecklingen i 
kommunen ska primärt ske i och i anslutning till 
centrumområdena. Med centrumområde avses ett 
område som bland annat innehåller handel, 
service, bostäder och har god 
kollektivtrafikförsörjning. 
 
I översiktsplanen anges att centrala Gustavsberg 
ska utvecklas till ett trivsamt kommuncentrum 
med handel, service, arbetsplatser, kultur, idrott 
och bostäder. Sedan specificeras att det centralt i 
Gustavberg ska ges möjligheter till motion och 
idrott av olika slag genom koncentrationen av an-
läggningar, bland annat bad, ishockey, bandy och 
tennis. Gustavsbergsbadet ska utvecklas för folk-
hälsa och turism. 
 
Föreslagen planering med i huvudsak idrotts- och 
sportändamål centralt i Gustavsberg har därmed 
stöd i kommande översiktsplan. 
 

Riksintressen 
I sydväst berörs planområdet delvis av riksintresse 
för kulturmiljön enligt 3 kap plan- och bygglagen 
(PBL) för Gustavsbergs samhälle. 
 

Gustavsberg kännetecknas som brukssamhälle 
med obruten industriell verksamhet sedan 1600-
talet där 1800-talets patriarkaliska industrisam-
hälle och 1900-talets industri med anknytning till 
folkhemstanken och kooperationen KF satt tydlig 
prägel på samhället. Riksintresset innefattar de 
byggnader och anläggningar som visar de olika 
tidsskikten i brukssamhällets utveckling, så som 
industri- och kontorsbyggnader, offentliga bygg-
nader samt bostäder av olika typ och för skilda 
sociala grupper. Även den planering av utbygg-
nadsområden från 1930, 40- och 50-talen som 
bygger vidare på den gamla brukskaraktären om-
fattas av riksintresset. 
 
Avgörande för hur kulturmiljökvaliteterna på-
verkas beror på hur ny utbyggnad utformas 
(karaktär, skala och täthet) så att det befintliga 
mönstret inte överskuggas eller blir svårläst i 
framtiden. 
 
Området av riksintresse berör knappt halva plan-
området. Avgränsningen av riksintresset är dock 
grov och inom det aktuella planområdet anses 
endast bebyggelsen närmast Skärgårdsvägen som 
intressant för riksintressets sammanhang. Övriga 
planområdet är därtill rumsligt mycket väl avskiljt 
från riksintressets värdefulla miljöer vilket gör att 
utformningen där inte i någon hög grad influerar 
riksintresset. 
 
Föreslagen planering bedöms medföra små 
negativa konsekvenser på riksintresset då ingen 
ny bebyggelse medges i närheten av Skärgårds-
vägen. För att minimera risken för negativ 
påverkan på riksintresset samt för att främja en 
sammanhållen och positiv bebyggelseutveckling 
har bestämmelser om bebyggelsens utformning 
och utseende införts på plankartan.  
 

Strandskydd 

Runt Ösbyträsk är strandskyddet upphävt i de 
landområden som omfattas av gällande planer, 
men kvarstår i Ösbyträsks vattenområde. 
 
På grund av de nya strandskyddsregler, som 
trädde i kraft 1 juli 2009, gäller för detaljplanen 
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övergångsregler eftersom den påbörjades före 
reglerna trädde i kraft. Detta innebär att strand-
skyddet i och med antagande av detaljplanen 
återinträder inom 100 meter från Ösbyträsk i de 
delar av planområdet där strandskyddet är upp-
hävt. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet fatta 
beslut om upphävande av strandskyddet varför 
kommunen, före detaljplanens utställning, 
kommer att ansöka om upphävande av strand-
skyddet med hänvisning till de särskilda skäl som 
anges i 7 kap miljöbalken. För de delar av plan-
området där det inte är önskvärt att upphäva 
strandskyddet kommer istället dispens att sökas. 
Även om strandskyddet upphävs i vissa delar av 
planområdet syftar planläggningen till att säker-
ställa och höja kvaliteten på allmänt tillgängliga 
strandområden. Konsekvenserna av planens 
genomförande i relation till strandskyddet är för 
friluftslivet positiva medan de för naturvärdena är 
svagt negativa. 
 

 
Illustration över vilket område som strandskyddet 
återinträder i kring Ösbyträsk (blå linje) och var 
det föreslås upphävas eller ges dispens från för 
att utveckla anläggningar för friluftsliv och 
rekreation (rödstreckat område). 
 

Inom en zon mellan Gustavsbergsbadet och 
Ösbyträsk föreslås strandskyddet upphävas för att 
utveckla anläggningar för friluftsliv och 
rekreation, äventyrslek, bad och ytor för 
spontanidrott. All mark- och vattenanvändning 
inom planområdet anses vara av allmänt intresse 
och är av sådan karaktär att strandskyddets syften 
långsiktigt tillgodoses. Särskilda skäl för dispens 
och upphävande av strandskyddet bedöms vara 
att: 
- delar av marken redan är ianspråktagen, 

exempelvis av befintlig bebyggelse, och 
därmed saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

- planförslaget syftar till att öka allmänhetens 
tillgänglighet inom strandområdet, både på 
land och i vatten genom att utvidga pågående 
angränsande sport-, frilufts- och rekreations-
verksamhet 

- endast en liten del naturmark föreslås i 
planen ianspråktas, och då för allmän 
användning i anslutning till befintlig badan-
läggning. Syftet med planen i det område 
som ianspråktas är att möjliggöra en tydligare 
entré och allmänt tillgänglig kommunikation 
till strandområdet. Eftersom området dess-
utom är mycket förorenat bidrar även 
exploateringen till att föroreningarna kan 
åtgärdas. 

 

Detaljplaner 

Det nu aktuella planområdet berörs av fem 
gällande detaljplaner: 
- Förslag till stadsplan för centrum, S 4, 

fastställd 1964-02-24, 
- Förslag till stadsplan för delar av 

fastigheterna Ösby 1:1 och Ösby 1:2 mm, S 
7, fastställd 1968-01-17, 

- Förslag till ändring av stadsplan för del av 
centrum, S 8, fastställd 1968-04-01, 

- Förslag till ändring av stadsplan för del av 
Gustavsbergs centrum, S 20, fastställd 1976-
12-07, samt 

- Detaljplan för del av Ösby 1:1, Simhall mm, 
D 135, antagen 2005-01-26. 
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Genomförandetiden för samtliga gällande 
detaljplaner har upphört. 

