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Samrådsredogörelse för program 

Centrala Gustavsberg 
Värmdö kommun, Stockholms län 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har under 2009 arbetat fram ett program för Centrala Gustavsberg. 
Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hå llbar stadsutveckling 
samt föreslå åtgärder av de brister som miljön idag uppvisar. Utgångspunkt för detta är 
områdets centrala läge och historiska betydelse som bostads-, arbets- och aktivitetscentrum i 
kommunen.  
 
Samhällstekniska nämnden (STN) beslutade 2009-06-16 § 119 att skicka ut programmet på 
samråd. 
 

 

 

Samråd om programmet 
Samrådet genomfördes under tiden 2009-08-10 till och med 2009-09-10. Öppet hus hölls 
2009-08-30 och 2009-09-01 på kommunen, där personal från Samhällsbyggnadskontoret och 
politiker från Beredningsgruppen närvarade för att besvara frågor. Ett hundratal personer 
besökte kommunen under kvällarna. 
 
Totalt har 71 skrivelser inkommit under tiden förslaget varit ute på samråd. En kort 
sammanställning av inkomna synpunkter finns i avsnitt A. Varje yttrande redovisas i 
sammanfattning med kommentar i avsnitt B. I de fall likartade synpunkter inkommit redovisas 
dessa under avsnitt C. Samhällsbyggnadskontorets och beredningsgruppens samlade 
bedömning och förslag till beslut redovisas i avsnitt D. 
 
Samrådsredogörelsen har beretts av Beredningsgruppen för centrala Gustavsberg tillsammans 
med tjänstemän från Samhällsbyggnadskontoret. Beredningsgruppen består av en representant 
från varje parti som finns företrätt i kommunfullmäktige: Peter Frej (M) - ordförande, Lars 
Alenfalk (C), Annika Andersson-Ribbing (S), Yvonne Blombäck (MP), Ursula Magnusson 
(FP), Mats Skoglund (V), Diana Zetterberg-Rogers (KD). 
 
Samrådshandlingar inklusive de inlämnade yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på 
Samhällsbyggnadskontoret, Värmdö kommun. 
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A.Yttranden på planförslaget har lämnats av: 
                    Registrerat 

1. Karl-Gunnar Lindahl           2009-08-11 
2. Filip Hamber             2009-08-13 
3. KF Fastigheter             2009-08-20 
4. Vägverket              2009-08-21 
5. Lantmäteriet              2009-08-25 
6. Mats Eckhéll             2009-08-27 
7. AnnaLena Kullman           2009-08-27 
8. Ingvar Larsson             2009-09-01 
9. Stockholm Sub Surfers          2009-09-01 
10. Anders Wallin             2009-09-01 
11. Carin Millfors och Mats Eckhéll       2009-09-01 
12. Svenska Kyrkan            2009-09-03 
13. Naturskyddsföreningen; Värmdö       2009-09-03 
14. Ingvar Larsson             2009-09-03 
15. Claes Fejde              2009-09-06 
16. Irene Rasmussen            2009-09-07 
17. Värmdö Simhall AB           2009-09-07 
18. Ekvallen Värmdö AB           2009-09-08 
19. Bostadsrättsföreningen Slottsstjärnan     2009-09-09 
20. Gustavsbergs båtklubb          2009-09-09 
21. Jim Svanström             2009-09-09 
22. Gustavsbergs Vägförening         2009-09-09 
23. Lars Hammar             2009-09-09 
24. Anita Eriksson             2009-09-09 
25. Christer Ljunggren           2009-09-09 
26. Marianne Landqvist           2009-09-09 
27. Olle Markstedt             2009-09-09 
28. Gustavsbergs bandy           2009-09-09 
29. Katilla Strååt             2009-09-10 
30. Telia Sonera Skanova Access Ab        2009-09-10 
31. Bostadsrättsföreningen Gridstugatan 1     2009-09-10 
32. Bostadsrättsföreningen Doktorsgatan     2009-09-10 
33. Försvarsmakten             2009-09-10 
34. Ateljéföreningen G-studion         2009-09-10 
35. Bostadsrättsföreningen Skeviksgatan 1-9    2009-09-10 
36. PetraMy Börjesson           2009-09-10 
37. Kerstin Lindstål            2009-09-10 
38. Bostadsrättsföreningarna Farstadal 1, Siena m fl  2009-09-10 
39. Ekedals samfällighetsförening        2009-09-10  
40. Lena Hall               2009-09-10 
41. JM AB               2009-09-10 
42. Värmdö Bostäder            2009-09-10 
43. Jim Svanström             2009-09-10 
44. Moderateran i Värmdö Kommun       2009-09-10 
45. Miljöpartiet de gröna, Värmdö Kommun    2009-09-10 
46. UKÄ, Värmdö kommun          2009-09-10 
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47. Storstockholms Lokaltrafik         2009-09-10 
48. Storstockholms brandförsvar        2009-09-10 
49. Föreningen Gustavsbergs vänner       2009-09-10 
50. Skönhetsrådet             2009-09-10 
51. Mats Björkman             2009-09-10 
52. Catharina Rydell            2009-09-10 
53. Weine Gustavsson            2009-09-10 
54. Jonas                2009-09-10 
55. Mathias Clason             2009-09-10 
56. Calle Ring              2009-09-10 
57. Villeroy & Boch Gustavsberg AB      2009-09-10 
58. Anonym               2009-09-10 
59. Ralf Boström             2009-09-10 
60. personaurbana@hotmail.com        2009-09-10 
61. Socialdemokraterna i Värmdö Kommun    2009-09-10 
62. Rickard Willebrand            2009-09-10 
63. Thomas Westin             2009-09-10 
64. Bostadsrättsföreningen Östra Ekedal      2009-09-11 
65. Tuija Viljakka             2009-09-11 
66. Sandra Thoresson            2009-09-13 
67. Ulf Larsson              2009-09-14 
68. Bygg- och miljökontoret, Värmdö kommun   2009-09-14 
69. Regionplanenämnden           2009-09-14 
70. Vattenfall Eldistribution AB        2009-09-16 
71. Stockholms Handelskammare        2009-09-16 

 
 

Länsstyrelsens yttrande är aviserat att inkomma under vecka 43! 
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B. Inlämnade synpunkter i sammanfattning med kontorets 
kommentar 
 
I de fall det finns likartade synpunkter på programmet besvaras dessa sammanfa ttningsvis 
under punkt C ordnade i olika kategorier. 
 
 
 
         vägar och parkering 
 

kollektivtrafik och bussterminal 
 

bebyggelse 
 

lekplats och skateboard 
 

park och gångstråk 
 

buller 
 
industritradition 

 
 
 
B1. Karl-Gunnar Lindahl 
Synpunkter: 

a) Föreslagen vägsträckning genom Ekedalsskogen förstör grönområde. 
Skeviksvägen bör användas som anslutningsväg. 

b) Bygg en ny skola istället för Kvarnbergsskolan och bygg flerfamiljshus på 
Kvarnberget. 

Kommentar: 
a) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
b) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

 
 
B2. Filip Hamber 
Synpunkter: 

a) Upprustningen av centrum är jättebra liksom viljan att få bort känslan av stora 
genomfartsleder. 

b) Att endast ha utbildning i den del av fabriksområdet där Doctus finns är dåligt. 
Det stänger av Farstadal från bostäderna i fabriksområdet. 

c) Blanda bostäder, butiker och utbildningslokaler så att inte stora områden står 
tomma och öde kvällar och helger. Ha gärna butiker i bottenplanen på 
bostadshusen. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 

b)-c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
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B3. KF Fastigheter 
Synpunkter: 

a) Coop ser positivt på den föreslagna utvecklingen av Centrala Gustavsberg. Med 
aktuellt program ser vi en framtid för Coop Konsum i Gustavsberg. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B4. Vägverket 
Synpunkter: 

a) Vägverket anser att programmet väl belyser trafik och transportövergripande 
frågor i syfte att skapa möjligheter för att främja en mer långsiktigt hållbar 
stadsutveckling. 

b) Det är positivt att alternativa vägar för att minimera belastningen i de centrala 
snitten ses över. 

c) Vägverket ser gärna att vidare trafikutredningar tar hänsyn till att befintlig 
kollektivtrafik kan utvecklas och bli än attraktivare som transportval, med tanke 
dels på oskyddade trafikanters rörelser i området och dels att målet med 
spårbunden kollektivtrafik är långsiktigt. 

d) Samtliga scenarier innebär att lokalvägen mellan trafikplats Hålludden och 
Gustavsberg öppnas för trafik. Trafikplatsen har låg standard med korta på- och 
avfarter. 

Kommentarer: 
a)-b) Kontoret noterar synpunkten. 
c) Kontoret noterar synpunkten, se även stycket  om kollektivtrafik och bussterminal 

under avsnitt C. 
d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

 
 

B5. Lantmäteriet 
Synpunkter: 

a) Utvecklingen och omvandlingen av centrala Gustavsberg medför 
genomförandefrågor av både enklare och komplexare art. Det är av stor vikt att i 
ett så tidigt skede som möjligt identifiera dessa frågor. 

b) Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark föreslås i programmet. Även 
Lantmäteriet förordar kommunalt huvudmannaskap. 

c) Lantmäteriet ser fram emot en grundlig bearbetning av genomförandefrågorna i 
det fortsatta planarbetet. 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
b) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
c) Kontoret noterar synpunkten. 

 
 
B6. Mats Eckhéll 
Synpunkter: 

a) Konsekvenserna av programförslaget kommer att medföra en kraftig försämring 
av boendemiljön för dem som bor på Publikvägen, vilket leder till en oacceptabel 
situation. Frågan borde ges ett eget utrymme i programmet men saknas tyvärr. 

Kommentarer: 
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a) Se stycket om buller under avsnitt C. 
 
 

B7. AnnaLena Kullman 
Synpunkter: 
   a) Jag saknar en lekpark, ett samlingsställe för stora och små. 
Kommentarer: 

a) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
 
 

B8. Ingvar Larsson 
Synpunkter:  

a) Förslag på byggnad istället för dagens centrum. 

 
Kommentarer:  

a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B9. Stockholm Sub Surfers  
Synpunkter:  

a) På ungdomsfullmäktigemötet hösten 2004 beslutades att förslaget Gustavsbergs 
Skatepark skulle förverkligas. 800 000 kr utlovades av pengar avsatta för 
ungdomsverksamhet. Den befintliga skateparken revs och det sades att de 800 000 
kr skulle med i badhusets budget. Projektet har dragit ut på tiden. Subsurfers 
hoppas nu på att projektet kan realiseras. 

Kommentarer: 
a) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 

 
 
B10. Anders Wallin 
Synpunkter:  

a) Förslag till kulturverksamhetsområde vid Villagatan 1 med omgivning. Idag 
drivs verksamheten som ateljérörelse med måleri och musik. Det finns planer på 
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att utöka verksamheten med ytterligare ett hus för större kulturella evenemang. 
En vision är att runt detta kvarter skapa flera möjligheter för kulturell 
verksamhet. Varför inte redan nu planera för olika verksamheter även på andra 
sidan vägen? 

 
Fastighetens läge 

Kommentarer:  
a) Kontoret noterar synpunkten. Se även stycket om industritradition under avsnitt 

C. 
 
 
B11. Carin Millfors och Mats Eckhéll (se även B6) 
Synpunkter: 

a) Trafiksituationen på Gustavsbergsvägen får inte försämras utan stor hänsyn 
måste tas till nuvarande problem med de höga hastigheterna, bullret, 
trafikintensiteten och luftföroreningarna. 

b) En tillfart till det gamla fabriksområdet från Hålludden som överbyggs genom 
det nya bostadsområdet skulle fånga upp trafikströmmarna till och från 
centrumområdets södra delar och därmed avlasta övriga vägar. 

c) En minskning av antalet bostäder bör göras om trafiksituationen inte går att lösa 
på ett tillfredsställande sätt. 

d) Så mycket som möjligt av fabriksbyggnaderna bör bevaras för att hålla 
byggkostnaderna nere och samtidigt bibehålla brukskaraktären. 

Kommentarer: 
a)-c) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
d) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

 
 
B12. Svenska Kyrkan 
Synpunkter: 

a) Den i planförslaget inritade bebyggelsen nedanför kyrkstallet bör inte komma till 
stånd, parken mellan kyrkan och kyrkstallet bör bibehållas. 
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b) Värmdögatan bör inte öppnas för trafik. Vägavsnittet används som huvudstråk 
för skolbarn mellan Ekedalsskolan och centrum med badet och idrottsutbudet 
där. Den skär också igenom den samlade kyrkoverksamheten och sambandet 
mellan kyrkan och församlingsgården som idag används för en rad aktiviteter 

Kommentarer: 
a) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
b) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

 
 
B13. Naturskyddsföreningen, Värmdö 
Synpunkter: 

a) Inga punkthus bör byggas på strandremsan söder om Gustavsbergsvägen och 
väster om Strandvik. Trädbarriären får inte brytas. Den gröna stranden mellan 
Skräddarviken och kyrkan är ett viktigt karaktäristiskt, sammanhållande 
naturstråk för hela Farstaviken. 

b) En 350 meter lång tunnel bör dras genom Kvarnberget från Gustavsbergsvägen 
vid Kvarnhjulet till Runda huset. Förslaget löser många problem: separerar bil-, 
cykel- och gångtrafik, minimerar buller, eliminerar svåra passager. Den i planen 
inlagda boulevarden delar området i två delar och stjäl det mesta av markytan. 

Kommentarer: 
a) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
b) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

 
 
B14.  Ingvar Larsson 
Synpunkter: 

a) Den planerade byggnaden längst västerut i Strandvik bör under inga 
omständigheter beviljas om det innefattar utfyllnad eller omfattande sprängning i 
befintlig topografi. 

b) Om den naturliga topografin följs gäller som byggräns västerut där branten 
börjar. 

Kommentarer: 
a)–b) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

 
 
B15. Claes Fejde  
Synpunkter:  

a) Kommunikationerna är A och O. Boenden på Gezelius väg i de sk 
terrasslägenheterna har med dagens trafik en bullernivå på mellan 65-70 db något 
måste göras för att komma ner till Boverkets riktvärden. Terrasshusen har också 
avgasföroreningar som omöjliggör utevistelse på balkonger och terrasser. 

b) En ny väg mellan Skeviksvägen och Gamla Skärgårdsvägen måste vara 
högprioriterad. Alternativt måste andra typer av åtgärder genomföras, typ 
bullerskydd. 

