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Överblick
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Sammanfattning
Värmdö kommun står inför arbetet att upprätta en 
detaljplan för området Kråkberget strax öster om Gus-
tavsbergs centrum. Denna utredning ska utgöra ett kun-
skapsunderlag avseende områdets kulturmiljövärden. 

Utredningsområdet ingår i ett riksintresse för kultur-
miljövård vars värde baserats på Gustavsbergs bruksmil-
jö och dess framväxt från 1600-talet fram till 1900-ta-
lets industri med anknytning till folkhemstanken och 
kooperationen KF. 
 
Inom programområdet finns tre byggnader som WSP 
bedömer har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.  
Byggnaderna är uppförda på 1930/1940-talet och är ri-
tade av arkitekten Olof Thunström för KF. Byggnaderna 
bedöms utgöra fysiska uttryck för riksintresset. Miljöer-
na återspeglar en berättelse i Gustavsbergs historia som 
saknar motsvarighet inom riksintresset. 

Gustavsberg präglas av det typiska skärgårdslandskapet 
med berghällar, spricklandskap med stora höjdskillna-
der på korta avstånd. Denna säregna topografi har till 
stor del präglat Gustavsbergs bebyggelseutveckling i ett 
historiskt perspektiv. Dagens Gustavsberg har än idag 
en stark prägel av det gamla brukssamhället och uttryck 
för KFs omdaningar av Gustavsberg under 1900-talet.  
KF-arkitekten Olof Thunströms kom att ansvara för Gus-
tavsbergs bebyggelseutveckling. Ett särpräglande drag 
för hans ideal var att ny bostadsbebyggelse och vägar 
noggrant placerades indragna från huvudvägarna, och 

följde den naturliga topografins former. Något som ock-
så var KFs och Thunströms signum var att bostadsbygg-
naderna skulle vara underordnad befintlig natur. Höjder 
och bergskrön nyttjades och planerades som lekplatser 
för barn och för friluftsliv. Stadsbyggnadsprincipen var 
även att endast offentliga byggnader tilläts dominera i 
stadsbilden, exempelvis skolor, kommunhus och kom-
munala anläggningar såsom vattentorn. Detta koncept 
hade en stark förankring i folkhemsidealet och KFs 
motreaktion mot det tidigare hierarkiska brukssamhäl-
let.

Kråkberget och Skogsbo bedöms till stora delar vara ett 
mycket känsligt landskap att exploatera inom. För att 
bibehålla och utveckla kulturmiljön och de riksintres-
santa värdena krävs hög grad av terränganpassning, 
relativt låg bebyggelse med små fotavtryck.  
 
WSP bedömmer att vyerna från centrala Gustavsberg 
mot de omgivande naturpräglade höjderna och Kråkber-
get är mycket känsliga för ny bebyggelse och anpassning 
krävs för att tillvarata och utläsa Gustavsbergs karaktä-
ristiska bebyggelsemönster som har relevans för riks-
intresset. Stadens visuella och funktionella kopplingar  
mot skärgårdslandskapets terräng och natur är viktiga 
att tillvarata.  Bebyggelsen ska underordna sig befintlig 
natur och inte utmana eller utradera platsens bärande 
natur- och kulturvärden. De tre äldre befintliga bebyg-
gelsemiljöerna bör bevaras och värdena säkerställas i 
planen.  

Ekhaga fotograferat från öster. Byggnaden uppfördes av KF som sjukvårdsmottagning och tjänstebostad i slutet av 1930-talet.
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     Bedömning av kulturhistoriskt värde - byggnader 

Värdering av miljöer och byggnader inom området 

2. Hälsans hus
Byggnaden är ritad av Olof Thunström och uppfördes av KF 
som ett BB i samverkan med landstinget år 1947. Byggnaden 
är välbevarad och saknar motsvarighet i Gustavsberg. 
Byggnaden bedöms utgöra ett fysiskt uttryck för berättelsen om 
Gustavsbergs industrisamhälles framväxt och KFs centrala roll i 
denna utveckling.

3.a. Skogsbo
Byggnaden bedöms utgöra ett tydligt uttryck för tidens 
byggnadsideal och bär ett socialhistoriskt värde som anknyter 
till Gustavsbergsfabrikens verksamhet och riksintresset. 
Byggnaden är därmed ett fysiskt uttryck för berättelsen om 
Gustavsbergs industrisamhälles framväxt och KFs centrala roll i 
denna utveckling.

1. Ekhaga   
Byggnaden uppfördes i KF:s regi och fungerade ursprungligen 
som sjukvårdsmottagning samt tjänstebostad. Byggnaden utgör 
ett tydligt uttryck för KF-epokens byggnadsideal och bär ett 
kulturhistoriskt värde som anknyter till Gustavsbergsfabrikens 
verksamhet och riksintresset. Byggnaden är något förändrad, 
men relevansen bedöms vara mycket hög.

Mycket högt kulturhistoriskt 
värde -byggnad med koppling till 
riksintresset.

Högt kulturhistoriskt värde 
-byggnad som omfattas av 
förvanskningsförbud enligt PBL.

Visst kulturhistoriskt värde - 
omfattas av varsamhetskrav.

4. Industribebyggelse 
Moderna byggnader i trä och tegel från 80- 90-talet, samt 
från 2000-talet. Byggnaderna i sig är välanpassade till 
förlossningshemmet i skala, byggnaderna är ej bedömda i 
denna värdering då de saknar kulturhistorisk relevans.