 
Program för detaljplanen 

För centrala Gustavsberg finns ett planprogram 
daterat 2009-06-11. Planprogrammet anger för 
planområdet idrottsändamål där förenings- och 
idrottsverksamheten ska stärks. 
 

 

Förslag till markanvändning enligt planpro-
grammet 
 

Masterplan för centrala Gustavsberg 

För centrala Gustavsberg finns en masterplan. 
Masterplanen anger fördjupad inriktning och 
planering för respektive delområde i 
planprogrammet. I Masterplan centrala 
Gustavsberg anges för Idrottsparken att: 
- baksida ska vändas till framsida och 

bebyggelsen ska vara integrerad i park- och 
naturmiljön så att trygga, tydliga stråk och 
entréer skapas, 

- skatepark, äventyrslekpark och rastplatser, 
grill- och sittplatser utmed Ösbyrundan med 
flera utomhusaktiviteter ska anordnas för att 
skapa liv och rörelse, 

- en fördjupad studie i samband med 
detaljplanearbetet bör överväga en eventuell 

om- och/eller tilläggslokalisering inom 
området för till exempel tennis och bandy, 

- finska bastun kompletteras med en badbrygga 
så att ett trivsamt och attraktivt naturbad 
skapas, samt 

- tydlig entré till naturreservatet med 
informationsplats och parkering, 

 
Som förslag i masterplanen anges: 
- ny tennishall med 8 banor och 80 

parkeringsplatser vid badhuset, 
- boende för besökande ungdomar intill 

Idrottens hus, 
- 270 parkeringsplatser, samt 
- trafikfrågan inom området ska studeras 

vidare. 
 

 

Illustrationsplan från Masterplan centrala 
Gustavsberg 
 

Behovsbedömning om betydande 
miljöpåverkan 
Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna 
i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljö-
konsekvensbeskrivningar göra en bedömning om 
detaljplanens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. En behovs-
bedömning har upprättats och med utgångspunkt 
från kriterierna bedöms planen kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan varför en miljökonse-
kvensbeskrivning har upprättats och bifogats 
planhandlingarna. 
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MKB för det aktuella förslaget fokuserar på 
bevarandeintressen för kulturmiljö, naturmiljön, 
naturrekreation och friluftsliv. För påverkan på 
hälsa och säkerhet är fokus på mark- och 
vattenföroreningar samt riskanalys kring farligt 
gods och miljöfarlig verksamhet. 
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är konse-
kvenserna som ett genomförande av föreslagen 
planering medför positiva för rekreationsvärdena. 
Dock medför genomförande av planen små 
negativa konsekvenser för kulturmiljön och 
negativa konsekvenser för biologisk mångfald och 
geologi.  
 
Gröna tak på ny tennishall kan avsevärt reducera 
dagvatten-mängden. Då enbart en begränsad del 
av den strandnära miljön exploateras beräknas 
planens genomförande ge små negativa 
konsekvenser för strandmiljön.  
 
Eftersom planområdet är punktvis förorenat finns 
risk för negativ påverkan på yt- och grundvatten 
om inte dagvattenhanteringen uppmärksammas. 
Om de rekommenderade dagvattenlösningarna 
genomförs finns stora chanser till en förbättring 
av vattenmiljön i Ösbyträsk och för grundvattnet. 
Riskanalys kring farligt gods visar även på att 
risker finns kring hantering av brännbar vätska i 
anslutning till planområdet samt utsläpp av 
ammoniak från kylanläggning inom planområdet. 
 

Övriga kommunala program och 
planeringsunderlag 

- Fördjupad riskanalys för kylanläggning med 
ammoniak, 2010-06-10 ÅF 

- Bandyhall i Gustavsbergs idrottsområde, 
2010-12-16 Tema planavdelning 

- Program för äventyrslek, 2011-12-15 Tema 
planavdelning 

 
 
 
 
 

Kommunala beslut i övrigt 
Ett antal verksamhetsutövare arrenderar idag mark 
av Värmdö kommun inom planområdet. Avtal om 
genomförande av byggnation inom kvartersmark, 
där Värmdö kommun äger och arrenderar ut 
marken, avses vid behov tecknas med respektive 
arrendator innan planens antagande. 
 
Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor handläggs 
av samhällsbyggnadskontoret, Värmdö kommun. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH PLANFÖRSLAG  
 

MARKFÖRHÅLLANDEN 

Mark och geologi 
Marken inom programområdet består enligt 
kommunens jordartskarta i huvudsak av glacial 
lera i planområdets västra delar och sandig morän 
i de östra, förutom höjderna som består av urberg. 
För området på befintlig parkeringsyta vid bad-
huset har geoteknisk undersökning utförts (WSP, 
2007:1) samt översiktlig miljöteknisk markunder-
sökning (WSP, 2007:2). Dessa undersökningar 
visar att omfattande sättningar har bildats inom 
området och att området består av ett gammalt 
tippområde med fyllning mellan cirka 2 och 7 
meters mäktighet. Fyllningen består i de övre 
delarna mest av sand och grus, och i övrigt 
påträffas lera, silt, sand, grus och sten samt 
omfattande mängder porslinskross (keramisk lera) 
och tegelrester. Fyllningen är underlagrad av lera 
och lerans lagertjocklek varierar från 0 meter i 
öster till cirka 13 meter i väster. Leran är lös och 
sättningsbenägen. 
 
Nivåerna inom planområdet varierar mellan +2 
och +40 (höjdsystem RH 00). 
 

Radon 
Planområdet är enligt kommunens markradon-
karta utmärkt som eventuellt högriskområde för 
markradon. 
 
Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för 
nya byggnader 200 Bq/m3 luft. Enligt Socialstyr-
elsen är det generella kravet på högsta tillåtna 
radonhalt i bostäder och allmänna lokaler 200 
Bq/m3. Byggnader för stadigvarande vistelse ska 
uppföras radonsäkert inom högriskområde för 
markradon och radonskyddat inom normalrisk-
område för markradon. 
 
 

NATURMILJÖ 

Naturreservat 
Ösbyträsk naturreservat, angränsande till plan-
området i öster, är ett kommunalt reservat som 
inrättades 2006. 
 