Kommentarer: 
a) Se stycket om buller under avsnitt C. 
b) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
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B16.  Irene Rasmussen 
Synpunkter: 

a) Bra att Munkmora knyts ihop med centrum. Nya vägar kanske blir bättre 
handikappsanpassade. 

b) Ett ordentligt centrum borde byggas i centralorten. Alla har inte bil. Sträva efter 
ett levande centrum, inte med bostäder. 

c) Bebyggelsen passar inte in i befintlig bruksmiljö. 
d) Bevara grönområdena. 
e) Lokalbuss som binder samman de olika centrum som finns. 
f) Renovera och förbättra befintliga områden. 
g) Bygga mer längre ut på Värmdö, inte centralt i Gustavsberg. 
h) Handikappanpassa trottoarer och utöka gångmöjligheter i naturen för 

handikappade. 
Kommentarer: 

a)-c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
d) Byggnationen i förslaget är framförallt planerad till redan hårdgjorda ytor varför 

äldre uppvuxna träd, naturmiljöer och karaktäristiska bergsformationer kan 
bevaras. Tanken är även att tydliggöra stråk och promenadvägar som leder ut i 
naturområden som idag är svåra att hitta till, t ex Ösbyträsk. 

e) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
f)-h) Kontoret noterar synpunkterna. 

 
 
B17. Värmdö Simhall AB 
Synpunkter: 

a) I det fall områdets idrottskaraktär stärks accentueras behovet av p-platser vid de 
olika anläggningarna.  Eftersom de är unika på Värmdö och torde ha hela 
kommunen som upptagningsområde samt att det sker tillresande från andra 
kommuner. I dagsläget kör de flesta bil till anläggningarna och i många fall bär 
de med sig omfattande idrottsutrustning. När Ösbyträsk får en ökad tillgänglighet 
torde även det medföra ett visst ökat behov av p-platser. 

b) Nuvarande tänkt placering av p-hus kommer att medföra försämringar för de 
flesta besökarna och även resultera i överbelagda gatuparkeringar eller otillåten 
parkering där det ges möjlighet. Därför är det önskvärt att p-huset kommer 
närmare idrottsområdet. 

c) För att till del minska behovet av parkeringar bör det prövas möjligheten till att 
en lokalbuss kan ha simhallen som hållplats. 

d) Den framtida detaljplanen bör medge viss bebyggelse i simhallens närhet, typ 
enklare övernattningsstugor för att möta övernattningsbehovet under större 
tävlingar etc. 

Kommentarer: 
a)-b) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
c) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
d) Kontoret noterar synpunkten och tar upp frågan i kommande detaljplanearbete. 

 
 
B18. Ekvallen Värmdö AB 
Synpunkter: 

a) Ekvallen Värmdö AB kommer aldrig att medverka till ett beslut som innehåller 
planer på att bebygga parkeringen som är ansluten till anläggningen. 
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Gustavsbergsbadet har mycket mark i anslutning till badet som kan användas som 
parkeringsyta. Även grönområdet mellan uterinken och Gustavsbergsbadet kan 
göras om till parkeringsyta. 

Kommentarer: 
a)  Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

 
 
B19. Bostadsrättsföreningen Slottsstjärnan 
Synpunkter: 

a) Enligt programmet, sidan 38, framgår att på- avfarten till väg 222 vid Ekobacken 
kommer att öppnas för all trafik. Föreningen hemställer att den aktuella vägen inte 
öppnas för genomfart. Detta kommer att få betydande nackdelar inte minst för de 
boende i området. Den ökade trafiken kommer även att påverka samtliga de 
kommunbor som använder Farsta slottsvik och den kringliggande naturen som 
rekreationsområde. 

Kommentarer: 
a) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

 
 
B20. Gustavsbergs båtklubb 
Synpunkter: 

a) Klubben är för den föreslagna utbyggnaden i Farstavikens östra del och den 
planerade gångvägen från Kattholmen till Kalsongberget. 

b) I den eventuella utbyggnaden i Farstaviken skulle klubben gärna se att ett 
samutnyttjande kunde komma till stånd. Klubben skulle vara betjänt av att där få 
tillgång till toalett och att få bygga in ett soprum. 

c) I framtiden kommer kanske krav på möjlighet att kunna tömma båttoaletter i alla 
båthamnar. En sådan anslutning bör därför förberedas för. 

d) Klubben skulle vara betjänt av att ytterligare parkeringsplatser tillkommer. 
Kommentarer: 

a) Kontoret noterar synpunkten. 
b)-c)Kontoret noterar synpunkterna och tar upp frågorna i det fortsatta planarbetet. 
d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

 
 
B21. Jim Svanström 
Synpunkter: 

a) Varför inte flytta Gustavsbergs centrum till hamnen? Yta och lokaler finns redan. 
Lokalen som används för mässor är väl ungefär lika stor som gallerian i centrum. 
Gör centrumgallerian till mässhall istället. Bussknutpunkten behöver då också 
flyttas till hamnen, den borde få plats parallellt med vägen. Infartsparkering? Hitta 
ytor i hamnområdet eller låt den ligga kvar där den är idag. 

Kommentarer: 
a) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
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B22. Gustavsbergs vägförening    
Synpunkter: 

a) Centrum och centrumnära områden ska ha kommunalt huvudmannaskap varför 
Gustavsbergs vägförening anser att vägföreningens anläggningar ska införlivas i 
kommunens åtaganden. 

b) Matargatorna från befintliga bostadsområden är idag hårt belastade vid vissa tider 
på dygnet och det skapas trafiksvårigheter, dessa vägar bör därför inte belastas 
med ytterligare trafik. Ett förslag är att förlänga Skeviksgatan via Kedjebacken 
till Skeviksvägen. 

c) Parkeringsfrågan i Gustavsbergs centrum kräver en noggrann utredning gällande 
antal p-platser och dess tillgänglighet. 

d) Har projektet tagit hänsyn till förväntade vattennivåhöjningar i låglänta områden 
så att projektet kan genomföras på ett ekonomiskt försvarbart sätt? 

e) Analyser av olika scenarier i trafikprognosen är mycket begränsade. Den 
föreslagna kopplingen mellan Skeviksvägen och Gamla skärgårdsvägen tar orörd 
natur i anspråk och skapar ny barriär, detta står inte omnämnt. 

f) Vägföreningen borde ingå i en arbetsgrupp eftersom dess anläggningar ligger 
angränsande till programområdet. 

g) Att skicka ut ett förslag i semestertider tyder på en tidspress som inte gagnar 
kvaliteten i arbetet. Arbetet borde få ta längre tid, slutresultatet borde prioriteras 
högre än tidplanen. 

Kommentarer: 
a)-c) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
d) Frågan kommer att utredas vidare i kommande detaljplanearbete.  
e) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
f)-g) Kontoret noterar synpunkterna. 

 
 
B23. Lars Hammar  
Synpunkter: 

a) Programmet innebär en utbyggnad av bostäder för mellan 2250-5500 personer. 
Flera skäl talar för att den lägre exploateringsnivån borde följas: Gustavsberg bör 
bevara sin småskalighet, infrastrukturen måste hinna följa med, dagens 
skärgårdsnatur och kulturmiljö bör bevaras, den ökade trafikbelastningen utanför 
Gustavsberg bör vägas in, t ex på Skurubron, Danvikslösen och Slussen. 

b) Det är av betydelse att ideella båtklubbar bereds tillräckligt utrymme i och vid 
Farstaviken, bör inte hänvisas till kommersiella marinor eller trängas undan av 
parkområdet. En utfyllnad av viken för offentliga ändamål förefaller därför 
tveksam. 

c) Nödvändigt att politiker och tjänstemän tar ett betydligt fastare grepp om 
byggnationens utformning och anpassning till miljön så att programmets 
tankegångar verkligen realiseras. 

Kommentarer: 
a)-b) Se stycket om bebyggelse liksom stycket om vägar och parkering under avsnitt 

C. 
c) Kontoret noterar synpunkten. 

 
 
 
 



VÄRMDÖ KOMMUN  SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samhällsbyggnadskontoret Program för Centrala Gustavsberg 
2009-10-14  Dnr 04KS/0298, 07STN/0150, 08STN/0191 

12/50 

B24. Anita Eriksson   
Synpunkter: 

a) Bra med utfyllnad i viken. 
b) De tre husen på Bagarvägen är inte bra. Runda huset blir inklämt och berget 

försvinner. 
c) Ge inte centrum för mycket storstadsutseende. Inga fler hus med platta tak. 
d) Gustavsberg behöver en byggnad som ser ut som en brännugn, finns två i 

Värmdös vapen.  
e) Biblioteket bör kompletteras med ett annex eftersom biblioteket är trångbott. 
f) Ta bort OK-macken och flytta bussterminalen dit. 
g) Bygg affärer längs vägen bakom Swedbank mot korvståndet för att göra vägen 

mer befolkad. 
h) Stråket mellan Runda huset och Vattentornet bör belysas och ges planteringar. 
i) Knyt ihop simhallen och idrottsbyggnaderna med centrum. 
j) Centrum måste knytas ihop med hamnen, genom café och affärer. 
k) Gör promenadslinga som börjar och slutar på samma plats med bra skyltar för att 

locka turister att röra sig i samhället. 
l) Ytterligare förslag om andra delar av Värmdö. 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
b)-c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
d)-e) Kontoret noterar synpunkten och tar upp frågan i det fortsatta planarbetet. 
f) Kontoret noterar synpunkten om OKQ8, i övrigt se stycket om kollektivtrafik och 

bussterminal under avsnitt C. 
g) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
h) Kontoret noterar synpunkten. 
i)-j) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
k) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
l) Kontoret kommer inte, i denna samrådsredogörelse, behandla förslag utanför 

programområdet förutom trafikfrågor. 
 
 
B25. Christer Ljunggren 
Synpunkter: 

a) 2300 nya bostäder kommer att skapa fler arbetsresor över en redan överbelastad 
Skurubro. Vad kommer kommunen göra för att förbättra kommuninvånarnas 
möjligheter till arbetsresor till intilliggande kommuner? 

Kommentarer: 
a) Kommunen har nyligen lämnat sitt yttrande över länstransportplanen för 

Stockholms län och i yttrandet förordat att Skurubron kompletteras med 
ytterligare en bro på sikt. I denna bedömning ingår att kommunen enligt 
översiktsplanen förväntas expandera kraftigt de närmaste årtiondena där även 
den nu föreslagna bebyggelsen i centrala Gustavsberg inräknas. 

 
 
B26. Marianne Landqvist 
Synpunkter: 

a) Bra att det äntligen kommit ett program 
b) Porslinsmuséet har fått alldeles för lite utrymme i framtidsplanerna. 

Kommentarer: 
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a) Kontoret noterar synpunkterna. 
b) Kontoret noterar synpunkten. Se även stycket om industritradition under avsnitt 

C. 
 
 
B27. Olle Markstedt 
Synpunkter: 

a) Det är alldeles för bullrigt i programområdet för att skapa en trivsam stadsmiljö. 
Lämnar förslag på utformning så att de bullriga barriärerna försvinner. 

 

 
b) Tennishallen bör flyttas till nuvarande parkeringen för att möjliggöra att Ösby 

träsk blir en naturlig del i idrottsklustret. 
Kommentarer: 

a) Se stycket om buller under avsnitt C. 
b) Kontoret noterar synpunkten och tar upp frågan i kommande detaljplanearbete. 

 
 
B28. Gustavsbergs bandy 
Synpunkter: 

a) En särskild detaljplan för Ekvallens idrottsområde bör upprättas och med högsta 
prioritet. Gustavsbergs bandy framförde för ett år sedan förslag på 
bostadsexploatering i kompensation för en bandyhall på det södra markområdet. 
Bandyhallen skulle möjliggöra spel inomhus. 80 nya bostäder skulle tillskapas 
och en underjordisk centrumparkering för 100 bilar. 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. Kontoret känner till önskemål och förslag angående 

bandyhallen och kommer att diskutera dessa vidare i kommande 
detaljplanearbete. Se även stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

 
 
B29. Katilla Strååt 
Synpunkter: 

a) Förtätningen av centrum skapar en säkrare miljö och ger bättre förutsättningar för 
handel och service. 
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b) Bra med förtätning i fabriksområdet, men bygg småskaligt. 
c) Vattentornsbergets exploatering är för kraftig, riskerar att bli för synlig och 

dominant. Bygg småskaligare och bevara grönområden. 
d) Vägen mot Munkmora känns fel med för stora markingrepp på 

centrumparkeringen. Bygg enligt gångvägsalternativet. 
e) Vägen mellan kyrkan och kyrkettan bör behållas som idag. Det är mycket 

barnverksamhet och gångtrafik mellan byggnaderna. Om vägen öppnas måste 
den gamla vägen stängas av. ”Shared space” fungerar inte. 

f) Kan man öppna bussvägen mot motorvägen där buss 425x går för att avlasta 
trafiken från Farsta slottsvik som annars åker gamla Skärgårdsvägen? 

g) Behåll Strandvik som allmän yta. Gör allaktivitetshus i Strandvik och skapa en 
stor lekplats. 

h) Den gröna boulevarden från Farstaviken mot rondellen känns 
överdimensionerad. Kilen bakom kyrkan blir svårutnyttjad som park p g a buller. 

i) Den norra länken mellan Skeviksvägen och gamla Skärgårdsvägen ett skämt. 
Rätt igenom den gröna lungan med elljusspår och grönområden som frekvent 
utnyttjas av alla. 

Kommentarer: 
a)-b) Kontoret noterar synpunkterna. 
c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
d)-f) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
g) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
h)-i) Se stycket om vägar och parkering  under avsnitt C. 

 
 
B30. Telia Sonera Skanova Access Ab 
Synpunkter: 

a) Önskar behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. 
b) Om anläggning hamnar inom kvartersmark önskar man skapa ett u-område till 

skydd för anläggningen. 
c) Om undanflyttningsåtgärder måste vidtas förutsätts att den part som initierar 

flytten också betalar denna. 
Kommentarer: 
   a)-c) Kontoret noterar synpunkterna. 
 
 
B31. Bostadsrättsföreningen Grindstugatan 1 
Synpunkter: 

a) Föreningen emotsätter sig idén att öppna vägen mellan kyrkan och kyrkettan och 
de gamla bruksgatorna då man anser att olycksfallsrisken ökar och man får en 
ökad påverkan på känsliga och kulturellt värdefulla områden.  

b) Om vägen bakom kyrkan öppnas för trafik kommer bostadsområdet att få ökade 
ljudnivåer. 

c) Enligt rådande detaljplan ska området vara öppet och genomsläppligt vilket 
innebär att bullerplank inte får uppföras i området varför de intilliggande 
bostäder blir helt oskyddade för buller. 

d) Ett öppnande av gamla Värmdövägen stänger av och försvårar för människor att 
gå och cykla i området. Kommunen tappar sin tanke om tillgängliga 
upplevelsevärden samt lättåtkomliga och trivsamma rekreationsområden. 
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e) En öppning av vägen bakom kyrkan förstör den välanvända kyrkparken. 
Grönområdet kring kyrkan minskar. 

f) Kartorna i programmet visar inte den pågående bebyggelsen i området – 
Ebbalund, Skeviksgatan, prästgården samt berget bakom bruksgatorna. Mängden 
grönområden i centrala Gustavsberg är därför felaktigt redovisad. 

g) Borde istället utöka kyrkparken till området mellan de gamla bruksgatorna och 
kyrkan. 

h) Tror på kommunens idéer om alternativa avlastande trafiklänkar. 
Kommentarer: 

a) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
b)-c) Se stycket om buller under avsnitt C. 
d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
e) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
f) Det stämmer att vissa pågående projekt inte finns redovisade i kartmaterialet. Det 

finns dock fortfarande stora grönområden kring Gustavsberg t ex Ösby träsk som 
numera är ett naturreservat och Tjustvik som är ett föreslaget naturreservat. Inom 
programområdet föreslås parken öka genom kopplingen med strandpromenad 
nedanför Strandvik. Dessutom föreslås det för lek välanvända Kråkberget ovanf ör 
Ekvallen enligt programmet inte används för bebyggelse. 

g) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
h) Kontoret noterar synpunkten. 