Lågt värde.

3.b Skogsbos uthus
Byggnaden bedöms bidra med ett miljöskapande värde för 
helhetsmiljön kring Skogsbo. 

Byggnaden bedöms inte vara avgörande för läsbarheten av 
miljön. 
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Känslighetsanalys  
   
  Bedömning av landskapets känslighet 

B.  Kråkbergets platå  med hällmarksskog
Landskapet är i vissa delar relativt friställt från de intilliggande 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna. Ny 
bebyggelse inom detta område bedöms delvis gå i linje med 
bebyggelsemönstret som karaktäriserar Gustavsberg under 
1900-talet. Ny lanskapsanpassad bebyggelse kan sannolikt 
döljas och anpassas till naturmiljön varpå känsligheten 
bedöms som måttligt/känsligt för tillägg. Förekomst av okända 
fornlämningar bör utredas inom detta område. 

A. Kråkbergets västra del 
Landskapets naturliga bergsformationer och den äldre 
hällmarksskogen är synlig från många platser i Gustavsberg som 
har relevans för riksintresset. Landskapet bedöms vara mycket 
känsligt för ny bebyggelse som dominerar i dessa vyer.

Mycket känsligt landskap med 
uttryck kopplade till riksintresset.

Känsligt landskap - anpassning till 
landskapsbilden krävs.

Tåligt landskap.

C. Ekmiljö intill Skärgårdsvägen
Miljön bidrar till läsbarheten av det historiska 
stadsplanemönstret och markstrukturerna. Ekarna har 
en historisk kontext i det äldre jordbrukslandskapet som 
mötte Gustavsberg. Miljön bedöms vara mycket känslig 
för tillägg. 

D. Bebyggelsemiljöer med karaktär från 1930-talet
Byggnaderna utgör för sig och sammantaget ett 
tydligt uttryck för KF-epokens byggnadsideal och 
bär ett kulturhistoriskt värde som anknyter till 
Gustavsbergsfabrikens verksamhet och riksintresset. 
Mijöerna bedöms utgöra ett fysiskt uttryck för berättelsen 
om Gustavsbergs industrisamhälles framväxt och KFs 
centrala roll i denna utveckling.
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F .Skärgårdsvägen
En historisk huvudled från Värmdölandet in till 
Gustavsberg. Vägen omgiven av äldre tallar, vissa 
äldre institutionsbyggander från tidigt 1900-tal 
blandat med inslag av modern bostadsbebyggelse 
från 2000-talet. Byggnader ligger indragna ca 15 
meter från vägen. Miljön är känslig avseende dess 
lummiga karaktär, ny bebyggelse kan tillföras om 
den anpassas till skala, volym och terräng.

E. Modern industribebyggelse
Utsprängt bergsparti med låga moderna tegel/
träbyggnader. Möjlighet finns att stärka värden 
genom att återställa och ”läka” mark- och 
bergschakt.
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   Bedömning av befintlig bebyggelse -riksintresset Gustavsberg

Planområdets bebyggelse och omgivande landskap ingår i sin helhet i riksintresset 
Gustavsberg. 
Miljöerna är tillkomna under den epok som riksintresset pekat ut som värdekärnor. 
Framförallt bedöms följande uttryck vara visuella i planområdet: ”1900-talets industri med 
anknytning till folkhemstanken och kooperationen KF”. De byggnader som berörs är:  
Ekhaga, Skogsbo och Hälsans hus/f.d. BB.
Miljöerna Skogsbo, f.d. BB och Ekhaga bedöms utgöra fysiska uttryck för riksintresset 
Gustavsberg.  

Bedömning av kulturmiljövärdenas förhållande till  
riksintresset -lagkrav

 
 

  
Bedömning av Landskapet-riksintresset Gustavsberg
I landskapet finns utpekade utsiktsplatser och landmärken som också utgör viktiga 
och känsliga siktlinjer mot programområdet. Planerad bebyggelse (beroende på 
byggnadernas höjd) kan påverka den visuella och fysiska upplevelsen av landskapet 
men även dess kulturhistoriska värden som i Gustavsbergsområdet byggde på att låta 
skärgårdslandskapet överordna sig bebyggelsen. 
Bostadsbebyggelsen från KF-tiden innefattar terränganpassning med mycket 
sparad hällmark, träd och naturmiljö vilket gör att samspelet mellan bebyggelse och 
naturlandskap är präglande för Gustavsberg. 
Dessutom utgjorde möjligheten till rekreation ett centralt inslag i folkhemsideologin. 
Då naturen utgjorde en förutsättning för hur bebyggelsestrukturen utvecklades i enligt 
med KF och ”stadsarkitekten” Olof Thunström ideal. 
I Thunströms kommentarer gällande generalplanen för Gustavsberg framgår det 
tydligt hur intentionen var att samhällsfunktioner skulle vara integrerade i naturen. 
Skrägårdslandskapet blev därmed en tongivande komponent för Gustavsbergs 
landskapskaraktär där bebyggelsen anpassades efter den befintliga terrängen.  
 