Ösbyträsk präglas av en kulturhistorisk markan-
vändning som går tillbaka till järnåldern. Sjön 
utgörs av en sprickdal som på grund av landhöj-
ningen snörpts av. I merparten av reservatet växer 
barrskog med hällmarkstallskog på höjderna. Dal-
stråken utgörs av före detta åker- och slåtter-
marker som till stor del fortfarande är öppna. 
Utmed sjön finns flera bestånd av fuktlövskog och 
sedan några år tillbaka har bäver etablerat sig i 
sjön. I och intill reservatet finns flera äldre torp, 
odlingsrösen och järnåldersgravar. 
 
Runt Ösbyträsk går Ösbyrundan, en 4,5 kilometer 
lång vandringsled. Delar av leden har en gång-
ramp som är anpassad för funktionshindrade och 
tillgängligheten är mycket god. 
 

Landskapsbild 
Terrängen inom planområdet är mycket omväx-
lande med stora höjdskillnader. Bebyggelsen är 
främst lokaliserad mellan höjderna och på några 
ställen finns höga klippväggar som vittnar om 
sprängningar för att passa in verksamheterna. De 
obebyggda, bevuxna höjderna bidrar till att om-
rådet upplevs som mycket grönt, något som även 
är typiskt för Gustavsbergs karaktär. Terrängen 
bidrar även till naturliga rumsavgränsningar i 
landskapsrummet men utgör också barriär mellan 
områdets olika delar. 
 

Vegetation 
Tillgången till natur i anslutning till planområdet 
är god genom Örsbyträsk med större samman-
hängande skogsområden som ansluter till en av de 
regionala grönkilarna, Nacka-Värmdökilen. Om-
rådet har uppmärksammats som en svag länk med 
högt bebyggelsetryck i grönkilen. 
 
Inom det aktuella området domineras naturmiljön 
hällmarkstallskog på Kråkberget och av små 
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kullar med relativt ung tallskog med inslag av 
grova tallar samt ett antal grova gamla ekar i 
kanten mellan bebyggelse och väg. 
 
Inom planområdet finns flera områden med 
värdefull natur. Dessa består av: 
- hällmarkstallskog, av kommunalt intresse, 

med gamla grova tallar på Kråkberget, 
- Ösbyträsk, som både är uppmärksammat som 

kommunalt naturreservat och ekologiskt 
särskilt känsligt område (ESKO). Sjön är ett 
ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 
kap. 3 § miljöbalken på grund av sin 
nyckelfunktion som spridningskorridor och 
den höga näringsbelastningen i sjön, samt 

- några mindre områden spridda inom 
planområdet med skyddsvärda träd, så som 
grova gamla ekar och grova tallar. 

 

 

1 Kråkberget, 2 Ösbyträsk och 5 – 8 skyddsvärda 
träd (utanför det aktuella planområdet redovisar 
3 naturreservatets avgränsning, 4 ädellövskog av 
regionalt intresse och S sumpskog). 
 
Ett antal rödlistade arter är funna inom och i 
planområdets närhet. Ask är en rödlistad art. 
Övriga skyddsvärda arter är främst knutna till 
grova träd eller till vattenmiljöerna när det gäller 
fåglar. Inga geologiska värden är funna. 
 

Planförslag 
I planområdets södra delar bekräftas pågående 
markanvändning vilket inte medför någon negativ 
betydande miljöpåverkan. I planområdets norra 

delar möjliggör föreslagen planering att befintliga 
naturområden tas i anspråk för parkeringsytor, ny 
sporthall samt lek och rekreation. Då 
naturområden tas i anspråk innebär ett genom-
förande av planen negativa konsekvenser för 
naturmiljön, vattenföringen, och landskapsbilden. 
Värdefull skog bibehålls dock till största del i 
planförslaget vilket är positivt även om vissa 
värdefulla grova träd påverkas negativt av 
planförslaget. Inom kvartersmark skyddas de 
större träden genom att marklov krävs för fällning 
av träd med omkrets större än 100 cm. Detta 
regleras med bestämmelsen n2 på plankartan. I 
området för äventyrslek skyddas träd med en 
omkrets större än 50 cm. Detta regleras med 
bestämmelsen n1 på plankartan. 
 
Strandskyddets syften för friluftslivet främjas 
genom att ett genomförande av planförslaget 
förbättrar tillgängligheten samt utvecklar sport- 
och rekreationsmöjligheterna. Dock kommer en 
mindre del av det strandskyddade området kring 
Ösbyträsk att påverkas negativt ur naturhänseende 
i och med att det nyttjas för parkering och 
äventyrslek. 
 
Föreslagen planering bedöms inte påverka natur-
reservatet negativt då endast en mycket liten del 
av planförslaget berör naturreservatet och mark-
användningen inte bedöms medföra negativ 
påverkan på naturreservatets värden. 
 
Föreslagen planering innebär en negativ 
förändring av landskapsbilden centralt i området 
då parkering medges på den skogsbeklädda 
höjden mellan badhuset och isrinken med 
skärmtak. Anläggandet av parkeringshus och 
markparkering för att lösa parkeringsbehovet 
inom området medför att berg måste sprängas och 
naturmark försvinner. I övrigt följer planförslaget 
befintligt bebyggelsemönster och inverkar inte 
negativt på landskapsbilden. 
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KULTURMILJÖ 

Riksintressen 
Planområdet omfattas i väster devis av riksin-
tresse för kulturmiljön enligt 3 kap PBL för 
Gustavsbergs samhälle. För närmare beskrivning 
av riskintresset se ovan under rubriken ”Tidigare 
ställningstagande” och ”Riksintressen”. 
 

Kulturlandskap 
I de branta backarna finns anmärkningsvärt 
många ”gammeltallar” och i dalgångarna står 
grovstammiga ekar vilket minner om forna tiders 
betes- och slåttermarker i de sanka partierna. 
Ekbeståndet i centrumdalgången är viktiga 
historiska värdebärare och en del av landskaps- 
och bebyggelsebilden. Ekarna bör identifieras och 
tas om hand i framtida kvarter. 
 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom 
planområdet. 
 

Planförslag 
Viktigt för kulturmiljön och områdets visuella 
karaktär är hur den nya bebyggelsen förhåller sig 
till den befintliga. Det gäller hushöjder, taklut-
ningar, material, färgsättning mm. 
 
Föreslagen planering bedöms medföra liten 
negativ påverkan på riksintresset då ingen ny 
bebyggelse medges i närheten av Skärgårdsvägen. 
För att minimera risken för negativ påverkan på 
riksintresset samt för att främja en sammanhållen 
och positiv bebyggelseutveckling har bestämm-
elser om bebyggelsens utformning och utseende 
införts på plankartan. 
 