 
 
B32. Bostadsrättsföreningen Doktorsgatan 
Synpunkter: 

a) Trafiklösningarna för det nya centrumområdet måste tas under ny behandling. 
Målsättningen måste vara konkreta åtgärder för att arbeta fram ett minskat 
beroende av biltrafiken. 

b) Förslaget att öppna för trafik både norr och söder om parken och dessutom låta 
parken genomskäras av en bilväg anses oacceptabelt. Den del av parken som 
återstår kan då lika gärna användas till parkeringsplats eftersom den inte kommer 
att kunna användas som park. En av de tre föreslagna vägarna vid parken måste 
bort. 

c) Med tanke på hur stor del av trafiken vid viken som går i nord-sydlig riktning 
tror man att den nuvarande vägdragningen, med tillägg för en ny rondell, är den 
minst dåliga lösningen. 

Kommentarer: 
a) Genom att planera för bostäder i kollektivtrafiknära lägen är förhoppningen att 

fler avstår från bilkörning till förmån för kollektivtrafiken. Se även stycket om 
vägar och parkering under avsnitt C. 

b)-c) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
 
 
B33. Försvarsmakten 
Synpunkter: 

a) Inget att erinra. 
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B34. Ateljéföreningen G-studion 
Synpunkter: 

a) Ateljéföreningen G-studion uttrycker en oro över att programmet inte omnämner 
deras existens och ställer sig frågan ”Skall det bli bostäder i de byggnader där 
föreningen verkar?” 

b) Man ser det som närmast uppseendeväckande att programmet för det framtida 
Gustavsberg inte omnämner hantverkarna i området som en resurs eftersom de är 
en länk mellan de keramiska traditionerna och näringsverksamheten. 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkterna. 
b) Se stycket om industritradition under avsnitt C. 

 
 
B35. Bostadsrättsföreningen Skeviksgatan 1-9 
Synpunkter: 

a) Varför redovisas handelsytor, butiker i entréplan i flertalet fastigheter när behovet 
visar på en närbutik? 

b) Analys och slutsats visar att visad centrumbildning inte är långsiktigt hållbar. 
c) Uppgradera barnomsorg och skola gentemot 5000 personers behov. 
d) Ingen naturlig koppling mellan parkeringsmöjligheter och shopping. 

Pendelparkeringen är borta. 
e) Tag med den luftburna kollektivtrafiken i planen.  
f) I programförslaget saknas hus vid bandyplanen som ska finansiera 

överbyggnaden av bandyplanen enligt tidigare information. 
g) Revidera programförslaget och ny remiss då redovisade data inte 

överensstämmer med tänkta planer eller nära verkliga planer. 
h) I kommande planarbete är det viktigt att bevara delar av bergskullar inom 

området med skog som viktig närnatur. 
i) Varför ska väg dras genom närnatur norr om Östra Ekedal? Om denna länk ska 

dras, dra den norr om motionsspåret gränsande till golfområdet så att nattrafiken 
inte påverkar omgivningen. 

j) Var är kopplingen mellan luftburen trafik och busstrafik vid bussterminalen? Ta 
bort hus vid parkstråket för att ge plats för luftburen trafik. 

Kommentarer: 
a) I programmet skrivs att ”I fabriksområdet bör lokaler för viss kommersiell 

service kopplad till besöksnäringen avsättas i kommande detaljplaner. Det kan 
även vara aktuellt att avsätta en lokal för en mindre närbutik inom området. I 
stråket mellan centrum och fabriksområdet kan lokaler för någon restaurang och 
kontor avsättas.…Inom vissa områden kan viss kommersiell service medges i 
markplan i nytillkomna flerbostadshus.” (s.34) 

b) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
c) Det ökade elevunderlaget som bebyggelsen ger upphov till förväntas kunna 

mötas med viss om- och tillbyggnad av befintliga skolor. Det anses inte finnas 
behov att reservera mark inom programområdet för någon ny grundskola. Plats 
för ny förskola bör dock reserveras inom programområdet, exempelvis inom 
fabriksområdet. 

d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
e) Se stycket kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
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f) Kontoret noterar synpunkten. Kontoret känner till önskemål och förslag och 
kommer att diskutera dessa vidare i kommande detaljplanearbete. Se även 
stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

g) Det stämmer att vissa pågående projekt inte finns redovisade i kartmaterialet 
dessa återfinns dock i huvudsak utanför programområdet. 

h) Karaktäristiskt för Gustavsberg är att bebyggelsen är lokaliserad till 
dalgångarna medan höjderna i princip lämnats orörda. Det har medfört att flera 
bostadsområden ligger relativt skilda från varandra i olika grupperingar. Ett 
sådant område är Munkmora som ligger bakom Vattentornsberget.  Många har 
sett det som angeläget att koppla Munkmora till centrum genom bebyggelse för 
att öka tryggheten. Vattentornsberget föreslås därför bebyggas. Ett annat berg i 
programområdet är Kråkberget, ovanför Ekvallen, som i förslaget lämnats 
obebyggt. Det används i stor utsträckning för lek. 

i) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
j) Se stycket om kollektivtrafik  

 
 
B36. PetraMy Börjesson 
Synpunkter: 

a) Det finns risk att man bygger bort många värdefulla ytor och miljöer genom en 
alltför snabb förtätning. Planen talar om endast 10-15 år, i ett längre perspektiv är 
det en väldigt kort tid och det som byggs är näst intill oåterkalleligt de närmaste 
100 åren. 

b) Satsa på att få tjänsteföretag att etablera sig i kommunen – i den nya 
hamnstadsdelen, i nuvarande centrum och det närliggande industriområdet 
bakom Kråkberget. Fler arbetsplatser ger mer folk i rörelse och därmed mer 
kommers än bostäder i en sovförort. 

c) Utveckla hamnen och t ex parkeringsytorna bakom Gustavsbergs centrum – men 
avvakta med att bygga ihop centrum med hamnen. Det är inte lång sträcka att gå 
och stora sammanhängande grönytor behövs för att känna rymd och 
naturkontakt. 

d) Biltrafiken gör idag att barn i låg- och mellanstadiet inte kan gå själva till skolor 
och aktiviteter. Lös dessa problem istället för att bygga bostäder. Gräv ned 
biltrafiken, låt investeringar få kosta och gör istället färre saker bättre. 

e) Gräv ned vägkorsningen nedanför Farstaviken i en tunnel så att det blir ett 
trafikfritt stråk där man kan ta sig mellan hamnen/Höjdhagen/Ekedal och kyrkan. 

f) Satsa gärna ännu mer på en riktig stadspark men kosta på den så att den blir en 
plats där alla åldrar vill mötas. Bygg fik där kommunhuset ligger, sätt samman 
med biblioteket och en ungdomsgård där folk rör sig. Däcka över vägen och bygg 
lekplats för barn och ungdomar. Anlägg en sinnenas trädgård som kan användas 
för äldre och unga och turister. Varför inte upplåta en del för kolonilotter? 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
b) I programmet står att ”Viss kommersiell service bör medges i markplan i 

nytillkomna flerbostadshus” (s.34) Se även stycket om industritradition under 
avsnitt C. 

c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
d) Kontoret noterar synpunkten. 
e) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
f) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
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B37. Kerstin Lindstål 
Synpunkter: 

a) Bra att barnperspktivet nämns i programmet. 
b) Dåligt förslag med den avlastande länken mellan Skeviksvägen och 

Aspviksvägen. Den förstör ett underbart sammanhängande natur- och 
rekreationsområde. 

c) Iordningställ en centralt belägen mötesplats för de yngre barnen 0-10 år, deras 
föräldrar, mor- och farföräldrar, förskolegrupper, dagmammegrupper m fl. 

d) Bra att det skrivs att det bör finnas lekytor inom kvartersmark. 
e) Satsa på spårtrafik. Flytta busstorget till Värmdö Marknad för att minska 

busstrafiken i projektområdet. 
Kommentarer: 

a) Kontoret noterar synpunkten. 
b) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
c)-d) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 

   e) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
 
 
B38. Bostadsrättsföreningarna Farstadal 1, Siena m fl 
Synpunkter: 

a) Idrottsvägen, närmast korsningen Farstaborg – Rekordvägen, har sedan den första 
inflyttningen varit överfylld med parkerade bilar vid idrottsevenemang. Besökare 
använder även Farstadals besöksparkeringar eftersom det saknas allmänna p-
platser inom Farstaborgs område. Föreningen önskar antingen en breddning av 
Idrottsvägen för att tillgodose behovet eller att p-platser etableras nära Farstaborgs 
entré. Redan nu kan parkeringsförbud införas som alternativ vid Idrottsvägen 
innan andra åtgärder kan genomföras. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten och tar upp frågan i det fortsatta planarbetet. 
 
 
B39. Ekedals samfällighetsförening  
Synpunkter: 

a) Samfällighetsföreningen anser att den planerade vägen mellan Skeviksvägen och 
gamla Skärgårdsvägen inte ska byggas då den skär rakt igenom ett obebyggt 
skogsområde och mycket nära befintlig bebyggelse. Vägen skulle starkt begränsa 
tillgängligheten till rekreationsområdet och utgöra en trafikfara för den stora 
mängd barn som bor och rör sig i området. Om kommunen väljer att gå vidare 
med vägen måste en djupgående konsekvensbeskrivning göras och 
samfällighetsföreningen ges möjlighet till nära samråd. 

Kommentarer: 
   a) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
 
 
B40. Lena Hall 
Synpunkter: 

a) Både handelsutredningen och trafikutredningen pekar på att det är svårt att få till 
en attraktiv och bra lösning för utvecklingen av nuvarande Gustavsbergs centrum 
som handels/service centrum. Satsa därför hellre på en etablering av 
centrumfunktioner i hamnen/fabriksområdet i det som är nuvarande mässhall. 
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Behåll en mindre närlivs i nuvarande centrum motsvarande den som föreslås 
etableras i hamnområdet. 

b) Utveckla dagens Gustavsbergs centrum till ett utbildnings-/kultur- och 
idrottscentrum där samutnyttjande av lokaler kan ske mellan olika discipliner. 
Flytta ner Kvarnbergsskolan till nuvarande centrum och etablera Värmdö 
gymnasium lokalt. 

c) Behåll/utveckla bussomstigningsplatsen i nuvarande Gustavsbergs centrum med 
närhet till skola/idrott/kultur. 

d) Utveckla hamnområdet norr om Chamottevägen till småskalig stadsmiljö med 
viss handel, service, besöksnäring, restauranger och bostäder. 

e) Nyttja det tänkta spårbilsreservatet längs Gustavsbergsvägen som besöks och 
boendeparkering för hamnen och fabriksområdet. Plantera träd så att parkeringen 
får uttrycket ”parkering i park”. 

f) Utveckla fabriksområdet till bostadskvarter med möjlighet till 
verksamhetslokaler för icke störande/kontorsverksamhet i gatuplan. 

g) Utveckla Kvarnberget med ytterligare bostadsbebyggelse. 
h) Fullfölj idéerna om ett sammanbindande parkstråk mellan hamnen och det 

blivande utbildnings-, kultur- och idrottscentrat vid Bleksängsvägen. 

 
Kommentarer: 
   a)-b)  Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   c) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   d) Kontoret noterar synpunkten. 

e) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   f)-g) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
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   h) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
 
 
B41. JM AB 
Synpunkter: 

a) Förslaget för Strandvik innebär att tillfart och tillgänglighet kommer att 
försvåras. JM anser att deras förslag med en lägesjustering av Skärgårdsvägen 
medför en bättre anpassning av såväl trafik till Ekedalsskolan och Höjdhagen 
som en bättre boendemiljö. Kostnaden för en ombyggnad står JM för. 

b) En anslutning till Vattentornsberget är av vikt för att erhålla en bättre koppling 
mellan Munkmora och centrum. Däremot bör andra alternativ utredas eftersom 
det är oerhört kostsamt och kommer att påverka den befintliga och tillkommande 
exploateringen i centrum på ett negativt sätt. 

c) Programområdet bör delas upp i flera detaljplaner. 
d) Strandvik bör detaljplaneläggas först. En sammanhängande gc-väg runt 

Farstaviken kan då genomföras snabbt. 
Kommentarer: 

a) Kontoret noterar synpunkten. 
b) Se stycket om vägar under avsnitt C. 
c)-d) Kontoret noterar synpunkten. 

 
 
B42. Värmdö Bostäder 
Synpunkter: 

a) Exploateringsgraden med maxantal bostäder kan vara alltför hög med hänsyn till 
framtida trafiksituation och befintlig bostadsmiljö. 

b) Programförslaget anger att ny bebyggelse bör innehålla olika hustyper och 
utformning med blandade upplåtelseformer och det instämmer Värmdö Bostäder 
i. 

c) Ett intressant grepp i förslaget är att binda ihop bebyggelsen i Munkmora med 
centrum genom att bebygga Vattentornsberget och öppna upp och förbättra 
förbindelsen till Munkmora-området. Det är samma idé som Värmdö Bostäder 
tänkt för Munkmora-området och Markörplan. Man anser att den 
sammanbindande länken ska vara en gång- cykelväg. 

d) För Kvarnberget illustrerar förslaget 20-30 radhus i två våningar i sluttningens 
övre del med tillfarter från en förlängd Algata. Värmdö Bostäder anser att man 
har ett bättre förslag med fem smalhus som nås från en entrégata i anslutning till 
skolans norrgavel. 



VÄRMDÖ KOMMUN  SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samhällsbyggnadskontoret Program för Centrala Gustavsberg 
2009-10-14  Dnr 04KS/0298, 07STN/0150, 08STN/0191 

21/50 

 
Föreslagen bebyggelse på Kvarnberget. 

 
e) Värmdö Bostäder anser att de ekonomiska resonemangen bör penetreras mer 

noggrant för att få en realistisk beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna. 
Kommentarer: 

a) Frågan kommer att behandlas vidare. 
b) Kontoret noterar synpunkten. 
c) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
d) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
e) I kommande arbete kommer de ekonomiska förutsättningarna att vidare utredas. 