Skärgårdslandskapets karaktär och Gustavsbergs särpräglade bebyggelsemönster 
som tillvaratar höjder och utblickar mot naturmiljön bedöms utgöra ett uttryck för  
riksintresset Gustavsberg. 
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Förhållningssätt till befintlig bebyggelse
• Inför planbestämmelser som säkerställer bevarande av Hälsana hus/f.d. BB, 

Skogsbo och Ekhaga med omgivande naturmiljö.
• Inför planbestämmelser som inte medför förvanskande tillbyggnader på de 

tre ovannämnda byggnaderna.
• Säkerställ buffertzon runt miljöerna som ska domineras av äldre tallar och 

naturlig hällmark, inför kompletterande ökade krav på lov för fällning av 
större träd.

• Vid förändringar av byggnaders exteriör bör antikvariskt sakkunnig 
rådfrågas.

• Byggnaderna ska underhållas med material och tekniker som gällde för 
den tid huset byggdes.

• Yttre byggnadsdetaljer som dörrar, fönster, omfattningar, träprofiler, 
takbeläggning, takfötter och räcken som ersatts med material och modeller 
från vår tid bör, i så hög grad som möjligt återställas till den karaktär som 
motsvarar den urspungliga. 

Hur kan ny bebyggelse förhålla sig till kulturmiljön?
• Enligt det stadsbyggnadsideal som präglat Gustavsberg har höjder 

i stadens närhet, om de har bebyggts, har bebyggelsen varit låg och 
ofta med en offentlig funktion. Detta mönster kan tillämps även inom 
Kråkberget, dvs att planlägga för låg bebyggelse inom ytan för Kråkbergets 
platå. Avvägningar mellan natur- och kulturvärden måste göras. Samråd bör 
ske med Länsstyrelsen. 

• Planen bör säkertälla låga volymer på Kråkbergets västra del för att värna 
de känsliga vyerna från centrum. Vyer från väster och söder ska domineras 
av Kråkbergets naturliga bergsformation, befintliga topografin och löv/
hällmarksskog.

• Bevara ekmiljön väster om Ekhaga intill Skärgårdsvägen.
• Inför planbestämmelser som säkerställer att inga synliga sprängningar och 

omfattande schaktningar får ske inom känsliga delar av planområdet.
• Undvik hus i liv med invid Skärgårdsvägen, gröna stråk bör bevaras.
• Ta stöd av antikvarisk expertis i kommande planarbete för att minimera risk 

för skada/påtaglig skada på riksintresset. 

Övrigt
• Undersök förekomst av eventuella okända fornlämningar inom 

planområdet.

Råd och riktlinjer 
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Uppdraget
I planprocessen finns behov av kunskapsunderlag i form 
av en utredning av områdets kulturhistoriska värde 
samt råd och riktlinjer inför kommande planprocess. 
Rapporten består av en antikvarisk förundersökning 
samt konsekvensanalys som skall fungera som underlag 
för beställaren i den fortsatta planprocessen. 

Utredningen är  delvis förutsättningslös, det vill säga 
att utredningen inte tar ställning till något speciellt 
förslag till förändring eller bevarande. Utredningen 
har avgränsats så att den identifierar förutsättningar, 
kulturhistoriska värden och förslag på förhållningssätt 
som ska främja en fortsatt möjlighet till läsbarhet av den 
kulturhistoriskt intressanta miljön i förhållande till en 
viss åtgärd. 

Den beskrivande texten i kulturmiljöutredningen ska 
vara vägledande vid bygglovsprövning. 
 

Syfte

Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 
Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval där miljöns 
bärande berättelser och dess fysiska uttryck identifieras 
och det görs en bedömning av hur fullständig och 
relevant miljön är ur kulturhistorisk synvinkel. 
 
I planprocessen för Kråkberget finns behov av 
ett kunskapsunderlag i form av en utredning, sk. 
antikvarisk förundersökning,  med kulturhistorisk 
värdering, prioritering samt övergripande 
rekommendationer för kommande detaljplan. 
Utredningen består av en rapport som omfattar en 
landskaps- och bebyggelseanalys som skall fungera som 
underlag för beställaren i den fortsatta planprocessen 
 
Underlag

Den geografiska avgränsningen av förundersökningen 
är baserad på planområdet för detaljplanen. Förun-
dersökningens tar även hänsyn till en bredare kontext 
eftersom de övergripande kulturhistoriska strukturerna 
och sammanhangen sträcker sig utanför planområdet. 
De åtgärder som utförs inom planområdet kan medföra 
konsekvenser för kulturmiljön utanför området.

Metod  
Som en del av metoden för den kulturhistoriska 
värderingen ingår en avgränsning av vilket 
kulturhistoriskt sammanhang och vilken historia 
miljön representerar och berättar. Avgränsningen 
i tid är därför en del av utredningen och analysen 
av kulturmiljön. Metoden baseras på inläsning av 
historiska källmaterial, kartöverlägg samt fältbesök. 

Viktiga siktlinjer har inkluderats i analysen för att il-
lustrera de visuella kopplingarna mellan riksintressets 
fysiska objekt och befintliga natur som redovisas med 
hjälp av fotografier. Dessa visar bergets synlighet och 
skala i förhållande till de omgivande landmärkena och 
dess känslighet för exploatering. Kråkberget utgör även 
en nyckelbiotop vilket adderar ytterligare en känslig-
hets aspekt att ta hänsyn till i planprocessen men denna 
aspekt har inte WSP vidare fördjupat sig i. 