SPORT. FRITID OCH REKREATION 

Idrottsparken är beläget öster om centrum och 
innehåller bland annat en idrottsplan och en isrink 
med konstfrusen is, tennishall, ishall, sporthallar 
samt ett badhus. Platsen domineras av Kråkberget 
med naturmark i söder där mycket spontanlek 
äger rum. 
 

Bakom Ekvallen och badhuset finns en nyanlagd 
tillgänglighetsanpassad ramp som är början på en 
motionsslinga som leder ut i naturreservatet längs 
Ösbyträsk. Fritidsaktiviteter och rekreationsmöj-
ligheter är väl samlade till ett sammanhängande 
område i Gustavsberg. Däremot är anläggningarna 
inom detta område ostrukturerade i förhållande till 
varandra. Det märks eftersom området inte är 
välkomnande och öppet utan rörligt och delvis 
otryggt. Inom området finns brist av öppna ytor 
för lek och spontanidrott. 
 

 
Bandyisplanen med Kråkberget i bakgrunden 
 
Eftersom det inom föreningslivet funnits förslag 
om att uppföra en bandyhall på platsen för den 
befintliga bandyplanen har en utredning av bandy-
hall i Gustavsbergs idrottspark genomförts, 2010-
12-16 Tema planavdelning. Utredningen visar på 
stora svårigheter att utan negativa konsekvenser få 
plats för en bandyhall inom planområdet. 
 

Planförslag 
I planförslaget anges idrottsområde, bad-
anläggning, sporthall och aktivitetspark för en stor 
del av planområdet. Föreslagen planering skapar 
möjligheter för ökad tillgänglighet och utveckling 
av Idrottsparken genom att bland annat medge 
utökade och nya byggrätter, parkeringslösningar 
samt att stora områden avsätts för naturmark, lek, 
spontanidrott, friluftsliv och rekreation i och i 
anslutning till befintliga verksamheter. Genom att 
medge ytterligare markanvändning för sport, 
rekreation och lek i anslutning till den befintliga 
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idrottsparken stärks områdets identitet ytterliggare 
som Gustavsbergs aktivitets- och 
rekreationsområde. Genom att utveckla området 
mot Ösbyträsk stärks även vattenkontakten och 
tillgängligheten till tätortsnära grönområden vilket 
bidrar till ökad attraktivitet och trygghet. 
Planförslaget skapar även förutsättningar för 
tydliga entréer där stråken genom området 
kopplas samman och ger bättre möjligheter att 
röra sig mellan målpunkterna inom området. För 
att uppnå ökad trygghet samt tydliga kopplingar, 
stråk och entréer i enlighet med planförslaget 
kommer vid plangenomförandet krävas ingående 
gestaltningsarbete, detta gäller särskilt 
entrépunkterna vilka har stor betydelse för 
orientering och rörelsemönster inom området. 
 
I planförslaget föreslås Kråkberget bibehållas som 
naturmark och en ny skatepark medges inom 
idrottsområdet, direkt öster om musikens hus. Nya 
tennishallar medges på en ny byggrätt längst 
norrut i planområdet och kopplas samman med 
badhuset. Om en ny anläggning för tennis anläggs 
kan de befintliga tennishallarna användas som 
sporthall.  
 
Öster om badhuset avsätts mark för att utveckla 
en naturanpassad aktivitetspark med funktioner 
som bland annat utomhusgym, äventyrslek och 
naturbad. Utrustning inom aktivitetsparken ska 
inspireras och anpassas efter platsen och naturen, 
och så långt som möjligt ska naturliga material 
användas. Befintliga spänger, som är en del av 
den tillgänglighetsanpassade Ösbyrundan, byggs 
ut. I anslutning till badet, på den plats där en bastu 
står idag, ges i planen möjlighet att uppföra en 
byggnad om högst 50 kvm för ändamålet kiosk, 
café eller motsvarande verksamhet.  
 
Äventyrslekplatsen, som planeras längst österut 
inom planområdet, är tänkt att lösa det stora 
behov av lekplatser som idag råder i Gustavsberg. 
Platsen är vald efter geografiskt läge mot sol och 
vatten samt anslutning till befintliga spänger som 
kan utnyttjas för att tillgänglighetsanpassa 
lekplatsen. 
 

Enligt förslag till äventyrslekplatsen, 2011-12-15 
Tema planavdelning, tas de naturliga förutsätt-
ningarna i dalgången tillvara och utformas för de 
mindre barnen och tillgänglighetsanpassad lek. 
 
 

 
Illustrationsplan över äventyrslekplatsen 
 
Lekplatsen formas av naturen med de stora träd 
och stenblock som finns på platsen. Även 
vattenkontakten ges möjlighet att öka med 
bryggor och samlingsplats. En slinga med olika 
lekredskap anläggs uppe i skogen för de större 
barnen. 
 
För att säkerställa att naturkaraktären bibehålls 
har bestämmelse om att utrustning inom äventyrs-
parken skall utformas med hänsyn till naturen 
införts på plankartan. Även bestämmelse om att 
marklov krävs för fällning av träd införts på 
plankartan (n1 respektive n2). Bestämmelsen n1 
avser träd med en omkrets större än 50 cm och 
gäller inom området för äventyrslek. 
Bestämmelsen n2 avser träd med en omkrets större 
än 100 cm och gäller inom området för 
utomhusgymmet. 
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BEBYGGELSE 

Inom idrottsparken finns idag blandad bebyggelse 
med sporthallar, ishall, badhus, tennishall och 
omklädning, samtliga byggnader av allmänt 
intresse. All bebyggelse är uppförd under senare 
tid, från 1960-talet och framåt. Bebyggelsens 
uttryck är tidstypisk, de flesta byggnader har röd 
träpanel, undantag är Idrottens hus, tennishallen 
och badhuset.  
 
Idrottshallarnas stora byggnadskroppar skapar 
många baksidor och trånga utrymmen med dålig 
översikt vilket bidrar till ett otryggt område. 
 
Inom planområdet, längs Skärgårdsvägen, finns 
en enplansbyggnad där dagverksamhet bedrivs. 
 