 
 
B43. Jim Svanström 
Synpunkter: 

a) Det fattas en central och bra lekplats i Gustavsberg. 
Kommentarer: 
   a) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
 
 
B44. Moderaterna i Värmdö Kommun  
Synpunkter: 

a) Några punkter i programförslaget bör inte ändras på: 1) Möjligheten att på ett 
bättre sätt än idag knyta an Munkmora till resten av Gustavsberg. 2) Förtäta 
centrumområdet med fler bostäder. 3) Utveckla idrottens möjligheter i och runt 
Ekvallen/simhallenområdet. 4) Utveckla fabriksområdet med det antal bostäder 
som programmet skissar på. Samtidigt måste det fortsatta arbetet ta hänsyn till de 
infrastrukturella kostnader som de är förknippade med. Några av de 
vägförflyttningar som programmet redovisar måste därför t ex studeras i detalj. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
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B45. Miljöpartiet de gröna, Värmdö Kommun 
Synpunkter: 

a) Viktigt att få till en äventyrslekpark med skateboard som bas. I väntan på en 
färdig park kan en provisorisk skateboard yta iordningställas i anslutning till 
stora parkeringen i centrum. 

b) MP upprörs över att de trafikanalyser som görs för framtiden inte tar hänsyn till 
framtida faktorer, såsom ett förändrat behov av bilen. 

c) Det är bra att programmet lägger fokus på att den nuvarande genomfartsleden 
som idag delar Gustavsberg på mitten ska bort. Det är väsentligt att kommunen 
fortsätter den påbörjade linjen med genomgående separata cykelvägar som en del 
av vägbanorna, separata kollektivkörfält och attraktiva gångstråk. 

d) Hänsyn måste tas till befintliga bostadsområden i det fortsatta arbetet gällande 
trafiken så att trafikproblem i centrala delar inte flyttas till de mer perifera. 

e) Möjligheten att förändra beteendet genom införande av spårbilar tas inte med 
som en faktor i tillräcklig utsträckning. 

f) Kollektivtrafiken ska vara nära centrumingången. 
g) Genom en aktiv planering i tidigt skede kan p-normen sänkas från dagen 1,0 till 

0,75 i tätorten.  
h) Förankringsprocess och gestaltning är avgörande för att få värmdöbor att 

acceptera ny bebyggelse i det gamla och ny infrastruktur såsom spårbilar. Kanske 
ska medborgare få smaka på känslan genom 3D-simuleringar. 

i) MP ställer sig tveksam till bebyggelse runt Strandvik. Strandvik måste fortsätta 
vara en publik plats. Stor risk finns annars att boende runt området anser att 
ljudnivåer från Valborgsfirande och liknande anses störande. 

j) Spännande och nydanande arkitektur måste ges fortsatt stort utrymme i 
planarbetet. 

k) Offentliga mötesplatser ska ges företräde framför privatisering. MP vill därför 
inte tillåta bostäder med uteplatser i gatunivå. Genom att bygga sockla r på husen, 
alternativt inrätta verksamhetslokaler anges tydliga gränsdragningar. 

l) MP anser att det är avgörande att befintlig konstnärsverksamhet i hamnen ges 
fortsatta möjligheter. 

m) Variation i höjd och gestaltning ska vara genomgående i samtliga delområden. 
n) Intressant att testa ny boendeform, ägarrätt. 
o) Bra att förlägga något publikt längst inne i Farstaviken. 
p) Kommunen borde ta fram en restaureringsplan för det förorenade 

bottensedimentet i viken. 
q) Betonar vikten av att arbeta med övergångar till omgivande grönstråk och 

promenadvägar samt befintliga bostadsområden i det fortsatta detaljplanearbetet. 
Kommentarer: 

a) Se stycket om lekplats och skatebaord under avsnitt C. 
b) Kontoret noterar synpunkten. 
c)-d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
e)-f) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
g) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
h) Kontoret noterar synpunkten. 
i) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
j)-k) Kontoret noterar synpunkten. 
l) Se stycket om industritradition under avsnitt C. 
m) I programmet står att ”Bebyggelsen ska präglas av variation i både täthet, skala 

och material.” (s.24) 
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n)-q) Kontoret noterar synpunkterna. 
 
 
B46. UKÄ, Värmdö kommun 
Synpunkter: 

a) Tillräckliga resurser, personal och programvara, måste avsättas för att förfina 
prognoserna för det uppskattade behovet av service. Det måste bli möjligt att på 
delnivå simulera olika utfall. 

b) Någon mark för ytterligare grundskoleplatser behöver inte anvisas inom 
planeringsområdet. Det är dock viktigt att hänsyn tas till hur skolvägen kan göras 
så säker som möjligt. 

c) Ny förskolekapacitet måste tillskapas genom att en ny förskola byggs i 
Charlottendal och ytterligare en inom planeringsområdets södra del, ev inom 
fabriksområdet. 

d) Barn och unga har stor behov av trygga och inspirerande platser i den offentliga 
miljön. 

e) Ett nytt särskilt boende för äldre behöver tillkomma i Gustavsbergsområdet. Det 
särskilda boendet bör lokaliseras i närheten av service och allmänna 
kommunikationer. 

f) Med tanke på yngre dementa och andra grupper med grava 
funktionsnedsättningar bör det planeras för ett framtida gruppboende i markläge 
inom Gustavsbergsområdet. 

g) Det bör ske en planering för ungdoms-/studentbostäder i anslutning till 
kommunikationer i Gustavsberg, t ex mellan Gustavsbergs centrum och 
Munkmora. 

h) I nuvarande fabriksområdet bör lokaler för föreningsverksamhet och olika former 
av aktiviteter kunna tillskapas, t ex boule, bowling. 

i) Gång- cykelvägar och motionsspår bör kopplas samman, mot Ekedalsområdet 
och Farstalandet mot Ekobacken. För att dessa grön- och strövområden inte ska 
bli avstängda från centrumbebyggelsen kan det bli nödvändigt att decentralisera 
ytor för arrangemang mm till andra delar av Gustavsberg. Ett exempel på det kan 
vara en framtida multiarena med ett brett användningsområde. Det kan också bli 
nödvändigt att verksamheter som kräver stora ytor exempelvis tennishallen 
behöver flytta från Ekvallen till lämplig plats utmed väg 222 eller norr om 
Mölnviks köpcentrum. 

j) Det finns brist på lokaler för ungdomars fritidsaktiviteter. 
k) Kontoret ser stor potential i området runt Gustavsbergs kyrka och fram till 

Farstaviken. Här finns förutsättningar för mötes-/festplatser. 
l) Väl utformade lekplatser ska kunna locka alla åldrar till aktiviteter. I de 

tillkommande bostadskvarteren är det därför av stor vikt att beakta behovet av 
lekplatser vilka kommunen idag helt saknar. 

m) Med en ökad befolkning blir behovet av nya lokaler för biblioteket akut. 
Biblioteket kan med fördel kombineras med vuxenutbildning och lärcentrum för 
högskoleutbildningar. 

n) Gymnasieskolorna i Gustavsberg saknar adekvat skolbibliotek. 
o) Stor möda bör ägnas trafikfrågorna i kommande planarbete. Det bör skapas 

trafikseparerade gc-vägar. 
p) Barnperspektivet bör beaktas i planprocessen. 
q) Trygghetsaspekterna måste beaktas när det gäller hållplatser, belysning, 

promenadvägar. 
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r) Tillgänglighetsfrågorna för personer med funktionshinder måste också beaktas. 
s) Behovet av närservice måste beaktas. 
t) Avläsbarheten av den historiska bebyggelsestrukturen, med bl a tydligt 

produktionsområde som kontrast mot bostadsbebyggelsen, kommer troligen 
otydliggöras då det södra fabrikskomplexet omvandlas till bostäder och för att 
fabriksbyggnader eventuellt byggs om och kanske till en del rivs. En knäckfråga 
är hur man ska kunna återanvända sanitetsporslinsfabrikens äldsta del från 1939 
som är en funktionalistisk ikonbyggnad. 

u) En annan fråga är tillvaratagandet av parkmiljön vid Runda huset och hur 
märkesbyggnader kommer att framträda i bebyggelsebilden efter en förtätning. 

Kommentarer: 
   a)-b) Kontoret noterar synpunkterna.  

c) I programmet står att ”Plats för ny förskola bör reserveras inom 
programområdet, exempelvis inom fabriksområdet.” (s.34-35) 

   d) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
   e) Behovet av platser bör ses över i kommande detaljplanearbete. 
   f)-h) Kontoret noterar synpunkterna. 
   i) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   j)-k) Kontoret noterar synpunkterna. 
   l) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
   m)-n)  Kontoret noterar synpunkterna. 
   o) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   p) Kontoret noterar synpunkten. 

q) En av utgångspunkterna i programarbetet har varit att försöka råda bot på den 
brist som identifierats tidigare i programområdet gällande svaga och otrygga 
stråk. Det är sagt att ”Gång- och cykelstråken ska ligga mitt i bebyggelsen för att 
öka trygghetskänslan.” (s.32) 

   r)-s) Kontoret noterar synpunkterna. 
   t)-u) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
 
 
B47. Storstockholms Lokaltrafik 
Synpunkter: 

a) Bra att kommunen tar ett samlat grepp om planeringen av centrala Gustavsberg 
eftersom områdets olika delar inte länkas samman överallt idag. 

b) SL har inga planer på att börja trafikera andra vägar än de som trafikeras idag 
även om gatustrukturen förändras. 

c) För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv krävs att framkomligheten är god så att 
bussarna inte fastnar i köer eller liknande. SL ber kommunen ta bussarnas 
framkomlighet i beaktande i kommande skede av planeringsprocessen. 

d) De flesta busslinjer passerar Gustavsberg. Med anledning av detta vore det 
önskvärt att ha en infartsparkering med fler platser än idag i närheten av 
bussterminalen. 

e) SL trafikerar idag Odelbergs väg med ett antal bussar. Vägen är dock inte bra för 
busstrafik och SL skulle helst sluta trafikera sträckan. 

f) Den planerade vägen mot Munkmora befarar SL vara för brant för busstrafik. 
Bussarna klarar bara en lutning på max 7%. 

g) Av säkerhetsskäl anser SL att sk ”shared space” inte är att föredra. Det finns stor 
risk att otydliga trafiksituationer uppstår. 

h) Det är positivt att gång- och cykelvägnätet ska utvecklas. 
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i) Busstrafiken till/från Värmdö är hårt utnyttjad och kapaciteten skulle behöva 
utökas på vissa linjer. Ett sätt att göra det är att trafikera med längre bussar, 
exempelvis dubbelledade bussar som är 24 m långa. Det vore bra att inte 
omöjliggöra för trafikering med denna typ av fordon. 

j) SL kan vid behov delta i mindre samverkansprojekt kring spårtaxi där flera parter 
står för det ekonomiska risktagandet. 

Kommentarer: 
   a)-c) Kontoret noterar synpunkterna. 
   d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   e) Kontoret noterar synpunkten. 
   f)-g) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

h)-j) Kontoret noterar synpunkterna och tar med sig frågorna i kommande 
planarbete. 

  
 
B48. Storstockholms brandförsvar         
Synpunkter: 

a) Inget att erinra såvida kommunen beaktar tillgänglighet till byggnader och 
verksamheter under byggtid för räddningstjänsten och att den inledande 
riskanalysen fördjupas under projektets gång. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B49. Föreningen Gustavsbergs vänner        
Synpunkter: 

a) De inledande beskrivningarna ger en god, om än något ytlig, bild av vårt 
samhälle Gustavsberg. Vi gillar också stilgreppet med beskrivningar och 
slutsatser under rubriker 
”Riktlinjer för fortsatt planarbete” och ”Programförslagets konsekvenser”, även 
om hanteringen inte är helt konsekvent, vilket försvårar remisshanteringen något. 

b) Föreningen ser mycket positivt på ansatsen i förslaget. Vi är tillskyndare av att 
det byggs en ny fabrik på porslinstippen och därmed en möjlig omstrukturering 
av de äldre fabriksbyggnaderna till boende, service och nya arbetsplatser. 

c) Bra är att det finns en tydlighet om att strandskyddet är viktigt och att 
geotekniska förhållanden, havsnivån och grundvattensituationen ska beaktas. 

d) Vi ser också med glädje att det äntligen kan bli något kreativt av f.d. 
Domusparkeringen nuvarande centrum. Det är i dag en skamfläck i vårt annars 
relativt prydliga samhälle. 

e) Idén med att knyta samman centrum med Munkmora/Lugnet är god även om de 
två förslagen (A och B) rimligen behöver analyseras ytterligare. 

f) Ökad tillgänglighet, inte minst för rekreation och friluftsliv, är mycket bra. 
Vi gillar möjligheterna att nyttja Farstavikens inre del även om svårigheterna att 
få till detta kan vara underskattade. 

g) Antalet bostäder är för väl tilltaget och bör skalas ned något förslagsvis till 
hälften (ca 1 500 nya bostäder) så utvecklingen av samhället och dess 
infrastruktur sker i rätt takt. 

h) Trafiklösningarna är onödigt omfattande och kostnadsdrivande. 
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i) Strandvikområdet blir ”privatiserat” med nya byggnader utmed vägen. Vi tror 
inte att det går att kombinera med en allmänt tillgänglig trädgård 
(Strandviksparken). 

j) Det är alldeles för få p-platser planerade på nuvarande cent rumparkeringen. Är 
verkligen behovet av centrum- och infartsparkering, badbesökande, idrotts- och 
evenemangsbesökare samt bostadsparkeringar beaktade. Vi tror inte det! 

k) Anslutningen till Munkmora/Lugnet med bilväg eller upphöjd gångbro behöver 
studeras vidare. 

l) Bebyggelsen väster om Bleksängsvägen (som bullerskydd) skapar en onödig 
barriär. Vi anser att nuvarande växtlighet och bergformationer är nog så gott 
bullerskydd. 

m) Vi motsätter oss att öppna vägen mellan Kyrkan och pastorsexpeditionen för 
genomfartstrafik till centrum. Förslaget är utmanande och blir inte bättre av att 
det föreslås en stor byggnad mitt i parken (allaktivitets hus eller ej). 

n) OK/Q8 mackens orörda läge kan ifrågasättas så att marken kan nyttjas bättre och 
göras vacker. Ett annat läge för macken kan vara området vid Gula Porten eller 
varför inte i centrumparkeringen? 

o) Vi vill snabbt se positiva aktiviteter för våra barn och unga. Exempelvis kan en 
”skatepark” anläggas mitt i grönstråket mellan Kyrkparken och Bagarvägen så att 
den syns och kan bli en del av utbudet i parken. Vi ser klotter och sönderslagna 
busskurer är ett nödrop från de unga som behöver få plats i samhället. 

p) Det är viktigt att bostadsproduktionen snabbt kommer igång och att 
hyresbostäderna kan utgöra en tredjedel av den, förslagsvis genom optioner i 
exploateringsavtalen. 

q) Vi vill att anslutningen mellan centrum och Munkmora/Lugnet studeras vidare i 
ett separat projekt mellan detaljplanerna för Vattentornsberget och centrum 
(parkeringen) där utgångspunkten är att behålla nuvarande vägsystem. 

r) Istället för stora huskroppar staplade mot Ebbalund och bruksgatorna kan mer 
växlighet planeras. Behåll Gustavsberg som ”stad i park”! 

s) Förstärk kyrkparken genom att inte släppa igenom trafik utan öka kontakten med 
Kyrkstallet och skapa en centrumnära mötesplats för alla åldrar och allehanda 
aktiviteter. Kanske med en amfiteater? 

t) Gör Strandviksområdet tillgängligt för allmänheten och låt Strandvik bli 
allaktivitetshus!  

u) Öka förutsättningarna för båtklubben att verka som ett naturligt och folkligt 
inslag i hamnmiljön. 

v) Säkerställ att samhället äger och driver all infrastruktur som vägar, ledningsgator 
och allmänna platser. El, tele och data kommunikationen ska vara öppen för olika 
leverantörer av tjänster. 

w) Se till att ansvarsfrågan för miljöpåverkan (tidigare och kommande) blir klarlagd. 
x) Kommunen ska sätta större press på SL för ”god service” och fler direktlinjer, 

zonerna bör ändras så att bilberoendet minskar. 
Kommentarer: 

  a)-h) Kontoret noterar synpunkterna. 
  i) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
  j)-k) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
  l)-m) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
  n) Kontoret noterar synpunkten. 
  o) Se stycket om lekpark och skateboard under avsnitt C. 
  p) Kontoret noterar synpunkten. 
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  r) Kontoret noterar synpunkten. 
  s) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
  t) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
  u)-w)  Kontoret noterar synpunkterna. 
 