Den antikvariska förundersökningen skall identifiera 
och beskriva de kulturhistoriska värden som finns inom 
planområdet genom en inventering och värdering 
av befintlig miljö utifrån Stockholms Stadsmuseums 
klassificeringskarta. Utifrån klassificeringen görs en 
känslighetsanalys som belyser i vilken grad miljön tål 
förändring utan att skada de kulturhistoriska värdena. 
Rapporten inkluderar även råd och riktlinjer samt 
konsekvensbedömning inför kommande detaljplan.

Uppdraget är utfört av byggnadsantikvarie Cecilia 
Lindqvist, Paulina Virta samt Mari Ferring under maj-
juli 2018.

Uppdrag, syfte och metod
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Utedningsområdet markerat med röd linje. 

Utedningsområdet markerat med röd linje. 
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2
Planläge, pro-
gram och 
lagstiftning
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Motivering för Riksintresset 
 
Brukssamhälle med obruten industriell verk-
samhet sedan 1600-talet och det samhälle 
som denna verksamhet har skapat, framför 
allt den miljö som präglas av 1800-talets pa-
triarkaliska industrisamhälle och 1900-talets 
industri med anknytning till folkhemstanken 
och kooperationen KF. (Industrimiljö)

Uttryck för riksintresset

Byggnader och anläggningar som visar de 
olika tidsskikten i brukssamhällets utveck-
ling. Industribyggnader för olika ändamål, där 
industriprocessens alla led kan följas samt 
kontorsbyggnader och andra anläggningar 
för produktionen. Offentliga byggnader samt 
bostäder av olika typ och för skilda sociala 
grupper. Planering av utbyggnadsområden 
från 1930, 40- och 50-talen där denna bygger 
vidare på den gamla brukskaraktären.

I området ingår även:

• Sommarnöjesmiljö med sommarvillor 
från 1870- och 1880-talen vid Farstasundet 
väster om Gustavsbergs samhälle, som i 
sin utformning speglar tidens arkitektur-
strömningar, bl.a. den fornnordiska inspi-
rationen.

Miljöbalken- riksintresse 
för kulturmiljövård
Gustavsberg ligger inom ett riksintresse för kulturmil-
jövården och skyddas enligt miljöbalken kap. 3. Motiven 
som utgör den s.k. bärande berättelserna samt de ut-
tryck som speglar dessa redovisas nedan. Utrednings-
området är beläget i riksintresset sydöstra del. 

WSP bedömer att planområdet innehåller miljöer som 
utgör fysiska uttryck som kan kopplas till riksintresset. 
Dessa miljöer och de rumsliga sambanden till andra mil-
jöer inom Gustavsbergs redovisas i kapitel Landskapet 
och bebyggelsen idag.

Fördjupat kunskapsunderlag för riksintresset 
Gustavsberg 
En fördjupning i riksintresset Gustavsberg har gjorts 
på uppdrag av Värmdö kommun. Analysen utfördes av 
Värmdös kommun vars syfte var att skapa en fördjup-
ning och precisering av de delar av riksintresset som 
rör Gustavsbergs centrala delar. Uppdraget att ta fram 
beskrivningen gavs i samband med kommande stads-
utveckling i de centrala delarna och är även tänkt att 
fungera som kunskapsunderlag i andra kommande pro-
jekt inom riksintresset Gustavsberg.  
 
I analysen redogörs det i grova drag om riksintresset, 
Gustavsbergs historia, bebyggelse struktur och samman-
hållna bebyggelsemiljöer. I delen där det redogörs om 
Gustavsbergs sammanhållna bebyggelse miljöer framgår 
det tydligt att byggnader upprättade under KF-tiden 
följer en enkel utformning och en varsam inpassning i 
naturen vilket präglar dess viktigaste karaktärsdrag som 
går i enlighet med funktionalismens hus i park-ideal. 

Kartan kommer från en fördjupning och precisering av 
riksintresset Gustavsberg på uppdrag åt Värmdö kommun. Den 
visar även viktiga visuella samband som bidrar till förståelsen av 
riksintressets historiska samband. De utgör också miljömässigt 
och värdefulla stråk och objekt i miljön. 
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Kartan marker Riksintresset Gustavsberg. Området inkluderar programområdet.
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Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelse

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt 
intresse och av riksintresse regleras i de s.k. 
Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken (1998:808). Bestämmelsernas syfte 
är att ge stöd i avgörandet av hur mark- och 
vattenområden ska användas, och reglerna ska 
tillämpas så att en god hushållning främjas.

Bestämmelserna om 3 och 4 kap. miljöbalken 
aktiveras endast vid ändrad markanvändning, 
och kan därför inte användas för att upphäva en 
pågående verksamhet. De ska tas i beaktande vid 
vissa beslut eller tillståndsprövningar enligt bl.a. 
plan- och bygglagen och miljöbalken.

Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana 
kulturmiljöer som anses särskilt värdefulla från en 
nationell synpunkt och som därför ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan påverka eller 
skada områdets karaktär. Uttrycket påtaglig 
skada avser sådana åtgärder som kan ha en 
bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en 
mycket stor negativ inverkan.

6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder.

Vad är ett riksintresse?