Angränsande bebyggelse 
Planområdet gränsar i väster mot centrum där 
bebyggelsen är spridd med olika serviceinriktade 
inrättningar. Närområdet i Gustavsberg karaktär-
iseras av stad i park och söder om planområdet 
återfinns bostadsbebyggelse av denna karaktär. 
I direkt anslutning till planområdet, i sydväst, 
ligger baptistkapellet som bl.a. omfattas av 
riksintresset för kulturmiljön. Se rubriken 
”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idrottens hus 
 

 
Badhuset 

 
Isrinken med skärmtak i anslutning till 
Aspviksvägen 
 

 
Omklädningsrum centralt i planområdet 
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Planförslag 
En ny byggnad med tennishallar och möjlighet för 
övernattning (tillfälligt boende) uppförs i 
anslutning till badhuset. Den nya byggnaden med 
tennishallar är i markplan upphöjd vilket skapar 
möjlighet till markparkering och i anslutningen 
till badhuset skapas en portal som markerar entrén 
till aktivitetsparken. 
 

 
Illustration av den tillkommande tennisbygg-
naden, AIX 
 
För att passa in i området i stort och till badhuset 
ska tennishallen uppföras med träfasad mot 
Apviksvägen och med fasad i skivmaterial mot 
badhuset. Avsikten är att denna fasad ska ha 
tryckta bilder av tennisspelare mot 
parkeringsplatsen för att visa vad som händer i 
byggnaden. Entrén ska vara i glas. Fasaderna mot 
skogen ska uppföras i trä, gärna i någon 
avvikande kulör. 
 

 
Illustration över tillkommande tennisbyggnad som 
ansluts till badhuset och skapar en portal till 
aktivitetsparken och naturreservatet vid Ösby-
träsk, AIX 
 
Idrottens hus ges i planförslaget utökad byggrätt 
och möjlighet att inrätta övernattningsmöjligheter 
(tillfälligt boende) och ny entré. Även byggna-

derna med omklädningsrum ges något utökad 
byggrätt med möjlighet att byggas ihop i max-
imalt två våningar. Inom planområdet regleras 
även totalhöjder för både befintliga och planerade 
sporthallar och badhuset. I anslutning till 
naturbadet tillåts en byggnad om högst 50 kvm för 
ändamålet kiosk eller motsvarande verksamhet. 
Byggrätten motsvarar befintlig bastu. I övrigt 
bekräftas befintlig bebyggelse i planen. 
 
För att värna riksintresset och säkerställa ett 
gemensamt uttryck i Idrottsparken har 
bestämmelser om att ny bebyggelse samt om- och 
tillbyggnader skall utformas med faluröd träfasad 
införts. För Idrottens hus gäller dock 
bestämmelsen om att tillägg och utbyggnader 
skall anpassas till omgivande byggnader. 
 

ARBETSPLATSER 
Inom planområdet finns arbetsplatser främst i 
samband med sport- och idrottsfunktionerna.  
 

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL 
SERVICE 
Planområdet gränsar i nordväst till Gustavsbergs 
centrum med både kommersiell och offentlig 
service. I centrum finns bland annat livsmedels-
butik, systembolag, apotek, bank, kläd- och 
skoaffär, konditori, restauranger, teater, försäk-
ringskassan och folktandvården. Bibliotek, 
bussterminal och goda parkeringsmöjligheter 
finns i direkt anslutning till centrum. I Gustavs-
berg finns både kommunala och privata förskolor, 
fyra kommunala grundskolor och tre gymnasie-
skolor. Vårdcentral, barnavårdscentral, ungdoms-
mottagning, tandläkare och polisstation är 
lokaliserade till fabriksområdet cirka 700 meter 
från planområdet. 
 

Planförslag 
Planförslaget medför ingen förändring av service-
behovet. Befintlig markanvändning för vård som 
inrymmer dagverksamhet längs Skärgårdsvägen 
bekräftas i planen. För en större flexibilitet möj-
liggör planen även centrum- och kontorsverk-
samhet i mindre omfattning. I anslutning till 
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naturbadet ges möjlighet för service i form av 
kiosk, café eller motsvarande verksamhet. 
 

GATOR OCH TRAFIK 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten inom planområdet är i dagsläget 
varierande. Vissa delar, till exempel Ösbyrundan, 
är tillgänglighetsanpassade medan det i andra 
delar, exempelvis mellan befintlig tennishall och 
badhuset är mer svårframkomligt. Även koppling-
arna till Gustavsbergs centrum är svårframkom-
liga för personer med funktionshinder. 
 

Vägnät 
Planområdet angränsar till Skärgårdsvägen i söder 
och Aspviksvägen i norr. Med fordon kan plan-
området angöras via Skärgårdsvägen in bakom 
Idrottens hus för snabba avlämningar och hämt-
ningar. För längre stopp och parkering angörs 
området via Aspviksvägen.  
 

Kollektivtrafik 
Planområdet har tillgång till goda kollektiva 
kommunikationer genom busstorget i 
Gustavsbergs centrum cirka 150 meter från 
planområdet. Bussförbindelser finns till bland 
annat Nacka, centrala Stockholm och övriga 
Värmdö kommun. 
 

Gång- och cykelnät 
Stor del av lokala resor inom tätorten sker med 
cykel, något som även väntas öka i framtiden. I 
centrala Gustavsberg finns ett relativt samman-
hållet gång- och cykelvägnät som dock på vissa 
håll är svåra att överblicka. Inom planområdet är 
kopplingarna i dagsläget otydliga. Området är 
även svårtillgängligt, både visuellt och fysiskt på 
grund av dåliga och otydliga entréer som inte 
uppfyller tillgänglighetskraven för gående och 
cyklande. 
 

Parkering 
Inom planområdet finns några mindre parkerings-
ytor samt en större parkeringsplats i anslutning till 
badhuset. Nordväst om planområdet finns en stor 

parkering i anslutning till Bleksängsvägen och 
Aspviksvägen. Den används som besöksparkering 
för centrum, Idrottsparken och badet. Hela 
parkeringsytan kommer dock att försvinna då nya 
bostäder byggs i anslutning till centrum.  
 
En parkeringsutredning som klargör parkerings-
situationen samt framtida behov har tagits fram. 
Dem visar att Ekvallens IP behöver ca 200 
parkeringsplatser, tennisverksamheten ca 40 och 
simhallen ungefär 100 parkeringsplatser. Totalt 
rekommenderas därmed 340 platser för hela 
idrottsområdet. Detta förutsatt att samnyttjande av 
parkeringsplatser kan ske sinsemellan 
idrottsverksamheterna. Dagtid ska parkeringen 
nyttjas som infartsparkering. De inventeringar 
som gjorts i parkeringsutredningen visar att ett 
sådant samutnyttjande är möjligt. 
 