 

B50. Skönhetsrådet              
Synpunkter: 

a) Skönhetsrådet ser det som utomordent ligt angeläget att centrum får sin 
nödvändiga förtätning genom bostadsbebyggelse. 

b) Stor hänsyn måste tas till naturmiljön och topografin samt de kvaliteter som finns 
i det gamla brukssamhället. 

c) Skönhetsrådet känner viss tveksamhet inför exploateringen av Vattentornsberget. 
Med den illustrerade tätheten framstår det som mycket svårt att behålla något av 
den befintliga vegetationen och landskapsbilden. 

Kommentarer: 
a)-b) Kontoret noterar synpunkterna.  
c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

 
 
B51. Mats Björkman              
Synpunkter: 

a) Bra att Vattentornsberget bebyggs för att koppla ihop Munkmora och centrum. 
b) Tveksam till flytten av Bleksängsvägen. 
c) Tveksam till ”shared space”. 
d) Om trafiken vid kyrkan i framtiden kräver en förändring så kan man då överväga 

att öppna gamla Skärgårdsvägen mellan kyrkettan och kyrkan. 
e) Bygg om t-korset vid OKQ8 till en rondell. 
f) För att göra centrum mer attraktivt borde systembolaget få en större lokal med 

utökat sortiment. En lokal med postboxar borde också finnas. 
g) Ungdomsgården måste få en lokal i centrum. 
h) Vattenhjulet borde få ett vattenflöde som driver hjulet. 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
b)-e) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
f)-g) Kontoret noterar synpunkten och tar med sig frågorna i det fortsatta 

planarbetet. 
 
 
B52. Catharina Rydell             
Synpunkter: 

a) Bra att behålla flera av de gamla fabriksfastigheterna.  
b) Bra med föreslagna vägar runt Gustavsberg istället för i centrum. 
c) Bra med brygga i Strandvik. 
d) Tråkigt att man vill använda vägen bakom kyrkan. 
e) Tråkigt med den stora förtätningen i centrum 
f) Tråkigt att förvanska kyrkparken. 
g) Tråkigt med byggnation i Strandvik. 
h) Borde bygga en längsgående brygga längs Strandvik för allmänheten. 

Kommentarer: 



VÄRMDÖ KOMMUN  SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samhällsbyggnadskontoret Program för Centrala Gustavsberg 
2009-10-14  Dnr 04KS/0298, 07STN/0150, 08STN/0191 

28/50 

   a)-c) Kontoret noterar synpunkterna. 
   d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   e) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   f) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   g) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

h) Kontoret noterar synpunkten och tar upp frågan i det fortsatta planarbetet. I 
programmet finns en föreslagen solbrygga som målpunkt för strandpromenaden 
nedanför Strandvik. 

 
 
B53. Weine Gustavsson             
Synpunkter: 

a) Bra att tvärvägar öppnas. 
b) Bra med brygga för allmänheten i Strandvik. 
c) För mycket hus i Gustavsberg. 
d) Bygg inte i Strandvik. 
e) Använd inte gamla Värmdövägen vid kyrkan. 
f) Bygg istället bostäder utanför centrum och låt centrum bli kultur-

/friskvårdscentrum och handelsplats. 
g) Fler möjligheter till parker och lekplatser. 
h) Bygg mindre huskomplex och inte bara fyrkantiga lådor som det blivit i 

Gustavsberg på senare tid. 
Kommentarer: 
   a)-b)  Kontoret noterar synpunkterna. 
   c)-d) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   e) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

f) En av åtta brister som identifierats inom programområdet och som utgjort 
avstamp för programarbetet var ”utspridd bostadsbebyggelse utan 
centrumkontakt” (s.5). På tider som centrum inte är öppet har det känts väldigt 
ödsligt och otryggt att vistas där. Programmet har därför försökt skapa en mer 
sammanhållen och levande känsla kring centrum bl a genom just 
bostadsbebyggelse. 

   g)  Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
h) I programmet står att ”Bebyggelsen ska präglas av variation i både täthet, skala 

och material.” (s.24) 
 
 
B54. Jonas                 
Synpunkter: 

a) Bra med stadsmässigheten i förslaget, kvartersstad med promenadvänliga och 
trädkantade gator där cyklar, bilar och gångtrafikanter samsas. 

b) Parkeringsnormen kunde vara lägre. 
c) Att reservera vägen mot Munkmora enbart för cyklar vore ett misstag. 
d) Kunde byggas än mer i slänten mot Munkmora. 
e) Riv centrumhuset och satsa på kommersiella lokaler i bottenplan på de nya 

husen. 
f) Låt inte nyfunkis dominera arkitekturen. 

Kommentarer: 
a) Kontoret noterar synpunkten. 
b)-c) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
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d)-e) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
f) I programmet står att ”Bebyggelsen ska präglas av variation i både täthet, skala 
och material.” (s.24) 

 
 
B55. Mathias Clason              
Synpunkter: 

a) Om centrum ska bli attraktivt och om hamnen ska expanderas så kraftigt med 
boende under ”täckmantel” av den gamla porslinsfabriken föreslås ett samlat 
arkitektoniskt grepp i stil med det lyckade St Eriksområdet på Kungholmen. 
Hamnen bebyggs i klassicerande stil som Gula byggningen samt i tegel modell 
fabrik/tornhuset. Centrum bebyggs i 50-60tals retro som idag lockar många, med 
Runda huset som avstamp. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B56. Calle Ring               
Synpunkter: 

a) Gustavsberg är en hamnstad som skulle kunna återupplivas såsom Newport, 
Rhode Island USA. Byn skulle kunna bjuda både besökare och boende en 
omfattande facett av integrerade aktiviteter. Fabrikslokalerna skulle kunna 
omvandlas genom udda ”gördetsjälvråämnenbostäder” samt utbildningsfaciliteter 
för konstnärligt skapande inom film, teater, skulptur, måleri etc. Vi måste 
tydligare definiera bilden av Gustavsberg som en spännande och kreativ centralort 
för skapande i Stockholmsområdet. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B57. Villeroy & Boch Gustavsberg AB       
Synpunkter: 

a) Villeroy & Boch Gustavsberg AB anser att det idéförslag som de största 
fastighetsägarna tagit fram för fabriksområdet bör ligga till grund för fortsatt 
bearbetning och komplettering i det fortsatta programarbetet.  

b) I idéprogrammet illustreras ett stråk som öppnar upp och skapar tillgänglighet till 
hela området. 

c) Markområdet mellan fabriksområdet och Båtvägen bör bebyggas med mindre 
punkthus. 

d) Delar av den kulturhistoriskt intressanta östra fabriksbyggnaden kommer att 
bevaras. Den höga huskroppen kan med påbyggnad byggas om för 
bostadsändamål och den lägre fabriksbyggnaden kan genom viss rivning ge 
utrymme för kompletterande bostadshus på nuvarande industrigolv med 
bevarande av den långa sammanhängande fasaden mot söder. Den slutgiltiga 
lösningen måste utvecklas vidare i kommande planarbete. 

e) Hamnområdet måste utvecklas med intressanta besöksnäringar som förstärker 
nuvarande utbud. 

f) Gustavsbergsvägen föreslås ges en annan utformning i nuvarande läge som 
tillgodoser önskemålet om en säkrare och trivsammare gatumiljö. 
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g) Man stödjer programmets intentioner att utveckla parkområdet mellan centrum 
och hamnen med olika typer av aktiviteter. 

h) Det är angeläget att fylla ut viken så att parken kan ansluta till viken och bli en 
attraktiv mötesplats. 

i) Viktigt att gångstråk anordnas invid vattnet förbi hamnen och vidare runt viken till 
ett utomhusbad. 

j) Vägen mellan hamnen och centrum bör få en hög och trivsam status och gärna 
utformas som esplanad kantad med en trädallé. Vägen bör ha den ena riktningen 
mot vattnet och den andra mot Runda huset. Bebyggelsen bör i första hand 
lokaliseras mot Kvarnberget. 

k) Villeroy & Boch Gustavsberg AB är tveksamma om värdet att flytta vägen mellan 
rondellen och OKQ8 täcks av kostnaderna för de byggrätter som tillskapas. 

l) Den föreslagna vägen till Munkmora anses inte möjlig av praktiska och 
ekonomiska skäl. 

m) Bussterminalen bör uppgraderas till ett attraktivt resecentrum. 
n) Grundläggande studier bör föreligga innan exempelvis vägar flyttas och andra 

kostnadskrävande åtgärder beslutas. 
Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
   b) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   c)-d) Kontoret noterar synpunkterna. 

e) I programmet står att ”I fabriksområdet bör lokaler för viss kommersiell service 
kopplad till besöksnäringen avsättas i kommande detaljplaner.” (s. 34) Se även 
stycket om industritradition under avsnitt C. 

   f)-g) Kontoret noterar synpunkterna. 
   h) Se stycket om park och gångstråk liksom bebyggelse under avsnitt C. 
   i) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   j)-l) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   m) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   n) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
 
 
B58. Anonym                
Synpunkter: 

a) Förstör inte området som sträcker sig från Runda huset, kyrkparken och ner till 
hamnen med gamla Ekedalsvägen, det är det bästa i Gustavsberg. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B59. Ralf Boström              
Synpunkter: 

a) Tillstyrker helhjärtat förslaget om att förstärka det befintliga parkstråket. 
b) I arkitekttävlingen för ett par år sedan fanns det förslag som visade hur 

Farstavikens vatten leddes in till ungefär biblioteket i Runda huset. Gör en vacker 
öppen vattenspegel mellan Runda huset och nuvarande centrumbyggnad. 

c) Konsekvensen av förslaget blir att bussterminalen måste flyttas. Detta är önskvärt 
ur många synvinklar, avgaser och buller förstör miljön. 

d) Kvarnberget ska utgöra ett vackert blickfång och då måste detta beaktas vid 
eventuell byggnation. 
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Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 

b) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   c) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   d) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
 
 
B60. personaurbana@hotmail.com         
Synpunkter: 

a) Tillsammans med Värmdö marknad och Mölnvik kan Gustavsberg utgöra en 
framtida triangelformad tätortsagglomeration. 

b) Inom programområdet finns kulturbärande byggnader. Att integrera dessa 
kulturvärden med ny byggnation är en grannlaga uppgift där risk finns att 
kulturvärden går förlorade. Det som ska tillkomma i anslutning till de historiska 
klenoderna ska markera Gustavsberg som en nutida och framtida kulturbärare. 

c) Det framgår inte om Gustavsberg ska vara en bostadsort av förortskaraktär i 
Storstockholm eller om kommunen ska ha ett självständigt regionalt och globalt 
näringsliv av betydelse. 

d) Speciellt intressant är dalsänkan mellan Farstaviken och centrum. Området 
förtjänar en samhällsbyggnadstävling. Det finns i området några byggnader, 
kyrkan och värdshuset m fl, som inte känns självklart att bevara. 

e) Vore intressant att pröva spårtaxi i Gustavsberg med förlängning till 
Charlottendal och Mölnvik. 

f) Kan vara med funktionellt och ekonomiskt rimligt att lägga Gustavsbergsvägen i 
en tunnel som en del i en byggnadsstruktur tätt intill norrsidan av Kvarnberget. 

g) Exempel på funktioner att allokera till olika delar av Gustavsberg för att skapa 
förutsättningar för en kreativ ekonomi: företagshotell, entreprenörscenter, 
föreningscenter etc. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
   b) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

c) I programmet står det att ”I fabriksområdet bör lokaler för viss kommersiell 
service kopplad till besöksnäringen avsättas i kommande detaljplaner… I stråket 
mellan centrum och fabriksområdet kan lokaler för någon restaurang och kontor 
avsättas… Inom vissa områden kan viss kommersiell service medges i markplan i 
nytillkomna flerbostadshus.” (s.34) 

   d) Kontoret noterar synpunkten. 
   e) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   f) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 

g) Kontoret noterar synpunkten. Se även stycket om industritradition under avsnitt 
C. 

 
 
B61. Socialdemokraterna i Värmdö Kommun     
Synpunkter: 

a) Få kommuner har en så mångfacetterad idrottsverksamhet på en så samlad, 
central och naturskön plats i kommunen. Socialdemokraterna vill att området 
vidareutvecklas i flera avseenden, bl a måste tryggheten och trivseln öka.  

b) Äventyrslekplats bör etableras på berget mellan badet och isbanan. 
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c) Om någon anläggning ska flyttas till ny lokalisering är det tennisanläggningen 
som begränsar tillgången till naturområdet och Ösby träsk. Dock bör 
anläggningen lokaliseras till annan plats på Ekvallen. 

d) Fullfölj planerna att bygga ett välvt sedumtak över isbanan. 
e) Viktigt är att skateboardparken kommer till stånd inom planområdet. 
f) Ösby träsk tillsammans med spår och leder i närområdet måste tillgängliggöras 

genom bättre skyltning och tydliga entréer. 
g) Den innersta viken mot Ekvallen kan med små medel röjas för ett litet 

utomhusbad. 
h) Socialdemokraterna vill se en blandning av bostäder, handel och närservice i 

centrum. Tillåt gärna en stark bostadsexploatering på centrumfastigheterna. 
i) Viktigt att det planeras för tillräckligt med parkeringsplatser även i framtiden. 
j) Gustavsbergsteatern bör bevaras. 
k) Skapa en attraktiv knutpunkt för kollektivtrafiken. 
l) Vore strategiskt klokt att planera för äldreboende i direkt anslutning till centrum. 
m) Bebyggelse på Vattentornsberget är ett viktigt inslag i programmet. Otrygga 

miljöer byggs bort och Munkmora kommer närmare centrum. 
n) Önskar blandade upplåtelseformer i planområdets olika delar. 
o) Är Munkmoravägen mellan centrum och Munkmora realistisk och ekonomiskt 

försvarbar? Lösningarna för gång- cykelvägen måste bli genomtänkta ur ett 
trygghetsperspektiv. 

p) Vattentornet bör synas även under dygnets mörka timmar. Den planerade 
bebyggelsen får inte skymma vattentornet. 

q) Runda huset måste ligga i fonden för en vägdragning. 
r) Stråket mellan centrum och Farstaviken måste få en ny utformning i förhållande 

till dagens. Trafiken ska planeras utifrån de gåendes och cyklandes perspektiv. 
s) En byggrätt i norra delen av parken stöds av Socialdemokraterna så länge som 

den inte inkräktar för mycket på den nuvarande parkytan. 
t) En skulpturpark som startar i anslutning till centrum och leder ned till vattnet och 

bort mot strandpromenaden i Strandvik är önskvärd. 
u) En konstgjord isyta i parken skulle befolka parken vintertid. 
v) Ett annat inslag som kan bidra att skapa en intressant centrummiljö är de 

föreslagna byggrätterna på Kvarnbergets norra sida. 
w) Förlängningen av Algatan är positiv för att lösa kommunikationen till bostäderna. 