• Ett riksintressant kulturlandskap belyser sär-
skilt väl en betydelsefull samhällshistoriskut-
vecklingsprocess

• Möjligheten att utläsa eller uppleva ”den 
riksintressanta berättelsen” i landskapet är 
central

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen 
spänner över en långs tidsrymd, från forntida 
boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer 
och omfattar ett brett urval av miljöer som inne-
fattar såväl landsbygd som stadslandskap.

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där 
ett betydelsefullt historisk skeende eller företeelse 
särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens 
landskap. Sammantaget ska de ge en bred, nyan-
serad och övergripande bild av samhällets historia 
och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperi-
oder, utvecklingsskeden och händelser som har 
varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Det är 
sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse 
av olika slag, kommunikationsstrukturer eller an-
dra fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex 
helhetsmiljö.
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Plan- och bygglagens krav 
 
I Plan- och bygglagen finns det bestämmelser som 
ständigt skyddar bebyggelse även byggnader som inte 
är utpekade eller särskilt skyddad på annat sätt.

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse oavsett kul-
turhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med 
hänsyn till byggnadens karaktär och värden. För att 
uppnå varsamhet krävs kunskap om byggnadens vär-
den. 

För byggnader med höga kulturhistoriska värden, så 
höga att de har få motsvarigheter eller särskilt väl på-
visar en kontext betraktas dem som särskilt värdefulla. 
Dessa omfattas av förbud mot förvanskning. Förvansk-
ning innebär att en väsentlig egenskap går förlorad, så 
som byggnadens karaktär eller särart.

Andra kapitlet
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal 
allmänna intressen. Där anges bland annat att man ska 
ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens 
natur- och kulturvärden. Ett bebyggelseområdens 
särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga 
och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga 
karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. 

Vid prövning av en detaljplan ska 
kulturmiljöperspektivet vägas in. Som ett 
allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central 
och ibland avgörande aspekt för lämpligheten i att 
bebygga ett markområde. Särskild hänsyn ska alltid 
tas till kulturvärdena på en plats, till exempel ska 
utformning och placering göras som är lämplig utifrån 
kulturvärdena på platsen. Vid planläggning ska särskilt 
värdefulla kulturmiljöer skyddas, och ändringar och 
tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
kan respekteras och tas tillvara.

Plan- och bygglag (2010:900) 

2 kap 3§ och 4 §
3 § Planläggning enligt denna lag ska med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och 
regionala förhållanden främja // en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt//

4 § Vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
får mark tas i anspråk för att bebyggas endast 
om marken från allmän synpunkt är lämplig 
för ändamålet.

8 kap 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och 
tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

8 kap 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på 
1. anläggningar som är bygglovspliktiga 

enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 16 kap 7 §

2. tomter i de avseenden som omfattas av 
skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 
4. bebyggelseområden
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Planläggning
Kulturmiljön är ett viktigt allmänintresse och kommu-
nerna har ett stort ansvar för att skydda kulturmiljön. 
Vid planläggning framgår tydligt att stor hänsyn ska tas 
till en plats kulturvärden när val av åtgärd och utform-
ning regleras.

Den kulturmiljö där hänsyn ska tas behöver inte vara 
särskilt värdefull eller utpekad, utan det är tillräckligt 
att kulturmiljöer är allmänt uppskattade av kommunens 
invånare. Om en miljö omfattas som särskilt värdefull 
bebyggelse ska den skyddas vid planläggning, detta 
framgår av 2 kap. § 6 PBL.

Vid planläggning inom en kulturmiljö är det viktigt att 
klargöra vilka avvägningar som gjorts, hur kulturmiljön 
har värderats och vilken hänsyn som tagits till plat-
senskulturmiljövärden. Detta görs lämpligen i planbe-
skrivningen.

Om en kulturmiljö ska skyddas i detaljplan finns flera 
olika instrument genom Plan- och bygglagen. Ett stän-
digt skydd för kulturmiljön återfinns i lagstiftningen 
genom varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. 
När en ny plan antas är det lämpligt att förtydliga hur 
dessa skydd bör tolkas i den aktuella miljön.

Detta görs lämpligen genom varsamhetsbestämmelser 
eller skyddsbestämmelser, även egenskaps- och hän-
synsbestämmelser kan också användas. För att skydd i 
plan ska bli varsamt och inte reglera mer eller mindre 
än nödvändigt bör de värden och karaktärsdrag som 
avses skyddas tydligt framgå av planbeskrivningen. Om 
det bedöms som onödigt att använda bestämmelser di-
rekt kopplade till varsamhet och förvanskningsbegrep-
pen kan det vara lämpligt att beskriva hur man genom 
andra bestämmelser syftar till att skydda kulturmiljön.

Det kan också vara lämpligt att genom planbeskrivning-
en upplysa om miljön bedöms ha ett sådant värde att 
antikvarisk sakkunnig bör medverka i ärende om lov.

Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar 
vid planläggning i särskilt värdefulla miljöer. Det är 
kommunens ansvar att det allmänna intresset bevakas 
och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat ansvar 
att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte 
ska utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt 
värdefulla kulturmiljön och ska även besluta om 
lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott 
skydd för miljön.

Den kulturhistoriska värderingen utmynnar i att 
flera byggnader har ett kulturhistoriskt värde som 
motsvarar lagstiftningens begrepp särskilt värdefull. 
vid planläggning i särskilt värdefulla miljöer. Det är 
kommunens ansvar att det allmänna intresset bevakas 
och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat ansvar 
att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte 
ska utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt 
värdefulla kulturmiljön och ska även besluta om 
lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott 
skydd för miljön.