Planförslag 
Nya gaturum och offentliga platser ska utformas 
så att de blir tillgängliga för personer med nedsatt 
rörelseförmåga i enlighet med Värmdö kommuns 
tekniska standard. 
 
Föreslagen planering medför ingen förändring av 
vägnätet. Dock kommer ett genomförande av 
planen medföra fler aktivitetsmöjligheter inom 
planområdet vilket genererar ökad trafik till och 
från området. 
 
Planförslaget skapar möjlighet att koppla samman 
gång- och cykelvägsstrukturen inom planområdet 
med det övergripande gång- och cykelvägnätet i 
tätorten. Genom planområdet planeras ett 
sammanhängande gång- och cykelvägstråk i 
nordvästlig - ostlig riktning. Eftersom näst intill 
all markanvändning inom planområdet är av 
allmänt intresse och syftet är att området ska vara 
allmänt tillgängligt har i stort sett all kvartersmark 
försetts med bestämmelse om att marken skall 
vara tillgänglig för allmän gångtrafik på 
plankartan. Även portalen och parkeringsområdet 
under den upphöjda tennishallen skall vara 
tillgängligt för allmän gångtrafik med en höjd om 
minst 3,0 meter. 
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Allt parkeringsbehov som verksamheterna inom 
planområdet genererar förutsätts lösas inom 
planområdet. Då sport- och idrottsändamål 
genererar mycket trafik har området möjlighet till 
både markparkering och parkeringshus avsatts i 
planförslaget. Parkeringshuset beräknas kunna 
rymma ca 90 platser (30 platser per plan) och 
markparkeringen ca 100 platser. Parkeringen på 
allmän platsmark, i anslutning till tennishallen och 
badhuset, ger ca 110 nya parkeringsplatser. Under 
tennishallen, inom kvartersmark, planeras 
markparkering om ca 50 platser avsatt specifikt 
för tennishallen. Totalt möjliggörs därmed cirka 
350 parkeringsplatser inom idrottsområdet, vilket 
bedöms täcka verksamheternas behov om 
samutnyttjande sker. De föreslagna parkerings-
ytorna är belägna centralt i området i anslutning 
till Aspviksvägen för att minimera trafikrörelserna 
inom området. Genom att separera fordonstrafik 
från gång- och cykeltrafik kan trafiksäkra miljöer 
skapas för barn och ungdomarna som är en stor 
målgrupp för aktiviteterna inom planområdet. 
Parkeringsytan, som även medger att 
parkeringshus uppförs, i anslutning till isrinken 
med skärmtak, tar dock i anspråk naturmark. 
Exploateringen medför att stora massor måste 
sprängas bort och frångår även 
bebyggelsemönstret i centrala Gustavsberg. För 
att uppnå planens syfte med ett tryggt och 
attraktivt område måste stor hänsyn tas till 
gestaltningen av parkeringslösningarna, särskilt 
med tanke på de stora höjdskillnaderna som 
annars kan avskärma parkeringsytorna från 
omgivningarna. 
 
Badhuset bedöms ha erforderligt antal parkerings-
platser på den befintliga parkeringen som även 
bekräftas i planförslaget. Ytterligare cirka 50 
parkeringsplatser kommer dessutom att anordnas 
under den upphöjda delen av den nya byggnaden 
för tennishallar för att täcka tennisverksamhetens 
vardagliga behov. 
 

VATTENOMRÅDEN 

Ösbyträsk ligger delvis inom planområdet. Sjön 
ligger i en gammal sprickdal och bildades i och 
med landhöjningen. 

 
Ösbyträsk är ett ekologiskt särskilt känsligt 
område enligt 3 kap 3 § miljöbalken på grund av 
sin nyckelfunktion som spridningskorridor och 
den höga näringsbelastningen i sjön. Sjön med 
omgivningar är dessutom avsatt som kommunalt 
naturreservat. 
 

Planförslag 
De delar av Ösbyträsk som är belägna inom plan-
området har delvis markerats som öppet vatten-
område och delvis som vattenområde för 
aktivitetsparken. 
 
Inom vattenområdet för aktivitetsparken får natur-
bad med strand, bryggor och utrustning för andra 
vattenanknutna aktiviteter anläggas. Aktiviteterna 
och anläggningarna bör dock inte påverka natur-
reservatet negativt och all exploatering skall ske 
med hänsyn till sjöns naturvärden. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Hela planområdet ligger inom verksamhetsom-
rådet för kommunalt vatten och avlopp. Inom 
planområdet, i anslutning till badhuset finns en 
huvudledning för vattenförsörjning i Värmdö 
kommun och en tryckavloppsledning. 
Ledningarna omfattas av ledningsrätt och sträcker 
sig inom planområdet mellan Aspviksvägen och 
Ösbyträsk. 
 

Dagvatten 
Genom området sträcker sig en vattendelare vilket 
innebär att dagvattnet inom planområdet delvis 
avrinner mot Farstaviken och delvis mot Ösby-
träsk. För de delar av planområdet med hård-
gjorda ytor och avrinning mot Farstaviken tas 
dagvattnet omhand av det kommunala 
dagvattenledningsnätet. Hårdgjorda ytor inom 
området med avrinning mot Ösbyträsk avleds till 
omgivande naturmark. För dräneringsvatten från 
badhuset finns en markbädd anlagd mellan 
badhuset och Ösbyträsk. 
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Värme 
Fjärrvärme finns framdraget till planområdet, 
exempelvis i Skärgårdsvägen. Ingen anslutning 
inom planområdet finns dock. Uppvärmning sker 
enskilt inom respektive fastighet, i de flesta fall 
med direktverkande el. Med hjälp av 
värmepumpsteknik värms delvis badet upp med 
värme från isrinkens kylanläggning. 
 

El och kraftledningar 
Inom planområdet sträcker sig flera luftledningar, 
både över Kråkberget i sydost och över höjden 
med naturmark mellan badhuset och isrinken med 
skärmtak. 
 
Inom planområdet finns även två transformator-
stationer, en i anslutning till ishallen och en i 
anslutning till badhuset. 
 