Ambitionen att riva M-huset är riktig. 
x) Tomten runt kyrkan bör göras mer tillgänglig. 
y) Kommunen föreslås ytterligare utreda möjliga trafiklösningar för att slippa öppna 

gamla Skärgårdsvägen mellan kyrkan och centrum. Tunnel genom Kvarnberget 
måste också ytterligare utredas. 

z) Skapa en attraktiv trafiklösning för övergången mellan dalsänkan/Kyrkparken 
bort mot Strandvik så att området uppfattas hänga ihop. 

å) Den föreslagna byggnationen i viken är positiv. 
ä) Tveksam till den föreslagna bebyggelsen i bakkanten av Strandvik. Om 

byggrätter ska ges enligt förslaget ska det villkoras med att hela framsidan ner till 
vattnet övergår till kommunen så att den inte privatiseras. 

ö) Idén att skapa ett cykel- och promenadstråk längs hela norra stranden bort mot 
Kalsongberget är ett viktigt inslag i förslaget. 

aa) Socialdemokraterna är mycket positiva till etableringen av en brygganläggning 
som målpunkt för cykel- och promenadstråket. 
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bb) Möjlighet att anlägga koloniträdgårdar vid cirkusängen ned mot viken. Kanske 
en 4H-gård? 

cc) Vill skapa förutsättningar för kajak/småbåtsuthyrning. 
dd) Stora ansträngningar måste göras för att säkerställa fortsatt produktion i fabriken. 
ee) I planprogrammet föreslås en stark exploatering av bostäder i fabriksområdet. 

Just det området tål en högre bebyggelsetäthet i jämförelse med andra delar. Vill 
gärna se en stadslik miljö i dessa kvarter. 

ff) Viktigt att det inte enbart planeras för bostäder utan också ryms lokaler för 
verksamheter. 

gg) Socialdemokraterna vill se insatser för att skapa möjligheter för ännu mer 
verksamheter i samma anda som den existerande. 

hh) Det skulle vara intressant att se en brännugn motsvarande de historiska som 
kunde användas för dagens verksamma konstnärer. 

ii) Gränden bakom hotell Blå blom borde renoveras och öppnas som passage. Det 
borde också skapas ett stråk genom fabriksområdet i nord/sydlig riktning. 

jj) Understryker vikten av flera torgbildningar och mötesplatser i fabriksområdet. 
kk) Kattholmen borde göras publik och tillgänglig. 
ll) När kommunen planerar bostadshusens placering måste utgångpunkten vara att 

spränga minsta möjliga. 
mm) Angelägen om att hyresrätter tillskapas med denna förtätning. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
   b) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
   c)-d) Kontoret noterar synpunkterna. 
   e) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
   f) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   g) Kontoret noterar synpunkten. 
   h) I centrum föreslås både handel, service och bostäder. 
   i) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   j)  Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   k) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   l) Kontoret noterar synpunkten. 
   m) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

n) I programmet står att ”Det mesta av den nya bebyggelsen byggs som 
flerbostadshus med blandade upplåtelseformer (bostadsrätt, hyresrätt och 
äganderätt).” (s.24) 

   o) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   p) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   q)-r) Se stycket om vägar under avsnitt C. 
   s)-u) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   v) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

w) Kontoret noterar synpunkterna. 
   x) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   y)-z) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   å)-ö) Kontoret noterar synpunkten. 
   aa)-dd)Kontoret noterar synpunkterna. 
   ee)-ff) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 

gg) I programmet står att ”I fabriksområdet bör lokaler för viss kommersiell 
service kopplad till besöksnäringen avsättas i kommande detaljplaner.” (s.34) 

   hh)-ii) Kontoret noterar synpunkterna. 
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jj) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
kk)-ll) Kontoret noterar synpunkterna. 
mm) I programmet står att ”Det mesta av den nya bebyggelsen byggs som 

flerbostadshus med blandade upplåtelseformer (bostadsrätt, hyresrätt och 
äganderätt).” (s.24) 

 
 
B62. Rickard Willebrand            
Synpunkter: 

a) Bygg inte bort dalen. De föreslagna byggnadsvolymerna kommer att ta bort vyn 
av Kvarnberget sett från dalgången. Bygg istället tätt intill nedre delen av bergets 
sida. Exempelvis: 

 
b) Bevara det öppna luftrummet norr och väster om Runda huset. ”Stad i park” 

behöver mer, inte mindre, sammanhängande gräsytor. Blockera inte luftrummet – 
vyn till de äldre byggnaderna! 

c) Begränsa inte dalen. Platsen där dalen möter Farstaviken är en fantastisk plats 
som inte behöver bebyggas. Innan vägen byggdes var det en plats där folk 
träffades. Om det absolut måste byggas ett kafé mellan Farstaviken och dalen, låt 
det placeras så lågt och smäckert som möjligt, mittemot ett återuppfört nedre 
stenhus med mindre vind. 

d) Byggnader bakom Strandvik, yes, men tacknock inte högre än bakomliggande 
Gamla Skärgårdsvägens gatunivå.  

e) Bleksängsvägen till Munkmora känns bra vid första ögonkastet. Man kan 
däremot undra om det är korrekt att vägen är så rak när de kurviga vägarna i 
Gustavsberg följer landskapet så fint.  

f) Den högre exploateringsgraden mellan centrum och Munkmora känns rätt för att 
säkra ett gott, levande Gustavsberg efter fabriksepoken. 

g) Bort med sista vägsnutten med dess höga kant som är en visuell barriär mellan 
dalen och Farstaviken. Det verkar inte finns något behov av den om 
Värmdögatan återigen når rundeln vid Rundahuset. 
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h) I centrumområdet bör eventuella nya byggnader vara av rejäla uthålliga material 
och med högt ställda krav på detaljering/skala/gestaltning. Innan bygglov bevilja 
bör alla komplexa detaljer godkännas av kommunen för att på förhand bättre 
kunna styra slutresultatet. 

Kommentarer: 
   a)-c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   d) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   e) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   f) Kontoret noterar synpunkten. 
   g) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
   h) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B63. Thomas Westin       
Synpunkter: 

a) Barnen har försummats och det skulle behöva minst tio platser bara i 
Gustavsberg för barnens kreativitet. 

b) Trafikhetsen som finns i Gustavsberg måste dämpas. Inspiration att få ned 
hastigheten kan man hitta t ex i Visby, vägbulor, kullersten 

c) Allén bör fortsätta hela Gustavsbergsvägen ner till hamnen. 
d) Gustavsbergsvägen vid centrum bör flyttas så att den ligger mellan gamla 

kommunhuset och Kvarnberget. Centrala ljusa platser ska absolut inte nyttjas för 
biltrafik utan för människor. 

e)  
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Kommentarer: 
a) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
b)-d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
e) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 

 
 
B64. Bostadsrättsföreningen Östra Ekedal       
Synpunkter: 

a) Värnar om strandskyddet, dvs möjligheten rekreation t.ex promenader/fiske/bad i 
Farstaviken. Vill inte se några privata strandtomter! Ser gärna att man 
iordningställer strandpromenader, promenad/cykelvägar, bänkar, planeringar och 
en badbrygga och att klipporna görs mer tillgängliga för barnfamiljer och 
äldre/funktionshindrade. 

b) Uppmanar till försiktighet när det gäller exploatering av nya bostäder med 
hänvisning till eventuella negativa effekter på växt- och djurlivet. De flesta som 
bor och trivs i Gustavsberg gör det just för den fantastiska naturen! 

c) Vill inte att Strandviksområdet med högre hus än de som finns idag och framför 
oro för att eventuell byggnation breder ut sig och förstör utsikt och kontakten 
med natur och vatten för de boende i föreningen. 

d) Tror att stora strövområden och tillgängligheten till dessa kommer att begränsas 
om man bygger en trafikled mellan Skeviksvägen och Gamla Skärgårdsvägen. 
Framför att området utgör ett mycket populärt rekreationsområde. 

e) Önskar inte framstå som bakåtsträvare men vill utveckla Gustavsberg med 
försiktighet och ser fram mot vidare kommunikation om sin närmiljö. 

Kommentarer: 
a) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
b) Kontoret noterar synpunkten. 
c) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
d) Se stycket om vägar och parkering under avsnitt C. 
e) Kontoret noterar synpunkten. 

 
 
B65.Tuija Viljakka  
Synpunkter: 

a) Det är bra med bostadshus i centrumområdet eftersom området saknar estetiska 
värden och att det är kusligt att röra sig i det. 

b) Det är dåligt att förtäta och exploatera de gröna områdena runt centrum. 
c) Anser att det enbart finns ekonomiska vinstintressen bakom byggplanerna för 

norra Farstaviken/Höjdhagen. Hur ska man skydda den gamla bebyggelsen? Är 
inte området utpekat som riksintresse? Hur är det med strandskydd? 

d) Tycker att det ska byggas bostäder för ungdomar. 
e) Slå av på exploateringstakten och värna om den unika bruks- och skärgårdsmiljö. 

Gustavsberg ska förhoppningsvis inte bli ett nytt Vaxholm eller Trosa. 
Kommentarer: 

a) Kontoret noterar synpunkten. 
b) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
c)-e) Kontoret noterar synpunkterna. 
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B66. Sandra Thoresson       
Synpunkter: 

a) Saknar en allmän lekplats i Gustavsberg och tycker att Mullemeckparken i 
Järvastaden är ett bra referensexempel. 

Kommentarer: 
   a) Se stycket om lekplats och skateboard under avsnitt C. 
 
 
B67. Ulf Larsson     
Synpunkter: 

a) Sätter plus för ett vaket, befolkat centrum och förslaget att ”lindra” den tunga 
uppförsbacken mot Markörplan. Det är också positivt att gamla träd, ek/tall, 
föreslås bevaras. 

b) Sätter minustecken för ”den gråa sterila känslan” över bilderna i projektet som 
visar exempel på hur det kan bli. 

c) Vill se mera av: vackra träd (på sikt), att man bygger mindre rätlinjigt, att det ges 
utrymme för cykelvägar och parkering till/vid centrum, att man kullen mellan 
Aspviksvägen och badhuset sparas samt parken/lekplatsen norr om centrum 
bibehålls i enlighet med tidigare förslag, gärna med ett café. 

d) Föreslår att Farstaviken kan användas för roddsport, motion och kanoter. 
Kommentarer: 
   a)-b) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
   c) Se stycket om park och gångstråk under avsnitt C. 
   d) Kontoret noterar synpunkten. 
 
 
B68. Bygg- och miljökontoret, Värmdö kommun       
Synpunkter: 

a) Äldre bostäder i centrum som kommer att påverkas av en förändrad ljudbild 
måste få en tillsyn av fastighetsägare och väghållare för att undvika oacceptabla 
ljudnivåer. 

b) Bergväggen tillhörande Kvarnberget som följer Gustavsbergsvägen in mot 
centrum kan utöver den beräknade ökade trafikmängden skapa en ljudbild att ta 
extra hänsyn till. 

c) Planeringen av bostäder som byggs inne på det gamla fabriksområdet bör 
planeras med en byggnad längs med Gustavsbergsvägen som kan fungera som en 
barriär mot buller för bakomliggande bostäder. För att uppfylla syftet med 
”barriärbyggnaden” bör huskroppen vara i en helhet, en glugg kan förändra 
ljudbilden markant till det sämre inne i området. 

d) Bussterminalens in- och utfarters utformning är av yttersta vikt då busstrafikens 
lågfrekventa buller kan vara mer störande än övrig trafik. 

e) I de fall där gaturum blir trånga med husfasader på båda sidor är det viktigt att se 
över placeringen av tilluften till bostäder. 

f) Vid nybyggnation är det relativt enkelt att genomföra byggandet så att 
radonhalten understiger gränsvärdet i bostäder och arbetslokaler. 

g) Det är viktigt att planera så att boenden har nära till återvinningsstationer. Vid en 
första bedömning anses det rimligt att det finns en återvinningsstation för 
respektive område, hamnen, centrum, Vattentornsberget. 

h) Centrumområdet är historiskt mer eller mindre utfyllt av bl a deponimassor från 
gamla fabriken. Att börja gräva och exploatera på dessa massor kan innebära 
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svårigheter rent tekniskt och kan komma att skapa en annan föroreningsbild än 
vad som råder i dagsläget. Rådande grundförutsättningar innebär att 
parkeringsgarage under husen kan bli svårgenomförbart. Arbetet riskerar att i sin 
helhet bli kostsamt både ekologiskt och ekonomiskt vilket förutsätts tas med i 
planeringen. 

i) Att fylla ut Farstaviken är en uppgift i särklass med avseende på föroreningarna i 
sedimenten. Vilken åtgärd som väljs måste föregås av särskilda utredningar, bl a 
en separat miljökonsekvensbeskrivning. 

j) För arbeten i Farstaviken krävs en ansökan om strandskyddsdispens och 
vattenverksamheten ska anmälas till länsstyrelsen. 

k) Det finns miljöstörande verksamhet inom programområdet idag som inte är 
förenligt med bostadsbebyggelse – Sanitetsfabriken, lackeringsverkstad och 
bensinstation. 

l) Risken för översvämningar och erosion ska vara kriterier för kommunens 
lämplighetsprövning vid ny lokalisering av bebyggelse och behandlas i 
översiktsplanen samt beaktas vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning. 

m) Inom programområdet bör särskild hänsyn tas för fyllnadsmaterial i området ur 
erosionssynvinkel. Bygg- och miljökontoret tillämpas idag krav på plushöjd 
minst 2 meter för grundkonstruktionens undersida i samband med lovgivning för 
nya huvudbyggnader. Samma gränsvärde borde tillämpas inom det aktuella 
planområdet. 

n) Poängterar de mervärden som bevarande av befintlig bebyggelse i fabriksområdet 
skapar. Anser att områdets kulturhistoria bör bevaras genom att vissa byggnader 
sparas och genom att bygga vidare på befintliga verksamheter i området. 

Kommentarer: 
   a)-c) Kontoret noterar synpunkterna. 
   d) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   e)-m) Kontoret noterar synpunkterna. 
   n) Se stycket om bebyggelse under avsnitt C. 
  