Den kulturhistoriska värderingen utmynnar i att flera 
byggnader har ett kulturhistoriskt värde som motsvarar 
lagstiftningens begrepp särskilt värdefull.

Åttonde kapitlet
I Plan- och bygglagen hanteras särskilt värdefull 
kulturmiljö genom förvanskningsförbudet och 
avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en 
förvanskning. För att undvika en förvanskning måste 
därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter 
identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga 
till grund för val av ändringar och vidare exploatering, 
för att det kulturhistoriska värdet inte ska minska. 
Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas 
av alla, såväl kommunen som fastighetsägare och 
hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid 
alla åtgärder som berör miljön.
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Vad är ”särskilt värdefull” bebyggelse?

Begreppet ”särskilt värdefull” är inte ett helt tydligt begrepp och 
lagstiftningen ger ingen rak definition på vad som krävs av en 
byggnad för att den ska var särskilt värdefull. I Boverkets vägledning 
kunskapsbanken presenteras tolkningar på hur begreppet bör 
behandlas.

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori 
eller konstruktion som nu har blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och 
ekonomiska villkor, arbetsförhållanden och olika gruppers livsvillkor. 
Bostadsförhållanden kan även belysas av de ekonomibyggnader som 
tidigare tillhörde en bostad. Med grupper kan avses till exempel kön, 
ålder, yrke eller minoritetsgrupper.

• Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och 
arkitektoniska ideal samt värderingar och tankemönster. Exempel på 
byggnader som belyser tidigare värderingar kan vara olika typer av 
institutionsbyggnader som ofta präglas av sin tids människosyn.

• Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga 
funktioner eller verksamheter. Detkan vara olika samhällsfunktioner 
som skolan eller järnvägsstationen eller andra verksamheter som fyllt 
en central roll för lokalsamhället som till exempel smedjan, butiken, 
biografen, badhuset eller den dominerande arbetsplatsen.

• En byggnad eller bebyggelsemiljö kan även vara särskilt värdefull om 
den tydliggör samhällsutvecklingen.

• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, 
massbilismens genombrott, immigration och emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit 
uppmärksammade i sin samtid. Byggnader som har erhållit priser 
eller framhållits som goda exempel i fackpress.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.
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Värmdös 
Kulturmiljöprogram 
 
1985-1987 togs ett kulturmiljöprogram för Värmdö 
kommun i samarbete med Stockholms länsmuseum, 
Skärgårdsbygd - kulturhistoriska miljöer i Värmdö kommun. 
2014 utkom en reviderad version av det gamla 
programmet nu med namnet, Värmdö Kulturhistoria i 
Skärgårdsbygd. I denna har de befintliga beskrivningarna 
uppdaterats efter dagens förhållanden av kommun 
antikvarie Johan Aspfors som även har utarbetat 
riktlinjer för bevarande samt kompletterat historiken.  
 
I den kulturhistoriska värderingen av Gustavsberg krivs 
det att, i Gustavsberg kan en industriorts utveckling 
och dess arbetares och lednings villkor följas på ett 
för landet näst intill unikt sätt. Denna utveckling kan 
även sägas att till stor del prägla Sveriges ekonomiska 
utveckling och dess effekter på människors liv. Trots 
samhällets utveckling under det sena 1900-talet så finns 
samhällets bebyggelsekärna kvar och brukshistorien  
är på ett unikt sätt fortfarande avläsbar i den fysiska 
miljön. Till det äldsta historiska skiktet hör också 
kulturlandskapet med öppna gärden kantade av åldriga 
ekar, enar och tallar i och kring samhället, bland annat i 
området kring Ösbyträsk som angränsar till det aktuella 
utredningsområdet. 
 

Enligt kulturmiljöprogrammet bör man vid framtida de-
taljplanläggning av de delar av Gustavsberg som ligger 
inom och i anknytning till utpekad kulturmiljö av vikt 
att hänsyn tas till områdets kulturvärden samt att dessa  
regleras genom planbestämmelser. 

• Hela utredningsområdet omfattas av det kommu-
nala kulturmiljöprogrammet, inklusive Ösby Träsk 
med omgivande landskap.

Bilden visar några av de kvarvarande industrianläggningar från fabrikstiden. Den gula byggnaden är ett av de äldsta (1820-tal )och 
fungerade som kontor under brukstiden. 
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Naturvärden
En del inventeringar av naturmiljön har tidigare utförts 
på Kråkberget. Delvis har Ekologigruppen inventerat 
delar av området i samband med ett programarbete 
i Gustavsberg (2009). Ekmiljöer har inventerats i 
samband med framtagande av grönstrukturplanen 
för Gustavsberg (Linnea 2013)och Skogsstyrelsen har 
identifierat nyckelbiotoper inom utredningsområdet 
(2015), vilken visade att en stor del av Kråkberget 
omfattas av en nyckelbiotop. 

Inom området har ett flertal naturvårdsarter påträffats. 
Med dessa avses skyddade arter, rödlistade arter, typis-
ka arter, ansvarsarter, skogliga signalarter och andra 
indikatorarter för områden med höga naturvärden. En 
klar majoritet av påträffade värdearter är knutna till 
gamla ekar eller tallar. För deras möjlighet till att över-
leva på längre sikt är arterna beroende av att det finns 
kontinuerlig tillgång till gamla träd av ek och tall. 