Avfall 
Avfallshanteringen inom området sker med kärl. 
Närmaste återvinningsstation är belägen intill den  
 

Planförslag 
Tillkommande bebyggelse skall anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
Ledningarna som sträcker sig genom planområdet 
påverkas av den föreslagna byggrätten för nya 
tennisbyggnaden. Inom det område där byggrätten 
och ledningarna sammanfaller kommer ledning-
arna kulverteras. För att säkerställa tillgång till 
vattenledningen har bestämmelse om u-område 
införts inom kvartersmark på plankartan. 
 
En dagvattenutredning (WSP 2011-04-29) har 
genomförts specifikt för Idrottsparken. I 
utredningen ges rekommendationer och riktlinjer 
för hur dagvattenhanteringen i området bör gå till 
för att inte leda till negativa konsekvenser på 
recipient, bebyggelse och ledningsnät. Eftersom 
Ösbyträsk i framtiden skall användas för 
rekreation och bad är det, enligt 
dagvattenutredningen, viktigt att inget förorenat 
dagvatten släpps till denna. I dagvatten-
utredningen föreslås därför att dagvatten från alla 
parkeringsytor samt trafikerade ytor inom det 

området som avses att ledas till Ösbyträsk förses 
med både slam- och oljeavskiljning. Det är viktigt 
att det takdagvatten, som anses som rent 
dagvatten, inte blandas med dagvattnet från 
parkeringsytor innan parkeringsdagvattnet är 
renat, eftersom detta försämrar reningskapaciteten 
i anläggningen. Vattnet från de ytliga 
parkeringsplatserna ovanpå det föreslagna 
parkeringshuset bör, efter oljeavskiljning ledas till 
dagvattennätet väster om vattendelaren, dvs. att 
det leds mot Farstaviken istället för mot 
Ösbyträsk. Det är viktigt att detta vatten först 
fördröjs innan det leds till idrottsplatsens nät, 
eftersom detta ledningsnät enligt Värmdö 
kommun har låg kapacitet. Dagvatten från 
idrottsplatsen leds redan idag till det kommunala 
ledningsnätet. De små förändringarna i byggrätt, 
samt uppförande av skatepark etc. bör inte 
generera så mycket flöden att förändringar i 
ledningsnätet måste genomföras. Det är dock 
viktigt att allt nytillkommet vatten fördröjs 
ordentligt innan det tillåts rinna till ledningsnätet. 
Detta gäller bland annat om dagvattnet från det 
nya parkeringshuset skall tillåtas ledas till detta 
ledningsnät. För nya byggnader bör alternativ med 
gröna tak utredas, eftersom det ger en mycket god 
fördröjande effekt. I övrigt bör alla större 
parkeringsplatser förses med oljeavskiljare. Så 
mycket vatten som möjligt bör ledas ut på mark 
via stuprörsutkastare innan det leds till 
ledningsnätet, eftersom detta ger en god 
fördröjande effekt på dagvattnet. Om vattnet leds 
över en bevuxen yta erhålls även rening av 
dagvattnet. 
 
Eftersom tidigare geotekniska utredningar har 
påvisat att grundvattnet kan vara förorenat bör 
infiltration direkt till grundvattenmagasinen, till 
exempel via magasin, undvikas. Eftersom detta 
kan göra att grundvattenrörelserna ökar och att 
förorenat grundvatten därav avrinner mot 
Ösbyträsk. Om undersökningar visar att området 
där de nya parkeringsytorna skall anläggas inte är 
förorenat rekommenderas att vatten infiltreras i 
marken efter oljeavskiljning. Enligt jordartskartan 
finns det bra möjligheter för infiltration på 
platsen. 
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Fjärrvärme förordas inom planområdet. Allmänna 
vägar skall utformas så att framdragning av fjärr-
värme möjliggörs. 
 
El-, tele- och dataledningar bör om möjligt läggas 
på allmän platsmark för att inte orsaka problem i 
drift och skötsel av nätet. Luftledningen som 
sträcker sig över Kråkberget påverkas inte av 
föreslagen planering. Däremot påverkas 
luftledningen som sträcker sig över höjden mellan 
isrinken med skärmtak och badhuset då parkering, 
parkeringshus och markparkering, medges där 
ledningsgatan är belägen. Enligt tidigare beslut 
ska luftledningar inom planområdet grävas ner om 
exploatering blir aktuell. Läget för detta bör vara i 
gång- och cykelvägen för att säkerställa 
åtkomsten till ledningen. Ledningar finns också i 
naturområdet söder om den nya parkeringsplatsen. 
För att säkerställa tillgången till dessa har ett u-
område införts på kvartersmarken på plankartan. 
 
Transformatorstationen i anslutning till ishallen 
bekräftas i planen. Transformatorstationen i 
anslutning till badhuset flyttas däremot och ges i 
planen en ny plats i anslutning till parkerings-
området. Platserna markeras med E1 på 
plankartan. 
 
Avfallshanteringen kommer där det är möjligt att 
ske med kärl enligt Värmdö kommuns tekniska 
handbok. Övriga verksamhetsutövare inom om-
rådet hänvisas till uppsamlingsplatser för avfall 
vilka anläggs av Värmdö kommun. 
 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Översvämning/höga vattenstånd 
Enligt SMHI, 2006-07-03, är havets högsta hög-
vattenstånd +0,79 (höjdsystem RH00). Sett i ett 
hundraårsperspektiv kan havsytan, enligt Klimat- 
och sårbarhetsutredningen från oktober 2007, i ett 
värsta scenario komma att stiga med ytterligare 
0,5 m. Det innebär att en högsta högvattenyta i en 
grov bedömning kan komma att ligga på ca +1,30. 
 
Ny bebyggelse, med undantag för enklare 
bebyggelse, bör enligt föreslagen översiktsplan 
inte placeras lägre än +2,0 meter. Då lägsta 

marknivån inom planområdet är +2,3 meter 
(höjdsystem RH00) föreligger inte någon risk för 
översvämningar inom planområdet. 
 

Buller 
Under programskedet genomfördes en bullerbe-
räkning, 2009 Tyréns, viken visar att värdena 
troligen maximalt kommer vara 45 dB(A), med 
undantag från i direkt anslutning till Skärgårds-
vägen och Aspviksvägen där bullernivåerna 
kommer vara något högre. 
 