 
B69. Regionplanenämnden       
Synpunkter: 

a) Framför att programmet överensstämmer mycket väl med intent ionerna i 
utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – 
RUFS 2010. Gustavsberg är i förslaget markerat som ”regional stadsbygd med 
utvecklingspotential”, dvs områden med hög regional tillgänglighet med 
kollektivtrafik som kan nås med matarbuss, på cykel eller till fots från stationer 
i spårsystemet eller från större bussterminaler. Huvuddelen av regionen 
bostäder och lokaler bör enligt utställningsförslaget tillkomma i dessa områden. 

b) Anser att en utveckling av Gustavsberg och tillskott av ny bebyggelse, cirka 
2200 bostäder, är positivt för utvecklingen i ostsektorn i regionen 

Kommentarer: 
a)-b) Kontoret noterar synpunkterna. 
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B70. Vattenfall Eldistribution AB       
Synpunkter: 

(Framför att det inom planområdet och i dess omedelbara närhet finns alla typer 
av elanläggningar (ledningar, nätstationer mm) och bifogar karta som redovisar 
deras läge.) 

a) Vattenfalls fördelningsstationer är inhägnade enligt gällande 
starkströmsföreskrifter och inget får placeras närmare dessa än två meter. 
Föreslår att man vid nybyggnation undviker att placera verksamheter där barn 
vistas, t ex förskolor, skolor eller lekplatser, p g a av risken för personskada intill 
dessa. Rekommendationen gäller även äldreboende och personer med särskild 
tillsyn, t ex handikappade. Bullerkänslig bebyggelse eller verksamheter som 
släpper ut föroreningar i luften t ex damm, bör/kan inte placeras intill stationerna. 
Tillfartsvägar till befintliga stationer får heller inte blockeras eller göras smalare. 

b) Vattenfall yrkar på E-områden (minst 10x10 meter) läggs in för befintliga 
nätstationer och att tillfartsvägarna till dessa säkras. 

c) Påpekar att markförlagda kablar inte får överbyggas och att luftledningar och 
markförlagda kablar måste uppfylla föreskrivna säkerhetsavstånd. Begär U-
områden för befintliga markkablar över 1 kV. Föreskriver hur flytt/ändring av 
elanläggningar får ske. Framför att befintliga elanläggningar måste hållas 
tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet. 

Kommentarer: 
   a)-c) Kontoret noterar synpunkterna. 
 
 
 
 
 
 



VÄRMDÖ KOMMUN  SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samhällsbyggnadskontoret Program för Centrala Gustavsberg 
2009-10-14  Dnr 04KS/0298, 07STN/0150, 08STN/0191 

40/50 

B71. Stockholms Handelskammare        
Synpunkter: 

a) Handelskammaren ställer sig positiv till programmet och anser att kombinationen 
av bostäder, utbildning, besöksnäring och parkområden kan skapa en levande och 
attraktiv miljö. 

b) Vissa frågetecken kvarstår kring fabrikens framtid. Vad gör man om Villeroy & 
Bosch säger nej? 

c) Är infrastrukturen tillräckligt dimensionerad för framtida behov? 
d) Anser att spårbilar är ett oprövat system som knappast kan lösa mer än vissa 

lokala trafikströmmar. 
e) Anser att det finns många stora infrastrukturella frågor som påverkar 

utvecklingen av hela Nacka/Värmdö-regionen, så som Danvikslösen, Slussen och 
Skurubron. 

Kommentarer: 
   a) Kontoret noterar synpunkten. 
   b) Villeroy & Boch kommer förmodligen att flytta sin produktion inom Gustavsberg 
   c) Kontoret kommer att arbeta vidare med frågan i kommande detaljplanearbete. 
   d) Se stycket om kollektivtrafik och bussterminal under avsnitt C. 
   e) Kontoret noterar synpunkten. 
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C. Planenhetens kommentarer till några av de mest 
frekventa synpunkterna gällande programmet 
Det finns flera synpunkter som återkommer i de yttranden som lämnats in, kontorets svar på 
dessa redovisas i detta avsnitt. 
 
Det fortsatta arbetet med olika detaljplaner kommer att kompletteras av fördjupade 
utredningar såsom t ex miljöprogram, gestaltningsprogram och social konsekvensanalys som 
bl a beaktar barnperspektivet. 

 

Vägar och parkering 
Den övergripande tanken med omvandlingen av trafikapparaten har varit att skapa en 
trafikmiljö som görs mer stadslik och därmed mer attraktiv för alla trafikslag. Trafikstråken 
ska omvandlas till landskapsrum som är tilltalande att vistas och röra sig i och som ger en god 
säkerhet för gående och cyklister. Idag gör trafikflödet på Gustavsbergsvägen att vägen 
fungerar som en barriär i området. För att undvika den barriäreffekt som den nya bebyggelsen 
ger upphov till är det viktigt att trafikflödena ses över och att man hittar sätt att sila trafiken. 
Vägarna utgör en central del i programförslaget och kommer att utredas vidare i det 
kommande planarbetet. 
 

 
Föreslagen trafiklösning 
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För att kunna uttala sig om framtida trafikflöden har en trafikutredning gjorts som baserar sig 
på en modellering av kommande trafik utifrån uppmätta flöden idag. I modellens olika 
scenarier har en länk mellan Munkmora och centrum föreslagits liksom en förbättrad koppling 
mellan väg 222 och den nya fabriken vid Ekobacken. Vägen är föreslagen att få en begränsad 
framkomlighet så att inte huvuddelen av trafiken mellan Nacka och Gustavsberg tar denna 
väg. Dessutom har man testat att öppna Värmdögatan för trafik liksom att bygga en helt ny 
väg norr om Gustavsberg för att avlasta vägarna i centrum. (se bild ovan) 
 
Många har yttrat sig om trafikapparatens olika delar: 
1) Den föreslagna öppningen av Värmdögatan mellan Gamla Skärgårdvägen och rondellen i 
centrum. 
Här har flera uttryckt oro kopplat till buller och säkerhet. Boende i området tror att deras 
fastigheter kommer att utsättas för en betydligt högre bullernivå om gatan öppnas för biltrafik. 
Man framför dessutom att det idag rör sig många barn i området på väg till och från skolan 
vilket skulle medföra en säkerhetsrisk om gatan öppnades för trafik. Trafikmängden på 
Gustavsbergsvägen kan komma att öka i framtiden så att trafikproblem uppstår, därför behövs 
en avlastning genom att öppna Värmdögatan för trafik. Att kontoret föreslår att vägen ska 
öppnas för biltrafik beror på att den föreslagna utbyggnaden av bostäder i området medför en 
så pass stor trafikmängd att framkomligheten på Gustavsbergsvägen vid centrum kommer att 
sjunka dramatiskt. Gustavsbergsvägen skulle än mer framstå som en barriär och splittra 
samhället i två delar. Avsikten är att genom att öppna Värmdögatan för trafik så ökar 
framkomligheten i centrum och man får möjlighet att röra sig mellan centrum och Strandvik i 
parkmiljö. Slutgiltig trafiklösning måste utredas vidare. 
 
2) Gustavsbergsvägen mellan Farstaviken och centrumrondellen 
Ett par yttranden handlar om parkstråket och utformningen av detta. Viktiga utgångspunkter 
har varit att stråket ska vara ”grönt” och att Runda huset ska vara i blickfånget för vägen. 
Området har oerhört tätt med installationer i mark. Utformning, läge och riktning måste därför 
studeras vidare i kommande planarbete.  
 
3) Övergången mellan Gamla Skärgårdsvägen och Gustavsbergsvägen, shared space (trafik på 
de gåendes villkor) 
Några uttrycker tvekan och oro inför trafiksäkerheten kring ”shared space” som föreslås gälla 
för vägen mellan Gamla Skärgårdsvägen och Gustavsbergsvägen. I samband med att vägen 
punkt 2 studeras måste även denna länk studeras vidare. 
 

 
Föreslagen trafikapparat vid centrum. 
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4) Föreslagen gata mellan centrum och Munkmora. 
Flera yttranden handlar om den föreslagna länken mellan centrum och Munkmora. Några ser 
positivt på vägen och ansatsen att koppla Munkmora närmare centrum med hjälp av en väg, 
andra tror att den inte är ekonomiskt försvarbar. En utgångpunkt i programmet har varit att 
försöka knyta samman Munkmora och centrum. På s.5 i programmet står det att en av 
bristerna i området idag är ”utspridd bostadsbebyggelse utan centrumkontakt”. Det finns flera 
sätt att överbrygga avståndet, både genom bebyggelse och genom stråk. I förslaget har båda 
dessa använts. Kontoret föreslår att huvudalternativet med direktanslutande bilväg mellan 
centrum och Munkmora utgår och att alternativet med kopplingen till Aspviksägen utreds 
vidare. Gång- cykelvägen utreds vidare i detaljplaneringen. Exakt hur bebyggelsen och 
vägarna ska gestaltas måste dock undersökas närmare i kommande planarbete.  
 
5) Ny länk i norr, mellan Gamla Skärgårdsvägen och Skeviksvägen. 
Flera yttranden har också handlat om den avlastande länken i norr. Många är oroliga över att 
den föreslagna vägen kommer att förstöra ett populärt rekreationsområde, andra ser länken 
som en nödvändighet för att få ned antalet fordon på Gamla Värmdövägen. Vid en full 
utbyggnad av bostäder kommer trafiken i centrum att öka markant. Om alternativa färdvägar 
saknas finns risk att trafikanter söker sig fram på vägar som inte är avsedda för större 
trafikflöden. Ett sätt att avlasta vägarna är att få trafikanter från Munkmora, Lugnet och 
Höjdhagen som ska åka in mot stan att inte åka via Gustavsbergs centrum.  
 
6) Kopplingen mellan väg 222 och Ekobacken. 
Boende i området har uttryckt farhågor för ökade trafikmängder och en påverkan på 
naturområdet vid Farsta slottsvik. Andra har sett det som en möjlighet för de boende att slippa 
köra in i samhället för att nå väg 222. Synpunkterna är noterade och kommer att utredas 
vidare.  
 
Övrigt vägar  
Det har även kommit andra yttranden kring trafikapparaten. Flera anser t ex att man borde 
undersöka om en tunnel genom Kvarnberget vore en möjlighet. En tunnel bedöms dock bli 
orimligt dyr och ger heller inte någon väsentlig avlastning av trafiken i Gustavsberg.  
 
Utredningar måste göras angående kopplingar till övriga vägar även utanför programområdet. 
 
Några yttranden har handlat om huvudmannaskapet för vägarna. I programmet kan man läsa 
att ”De befintliga huvudstråken och tillkommande lokalgator mellan kvarteren i 
fabriksområdet bör ha ett kommunalt huvudmannaskap för att vara tillgängliga på samma 
villkor som befintliga gator.” (s.37) Frågan kommer att studeras vidare i kommande 
planarbete. 
 
Parkering 
Parkeringsfrågan har också varit föremål för många tankar. Flera yttranden handlar om 
parkeringsplatser till centrum och idrottsområdet Ekvallen/simhallen. Idag finns ungefär 500 
platser i centrum. I förslaget ryms ungefär 75 gatuparkeringsplatser i området, 45 p-platser 
norr om OKQ8 liksom 350 platser i ett parkeringsgarage, d v s i princip lika många 
parkeringsplatser som idag. De föreslagna bostadskvarteren ska vara självförsörjande, d v s 
parkering för bostäderna ska rymmas inom den egna fastigheten. Det finns dock möjlighet att 
hitta andra platser för parkering i området.  
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Det har även ställts frågor om parkering i övriga programområdet. I fabriksområdet kommer 
en del av parkeringsplatserna att finnas kvar, framförallt de i hamnen. Parkering för dagens 
verksamheter i södra fabriksområdet ersätts enligt förslaget av boendeparkering. Dessutom är 
det tänkt att parkering ska planeras längs Gustavsbergsvägen och den gröna länken i centrum. 
Parkeringsfrågan måste dock studeras vidare.   
 
Några anser att parkeringsnormen är för hög. För centrala Gustavsberg är den 1,0 vilket 
motsvarar en plats för varje bostad. Parkeringsbehovet är baserat på de riktlinjer för beräkning 
av parkeringsbehov i Värmdö kommun som kommunfullmäktige antagit 2006. Ambitionen är 
dock att sänka p-normen till 0,8 genom att förbättra kollektivtrafiken och gång- 
cykellösningar. 
 
 

Kollektivtrafik och bussterminal 
Några yttranden handlar om att spårbilar borde införas inom programområdet. I programmet 
framförs att införandet av spårbilar även påverkar områden utanför programområdet, 
slutsatsen har därför varit att ett sådant arbete måste bedrivas inom ramen för kommunens 
översiktsplanearbete. På sidan 6 i programmet kan man läsa: ”Programmet stöder 
utvecklingen av alternativ kollektivtrafik för att ytterligare bidra till ett mindre bilberoende. 
Spårbilar är ett intressant alternativ att pröva i Värmdö.” Boulevarden ska utgöra 
huvudtrafikstråk för kollektivtrafiken. Fortsatta utredningar får dock avgöra eventuell 
möjlighet och sträckning för spårbilar och/eller annan kollektivtrafik. 
 
Det har även inkommit synpunkter på den bussterminal som finns i Gustavsberg. Både vad 
gäller dess utformning och läge. I dagsläget är det tänkt att bussterminalen ska ligga kvar på 
sin plats vid centrum men vidare studier måste göras i kommande detaljplanearbete. 
 
 

Bebyggelse 
Programområdet bedöms totalt kunna inrymma ca 2 200 bostäder. Den nya bebyggelsen ska 
både utgöras av mer stadsmässig bebyggelse med en tydlig kvartersstruktur och av hus i park. 
Dessutom är det sagt att bebyggelsen ska präglas av variation i både täthet, skala och material. 
Det mesta av den nya bebyggelsen ska vara flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. 
Inom vissa områden föreslås viss kommersiell service medges i markplan i nytillkomna 
flerbostadshus. Det är däremot olämpligt att lägga förslag på flera butikslokaler utanför 
centrum eftersom serviceutbudet då blir än mer splittrat. 
 
Gustavsbergs bebyggelse utgör till stora delar ett rikt kulturarv att känna stolthet för, att aktivt 
vårda och bygga vidare på. Orten ska även i framtiden vara känd för hög klass på arkitektur 
och design. 
 
Byggnader av kulturhistoriskt värde bör bevaras och framhävas i stadsbilden, t ex 
Gustavsbergsteatern, Baptistkyrkan, Tallåskyrkan. Fördjupad studie över fabriksområdets 
byggnader kommer att krävas. 
 
Illustrationsplanen ger förslag på bebyggelsens placering och utbredning. Den exakta 
placeringen och utformningen av bebyggelsen kommer dock att utredas vidare i kommande 
detaljplanearbete. Ny bebyggelse föreslås i Fabriksområdet och Gustavbergs hamn, längs 
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Kvarnbergets norra sida, i Strandvik, längs Bleksängsvägen, på dagens parkering nordost om 
centrum samt på Vattentornsberget. 
 