Fragmentering av arternas livsmiljö kommer att ha en 
negativ påverkan på deras spridning och fortlevnad. 

Karta över nyckelbiotoper identifierade inom utredningsområdet

Nyckelbiotop
Med nyckelbiotop avses en från naturvårds-
synpunkt särskilt skyddsvärd miljö där det kan 
förväntas förekomma rödlistade arter. Många 
nyckelbiotoper utgör avvikande känsliga miljö-
er med arter som inte tål skogsbruksåtgärder. 
Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som 
försvunnit i det omgivande landskapet. En 
samlad bedömning av ett områdes skogshis-
toria, artinnehåll och dess kvalitéer på olika 
nyckelelement och strukturer avgör om det 
ska benämnas som nyckelbiotop.
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3
Landskapet 
och bebyg-
gelse idag
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Gustavsbergs naturlandskap präglas av det typiska 
skärgårdslandskapet; bergshällar, spricklandskap med 
stora höjdskillnader på korta avstånd. Karaktäristiska 
träd inom området utgörs till stor del av tallar och 
ekar. Denna säregna topografi har till stor del präglat 
Gustavsbergs utveckling. På dess bergshällar ses 
äldre tallar och i dalgångar grovstammiga ekar vilket 
enrinrar om tidigare betes och slåttermarker i de 
sanka partierna. Ekbeståndet vid centrum är en viktig 
historisk värdebärare och en del av landskaps- och 
bebyggelsebilden som i relation till programområdet 
ligger belägna vid foten av Kråkberget.  
 
Kråkberget ansluter till Ösbyträsk som utgör ett 
kommunalt naturreservat som är skyddat enligt 
miljöbalken kap.7. Reservatet ligger öster om centrala 
Gustavsberg. Ösbyträsk fungerade fram till vikingatiden 
som genomfartsled mellan Baggensfjärden i väster och 
Thorsbyfjärden i öster. 

Landskap och bebyggelse

Vy längs skrägårdsvägen. Området till vänster som innefattas i programområdet är väl skyld bakom vegetation enligt tidens ideal. 
Det omslutande naturlandskapet utgörs till största del av bergshäll, ekar och tallar.

Landskapet
Naturlandskapet ger höga förutsättningar för 
upplevelsevärden, skogskänsla men även visuell 
variationsrikedom genom olika landkapskaraktärer 
som växlar av varandra. Området präglas även av 
kulturhistorisk maranvändning som går tillbaka 
till järnåldern. Ösbyträsk som ligger norr om 
Kråkberget erbjuder med sin närhet möjlighet till 
rekreation, friluftsliv och naturupplevelser för ett 
flertal bostadsområden och skolor. Bergknallarna 
i Gustavsbergs centrum är relativt orörda och kan 
erbjuda hög skogskänsla på liten yta.  
 
Kulturlandskapet hör till det äldsta historiska skiktet i 
Gustavsberg med öppna gärden kantade av åldriga ekar, 
enar och tallar, i och kring samhället delvis i området 
runt Ösbyträsk.  
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Landskapskaraktärer  

B.  Kråkbergets platå  med hällmarksskog

Tallskogsdominerad platå men berg  i dagen. Inga 
befintliga bebyggelsemiljöer.

A. Kråkbergets bergsformation och naturmiljö  

Högt berg med glesare partier med äldre tallar.

C. Ekmiljö intill Skärgårdsvägen
Lummig ekdunge intill Skärgårdsvägen och f.d. Bap-
tistkyrkan.

D. Bebyggelsemiljöer med karaktär från 
bruksepoken och 1900-talets första hälft
Bostadsbebyggelse som följer terrängen. Endast all-
männa byggnader på höjder och i framträdande lägen.

E. Modern industribebyggelse
Utsprängt bergsparti med låga moderna tegel/
träbyggnader.

F .Skärgårdsvägen
En historisk huvudled från Värmdölandet in till 
Gustavsberg. Vägen omgiven av äldre tallar, vissa 
äldre institutionsbyggander från tidigt 1900-tal 
blandat med inslag av modern bostadsbebyggelse 
från 2000-talet. Byggnader ligger indragna ca 15 
meter från vägen.

G. Idrottsanläggning intill centrum  
Fotbollsplan, hallar med historisk förankring som 
idrottsanläggning sedan mitten av 1900-talet.

H. Samtida bebyggelsemiljö 
Stora volymer med stadsmässig karaktär. Ljus 
färgsättning. Placerad i anslutning till centrum 
och skärgårdsvägen

I. Nya kommunhuset 
Tegelbyggnad delvis anpassad till terrängen som 
ligger exponerad mot Skärgårdsvägen.
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A. Kråkbergets bergsformation och naturmiljö  

B.  Kråkbergets platå  med hällmarksskog C. Ekmiljö intill Skärgårdsvägen
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Ekhaga

D. Bebyggelsemiljöer med karaktär från bruksepoken och 1900-talets första hälft

F. Skärgårdsvägen

E. Modern industribebyggelse
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G. Idrottsanläggning intill centrum  

H. Samtida bebyggelsemiljö 

I. Nya kommunhuset 
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Kartan visar exempel på hur Gustavsbergs topografi både styrt och använts som resurs vid nybyggnation. Topografin med 
omgivande höga berg och kullar har varit vägledande och karaktärsskapande i ett historiskt perspektiv in i modern tid. 
Upplevelsen av stadens anpassning och relation till skärgårdens natur och kulturlandskap är slående. I modern tid att vissa 
intrång gjorts i form av ovarsamma bebyggelsemönster och fotavtryck som även påverkan delar av stadens karaktär sett från 
centrum. 