Förorenad mark 
Vissa partier av planområdet är starkt förorenat av 
utfyllnadsmaterial av porslinsrester innehållande 
förhöjda halter av metaller och olja. På platsen för 
den planerade tennisbyggnaden finns inga 
markprover, men för området runt befintlig 
simhall har en miljöteknisk undersökning och en 
platsspecifik riskbedömning utförts, 2005:1, 
2005:2 NCC. Den miljötekniska undersökningen 
visar att proverna överstiger värden för mindre 
känslig markanvändning (MKM) för jord, för 
ämnena koppar, nickel, bly, vanadin, zink och 
alifater. Ytterligare analyser av föroreningarna 
utförs för att säkerställa att planförslaget kan 
genomföras. 
 
 
För att säkerställa vattenkvalitén i Ösbyträsk har 
en miljöteknisk undersökning av sediment och 
vatten genomförts. Rapporten (PM Miljöteknisk 
undersökning av sediment och vatten i Ösby 
Träsk, Värmdö kommun, 2011) visar att vattnet är 
tjänligt för bad. 
 

Ammoniak 
Inom planområdet finns en tank med ammoniak 
för att kunna konstfrysa isplanerna. I dagsläget 
innehåller anläggningen 2 700 kg ammoniak 
vilket medför ett skyddsavstånd om 200 meter till 
byggnader för stadigvarande vistelse. Inom 
planområdet varken finns eller planeras för några 
byggnader för stadigvarande vistelse. 
Anläggningen ska byggas om och mängden 
ammoniak minskas till 700 kg för att uppnå ett 
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kortare skyddsavstånd om 100 meter till bygg-
nader för stadigvarande vistelse. Syftet med 
ombyggnationen är att möjliggöra nya bostäder i 
anslutning till centrum och det nu aktuella 
planområdet. 

 
Skyddsavstånd från ammoniaktanken, 100m 
respektive 200 m. 

 
Planförslag 
De övernattningsmöjligheter som medges i plan-
förslaget i både ny tennisbyggnad och Idrottens 
hus räknas som tillfälligt boende. Därmed bör 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) 
tillämpas vilket innebär att ljudnivån maximalt 
bör vara 45 dB(A). Föreslagen planering bedöms 
inte överskrida de allmänna råden. 
 
För det aktuella planområdet ska riktvärden 
mindre känslig markanvändning tillämpas då 
planområdet främst kommer att vara avsett för 
sport- och idrottsändamål där barn och vuxna 
endast vistas temporärt. 
 
Vidare markundersökningar ska ske i samband 
med fortsatt exploatering. Utförda marksaneringar 
ska säkerställa att områdets miljö inte påverkar 
människors hälsa. 
 
Risk föreligger för markföroreningar i de delar 
som har fyllts ut med material från fabriksområ-
det. Störst risk för exponering av föroreningar 
föreligger troligen i samband med markarbeten 

vid ny bebyggelse. Även risk för frigörande av 
markföroreningar under byggskedet och påverkan 
på omgivningen samt risk för påverkan på yt- och 
grundvatten föreligger. 
 
Administrativ bestämmelse, om att bygglov inte 
får medges innan markundersökningar genomförts 
i område där risk för markförorening föreligger 
och eventuell förorening avhjälpts så att värden 
för känslig markanvändning uppnås, har införts på 
plankartan. 
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PLANENS KONSEKVENSER 

Planförslaget ökar möjligheterna till sport och lek 
genom att ny tennishall byggs, befintlig hall kan 
användas som bollhall, samt äventyrslek och 
friluftsbad anläggs. Planförslaget stärker områdets 
identitet som en plats för idrott och friluftsliv med 
rekreationsrelaterade funktioner som äventyrslek, 
naturbad och utomhusgym. Genomförande av 
föreslagen planering medför att Idrottsparken 
möjliggör tydligare struktur och entréer vilket gör 
det lättare och tryggare att röra sig i området. 
 
Planförslaget skyddar även värdefulla naturom-
råden som Kråkberget som är ett karaktärsfullt 
landmärke för hela Gustavsberg. Dock ianspråktas 
naturområden delvis i norra delen av planområdet 
för parkeringsanläggningar och en ny byggnad för 
tennisverksamheten vilket medför negativ på-
verkan för landskapsbilden, bebyggelsemönstret, 
vattenföringen samt naturvärden. 
 
Idrottsparkens funktioner är beroende av stora 
kringytor för att verksamheterna ska kunna utöva 
sina aktiviteter och för att området ska upplevas 
som tryggt. Eftersom planområdets södra delar 
redan i nuläget är fullt utbyggda och det finns ont 
om öppna ytor har byggrätterna reglerats strikt för 
att säkra området från överexpansion. Även 
byggnadernas utseende och totalhöjder regleras 
relativt strikt med hänsyn till Gustavsbergs 
karateristiska landskapsbild och riksintresset för 
kulturmiljön 
 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Luft 
Halterna för miljökvalitetsnormer (MKN) för 
luftkvalitet för NO2 och PM10 riskerar att 
överstigas inom planområdet med utgångspunkt 
från trafikbelastningen. 
 

Vattenförekomster 
Planområdet berörs inte av miljökvalitetsnormer 
för vatten då Ösbyträsk inte klassats som vatten-
förekomst. Angränsande vattenförekomster har 
måttlig övergripande ekologisk status. 
 
Beroende på utformning av dagvattenhanteringen 
bedöms ändå tillförseln av gödande ämnen kunna 
minska i enlighet med MKN. Det finns dock risk 
för ökad tillförsel av föroreningar som motsäger 
MKN. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 

HUVUDMANNASKAP 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 
 

GENOMFÖRANDETID 
Genomförande tiden för detaljplanen är 10 (tio) år 
från den dag planen vinner laga kraft. 
 
ÄNDRAD LOVPLIKT, LOV MED VILLKOR 
Bygglov får inte medges innan mark-
undersökningar genomförts i område där risk för 
markförorening föreligger och eventuell 
markförorening avhjälpts. 
 
Naturbad får inte anläggas innan 
föroreningsundersökningar genomförts i område 
där risk för förorening i mark och sediment 
föreligger och eventuell markförorening avhjälpts. 
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MEDVERKANDE 
 

MEDVERKANDE KONSULTER 

Detaljplanen är upprättad i samarbete med 
Tema planavdelning 
 
Annika Persson      Lena Nordenlöw 
landskapsarkitekt      arkitekt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmdö kommun 
 
Magnus Hedenfalk Lars Fladvad 
projektchef  utvecklingschef 
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