1) Strandvik 
Flera yttranden handlar om bebyggelsen i Strandvik. Man är orolig över att den föreslagna 
bebyggelsen blir för markant och skymmer terrasshusens kontakt med Farstaviken och bryter 
sönder dagens sammanhållna trädbarriär längs vattnet. Flera vill också behålla Strandvik som 
en gemensamhetsyta för Gustavsbergs invånare att använda vid Valborgsfirande och liknande 
aktiviteter. De illustrerade punkthusen har ifrågasatts och deras tillkomst eller eventuella 
alternativ till dessa måste studeras vidare. Viktigt är att den föreslagna bebyggelsen i 
Strandvik utreds vidare med hänsyn tagen till det rörliga friluftslivet, naturmiljön och 
kulturmiljön. Den allmänna tillgängligheten till marken vid vattnet måste säkras, bl a genom 
att det privata och offentliga får en tydlig gräns. Det är också viktigt att parken som används 
av invånarna kan hållas fortsatt tillgänglig. Strandvik ska vara en del av stadsparken och få en 
promenadväg längs vattnet som knyts ihop med den befintliga gång- cykelvägen mot Nacka. 
En förutsättning för att området ska kunna bebyggas är att strandskyddet kan upphävas i de 
delar som berörs. Om och hur det är möjligt att göra avgörs i det fortsatta planarbetet för 
Strandvik. 
 
2) Kvarnberget 
Ett annat bebyggelseområde som väckt frågor är den som föreslås vid Kvarnbergets norra 
sluttning. Några yttranden handlar om att Runda huset måste behållas väl synligt och inte får 
skymmas av nya byggnader. Ett annat yttrande framför att man ska försöka bevara luftrummet 
öppet i den här delen av Gustavsberg för att kunna möjliggöra för spårbilar i framtiden. Andra 
tycker att bebyggelsen borde klättra på berget medan någon annan säger att berget ska bevaras 
som blickfång. Utgångspunkten i förslage t har varit att befolka den här delen av Gustavberg, 
en plats som flera, vid tidigare undersökningar, ansett som öde och utsatt för blåst, och skapa 
ett helt Gustavsberg som binder samman fabriksområdet och hamnen med centrum. Samt att 
tillföra en bebyggelsemiljö som tillför värden i stadsbilden. Exakt vilken typ av bebyggelse 
det handlar om måste utredas vidare. 
 
3) Vattentornsberget 
Även den föreslagna bebyggelsen på Vattentornsberget har blivit både ifrågasatt av vissa och 
setts som helt nödvändig av andra. Några yttranden handlar också om naturen som försvinner. 
En av utgångspunkterna för projektet har varit att binda samman Munkmora med centrum 
vilket kan göras med hjälp av vägar, stråk och bebyggelse längs dessa. Det promenadstråk 
som idag utgör kopplingen mellan områdena upplevs som otryggt och det har vid flera 
tillfällen även skrivits om detta. Även om promenadvägen får bättre belysning och buskage 
och vegetation röjs så kan detta inte ersätta det ”vakande öga” som uppnås då människor ser 
vad som händer. Bebyggelse med entréer och fönster skapar en levande miljö och därmed 
ökad trygghet att röra sig i området. Genom en öppnare bebyggelsestruktur på berget kommer 
de kala bergen och det gröna inslaget att fortsatt vara ett markant inslag i miljön.  I 
programmet står även att vattentornsberget fortsatt ska vara synligt från Gustavsbergs centrum 
och Farstaviken. 
 
4) Centrum och idrottsområdet 
Några av de inkomna yttrandena handlar om centrums lokalisering, om det ska ligga kvar där 
det ligger idag eller flytta till hamnen. Andra handlar om utformningen av centrumbyggnaden 
eller den föreslagna bebyggelsen på dagens parkeringsyta. Gustavsbergs centrum konkurrerar 
med affärerna i Mölnvik och Värmdö marknad. Genom det bebyggelsetillskott som 
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programförslaget bygger på är förhoppningen att kunna behålla centrum som ett närcentrum 
för de boende runtomkring. Då kan centrum komplettera de övriga handelsområdena. Den 
ökade bebyggelsen som är föreslagen på dagens parkering kan då hjälpa till att utveckla 
centrum. Bebyggelsen ger även ett stadsliv i centrum.  
 
Platsen utgör centrum för idrott och föreningsverksamhet i Värmdö kommun. Tanken är att 
bygga vidare på detta och skapa ett centrum för kultur och idrott där vissa lokaler kan 
samutnyttjas. Även utbildningsverksamhet skulle kunna finnas här. Detta måste dock studeras 
vidare i det kommande detaljplanerarbetet. 
 
Något yttrande handlar också om bebyggelse längs Bleksängsvägen, att affärer borde byggas 
bakom Swedbank mot korvkiosken till, för att göra vägen med befolkad. I programmet har 
just en sådan bebyggelse föreslagits, för att uppnå en mer stadslik bebyggelse och därmed en 
mer levande miljö. 
 
Ett par yttranden handlar om förslaget från Gustavsbergs bandy om bostadsexploatering som 
kompensation för en bandyhall. Dessa önskemål och förslag kommer att diskuteras vidare i 
kommande detaljplanearbete. 
 
5) Fabriksområdet och hamnen 
Det är flera som skriver att det borde satsas på handel och verksamheter i fabriksområdet och 
att det borde tillkomma verksamheter av ett likartat slag som det som finns i hamnen idag. 
Någon skriver också att det inte bara ska finnas utbildning i södra fabriksområdet eftersom 
Farstadal då riskerar att inte hänga samman med övrig bebyggelse. I programmet föreslås att 
fabriksområdet och hamnen ska utgöra ett sammanhållet bebyggelseområde med tydlig 
kvartersstruktur. Önskvärt vore att binda samman områdena med någon genomkorsande gata i 
nord-sydlig riktning. Inom området finns redan idag både utbildning och besöksnäring och det 
är tänkt att etableringen av den typen av verksamheter ska främjas och utvecklas. Därför bör 
lokaler för viss kommersiell service avsättas i kommande detaljplan. Tanken är att man ska 
bygga vidare på dagens verksamhetskluster, d v s mer idrott i idrottsklustret och mer butiker i 
centrum. Det behöver dock inte betyda att södra fabriksområdet bara ska innehålla utbildning. 
Viktigt är att bostadsbebyggelsen integreras i klusterområdena så att miljön blir levande även 
på tider då verksamheter och butiker har stängt. Potentiell miljö för småföretagande med sin 
närhet till Stockholm, attraktivt boende i skärgårdsnatur och tilltalande arbetsmiljö i lokaler 
med utsikt och atmosfär. 
 
6) Överdäckning av Farstavikens inre del 
Området mellan Farstaviken och Kvarnberget kännetecknas idag av en trång passage där 
trafikapparaten står för en stor del av utrymmet. I förslaget har den inre delen av viken byggts 
över för att ordna en bättre kontakt mellan centrum och hamnen och för att skapa en 
sydvästvänd vistelseyta vid vattnet. Det blir på så sätt även en del av stadsparken. Viktigt är 
att den nya platsen utformas så att den känns trygg och behaglig att vistas i. 
 
 

Lekplats och skateboard 
Många yttranden har handlat om avsaknaden av en lekplats i centrala Gustavsberg. Även 
önskan om en skateboardpark har varit i fokus. Tanken är att parken, som går från centrum till 
Strandvik, kan inrymma skulpturpark och ett aktivitetsstråk med lekplatser och möjligheter 
till spontanidrott. En skateboardpark bullrar, lokaliseringen måste därför studeras i detalj. Den 
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exakta utformningen och lokaliseringen av lekplatser och skateboardpark måste studeras 
vidare. 
 
 

Park och gångstråk 
Parken vid kyrkan anses av många som viktig för området. Några yttranden har handlat om att 
man inte borde göra några förändringar här överhuvudtaget, varken genom att öppna gatan 
bakom kyrkan för trafik eller att erbjuda byggrätt i parken och därmed minska på parkytan. 
Tanken är att det gröna gatustråket som löper parallellt med parken integreras med denna. 
Även om parkrummet minskar genom det föreslagna kvarteret intill centrumrondellen så 
kommer Gustavsbergsvägen uppfattas som en del av parken på ett helt annat sätt än idag 
genom sin gröna ombyggnad. Dessutom erbjuds en del ny parkyta genom den utbyggnad i 
Farstaviken som programförslaget lanserat. Vidare är det tänkt att parken ska stärkas och 
utvecklas till en stadspark genom noggrann gestaltning och utformning. De tilltänkta 
byggnaderna vid kyrkan och på södra sidan om Gustavsbergsvägen ska fungera som entréer 
till parkrummet och inte blockera stråket. En offentlig lokal i det centrala parkstråket kan göra 
parken levande även vintertid tillsammans med vinteraktiviteter som också kan komma att 
infogas här.  
 
Ett par yttranden handlar om att skapa en vattenspegel i parken. Tanken att knyta samman 
vattnet med Farstaviken har varit en utgångspunkt i programmet. Det kan göras på flera sätt, 
genom kanal, genom vattenspegel, genom visuell vattenkontakt eller genom anvisning av 
tydlig riktning. I förslaget har det gröna parkstråket fått ange riktningen för vattenkontakten.  
 
Närheten till vattnet är en viktig komponent i stadsparken. Småbåtshamnen ger liv och rörelse 
och utgör därför ett betydelsefullt inslag.  
 
Enligt översiktsplanen bör en lokal grönstrukturplan upprättas där grönområden med sociala 
värden kartläggs. En målsättning vid utveckling av bebyggelse ska vara att små naturområden 
ska finnas inom promenadavstånd. Viktigt är även att behålla Gustavsbergs gröna karaktär 
genom att i möjligaste mån bibehålla karaktärsstarka, lummiga träd.  
 
Något yttrande handlar om att gång- cykelstråk och motionsspår bör kopplas samman. Ett 
viktigt inslag i det framtagna programmet har varit att öka tillgängligheten till naturområden. 
”Förslaget innehåller utökade gröna stråk och utökad tillgång till strandlinjen längs 
Farstaviken. De gröna stråken är tänkta att knyta an till de planerade naturreservaten i både 
öster och väster.” (s.21) Kortare promenader kan ha andra målpunkter såsom den föreslagna 
solbryggan i väster eller varför inte ett område med koloniträdgårdar väster om det s k 
”Kalsongberget”.  
 
 

Buller 
Programförslaget har fått flera yttranden gällande bullernivåer för redan boende i området. 
Farhågor har uttryckts gällande de väntade trafikökningarna på Värmdövägen, Gamla 
Skärgårdsvägen och leden bakom kyrkan och därmed de ökade bullernivåerna kopplat till 
detta. Man anser att fastigheterna längs de stora genomfartslederna, Värmdövägen och Gamla 
Skärgårdsvägen, redan idag får stå ut med höga bullernivåer och att den nya bebyggelsen 
skulle generera oacceptabla ljudnivåer. För att inte skapa oacceptabla bullernivåer måste 
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trafiklösningarna studeras ytterligare. Det gäller då att hitta andra vägar för trafiken att ta sig 
fram, därav de föreslagna trafiklösningarna i programmet. 
 
Eftersom biltrafiken är en stor källa till buller gäller att förutsättningar skapas för ett minskat 
bilåkande. Det gäller därför att underlätta för gående och cyklister att ta sig fram i området 
liksom att förbättra kollektivtrafiken.  
 
 

Industritradition  
Några yttranden har handlat om hantverk och design och önskan om att bygga vidare på den 
industriella traditionen som finns i Gustavsberg. Under avsnittet Verksamheter och service i 
programmet står det att det i fabriks- och hamnområdet finns ett serviceutbud med anknytning 
till den tidigare porslinsverksamheten. Här finns t ex butiker med porslinsförsäljning, 
inredningsbutiker, gallerier och museum. Här finns även industriell verksamhet. Det borde 
finnas stora möjligheter att skapa ytterligare arbetstillfällen genom att än mer utveckla 
hantverket och den keramiska produktionen i området. Det kommande konstmuséet vid 
Hålludden kan ytterligare förstärka Gustavsberg som ett centrum för hantverk, design och 
konst. 
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D. Samhällsbyggnadskontorets och beredningsgruppens 
samlade bedömning och förslag till beslut 
 
Programmet och samrådsredogörelsen innehåller värdefull information på en översiktlig nivå, 
om planeringsförutsättningar och riktlinjer infö r fortsatt detaljplanearbete i Centrala 
Gustavsberg. Planeringsförutsättningar kommer underhand att behöva utökas, breddas och 
fördjupas i det fortsatta detaljplanearbete som sker i en annan kartskala. Detaljplaneringen 
som följer av programmet förväntas även ske i etapper under en längre period, 
uppskattningsvis 5 – 10 år. Eftersom nya planeringsförutsättningar sannolikt kommer att 
tillkomma under perioden kan programmet behöva ses över. Ett tillräckligt handlingsutrymme 
bör därför finnas för nya bedömningar i kommande detaljplaner. Genom att 
kommunfullmäktige här beslutar om både program och detaljplaner ges garanti för att 
tillräckligt handlingsutrymme finns för sådana åtgärder som inte idag kan förutses men som 
kan ge ökade kvaliteter i stadsbyggandet. 
 
Illustrationer i programmet i form av kartor och skisser bör inte uppfattas som bindande för 
kommande detaljplanering. Det kan exempelvis finnas tekniska och ekonomiska hinder för 
genomförandet eftersom alla planeringsförutsättningar inte föreligger på detta stadium. I 
området finns t ex mycket ledningar och förorenad mark som kan innebära hinder för 
exploateringen. 
 
Trafikfrågorna, parkeringsproblem och störningar från trafiken behöver ytterligare belysas i 
det fortsatta planarbetet. Principerna för vägdragningen i programområdet bör dock vidhållas.  
 
Föreslagen nybebyggelse inom av programområdet, som illustrerats med bebyggelsetyper och 
våningshöjder, kommer att ses över i samband med fortsatt detaljplanering. Möjligheten att 
tillvarata äldre industriell bebyggelse för nya användningsområden bör inte uteslutas på 
nuvarande stadium. Möjligheten att förlägga nya exploateringsområden för bostadsbebyggelse 
inom planområdet på nya platser har inte fullt ut undersökts inom området och bör därför 
heller inte uteslutas.  
 
När programmet och samrådsredogörelsen förs till behandling i Samhällstekniska nämnden 
bör beslutsmeningarna vara: 
 

o att föreslå kommunfullmäktige att godkänna samrådsredogörelsen 
 

o att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att under 2010 påbörja arbetet med 
detaljplaner inom programområdet 
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Frågor som är viktiga att ta ställning till i det fortsatta arbetet med detaljplaner för olika delar 
av programområdet. 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
Lars Öberg       Mats Hellberg       Lena Nordenlöw 
Kontorschef       Planchef         Planarkitekt 
 
Ev. frågor med anledning av samrådsredogörelsen kan ställas till Lena Nordenlöw, 
lena.nordenlow@varmdo.se eller Mats Hellberg, mats.hellberg@varmdo.se  