Översiktlig analys av topografin och landskapet i centrala Gustavsberg

Höjd med 
bevarad 
topografi och 
landmärke 
relaterad till 
bruket

Höjd påverkad 
av ny bebyggelse 
med förlorad 
anpassning till 
natur och 
terräng

Höjd med 
bevarad 
topografi och 
naturmiljö
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Bebyggelsemiljöer 
 
Topografin har begränsat och påverkat bebyggelse 
strukturen. Bostäder har främst lokaliserats till lägre 
höjder och bergsryggar. De dominerande höjderna i 
Gustavsberg är vattentornsberget och Kvarnberget. 
De höga partierna i landskapet har lämnats fria 
från bebyggelse med undantag av vattentornet (och 
kvarnbergsskolan) Tidigare var det väderkvarnen 
på Kvarnberget som var i blickfång vid insegling i 
Farstaviken. 
 
I anslutning till Kråkberget ligger idrottsanläggningen 
Ekvallen med grusplaner, tennis- och bollplaner 
planerade i samband med att stadsplanen togs fram för 
centrum 1963-64, på platsen vid Klubbparken, Folkets 
park. Gemensamt för platsens från förr till idag, är att 
den används som gemensam mötesplats av Gustavsbergs 
och kommunens invånare.

Förövrigt består bebyggelsen i relation till utrednings-
området av till bruket tillhörande bebyggelse; bostäder 
och kommunala anläggningar som ligger i anslutning 
till Skärgårdvägen. Mariagatan med arbetarbostäder och 
ungkarlshotell, baptistkyrkan, Ekvallen, Tallåskyrkan 
(gamla kommunhuset), Ekhaga, Hälsans hus (förloss-
ningshemmet) och Skogsbo (kvinnohotell) är exempel 
på byggnader som utgör fysiska uttryck för brukstiden 
och som följer Skärgårdsvägen. På denna sida återges de 
byggnader som är aktuella inom utredningsområdet.

4. Bebyggelsemiljön industribebyggelse bakom f.d. BB/Hälsans 
hus.

3. Bebyggelsemiljön Skogsbo

2. Bebyggelsemiljön f.d. BB/Hälsans hus.

   1. Bebyggelsemiljön Ekhaga.
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Karta -bebyggelsemiljöer inom planområdet

Aktuella byggnader utmarkerade på kartan. Kartan är från Värmdö kommun.

1. Ekhaga

2. Hälsans hus, f.d. BB

3. Skogsbo

4. Industribebyggelse
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KråkbergetKvarnberget

Gustavsbergs kyrka

Vattentornet

Analys av viktiga vyer mot och inom programområdet

Karta som visar urvalet av viktiga vyer mot programområdet som är känsliga och kan påverkas. Den visar även  visuella kopplingar 
mellan aktuella byggnader inom programområdet och vy mot dessa från Skärgårdsvägen som visar på det samtida bebyggelse 
mönstret. Känsliga vyer utgörs av landmärkena biblioteket, kyrkan, vattentornet ch Kvarnberget som är en viktig utsiktsplats och 
inhyser den i naturen placerade skolan ritad av Thunström. Även Ösby träsk har inkluderat för sitt naturvärde samt som den tidigare 
farled som den utgjorde. 

I detta avsnitt redogörs för viktiga vyer inom och mot 
utredningsområdet. Vypunkter som delvis är belägna 
utanför är platser av kulturhistorisk betydelse som kan 
kopplas till utredningsområdet, då med utgångspunkt i 
riksintresset Gustavsberg och KF-tiden. Hänsyn tas även 
till naturvärden som utgjorde en viktig aspekt för Gus-
tavsbergs utformande under denna tid. Vypunkterna ger 
möjlighet till en visuell förståelse för hur de olika histo-

riska tidslagrena hänger samman i landskapsrummet. De 
utvalda vyernas kulturhistoriska (visuella) samverkan 
och avläsbarhet kan påverkas genom exploatering då de 
är känsliga för nya dominerande byggnader som utma-
nar dess synlighet och visuella kontakt. Vypunkterna 
visar också hur synlig utredningsområdet är i relation 
till dessa viktiga platser. 

Runda huset
Ösby- 
träsk

Skärgårdsvägen
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Bild som visar de olika byggnaderna och deras idag relativt obrutna fysiska och visuella koppling till varandra. Fortfarande finns en 
del av den äldre vegetationen kvar som svarar på KF byggnads ideal om byggnader som omsluts av naturlandskapet.

Förlossningshemmet

Ekhaga
Skogsbo

Bild som visar den visuella och funktionella kopplingen mellan Ekhaga och det gamla kommunhuset (nuvarande Tallåskyrkan).
Ekhaga upprättades som bostad och mottagning för en distriktssköterska därefter har personer med anknytning till kommunens 
verksamhet bott där. Den senaste som flyttade in 1961.

Vy från vattentornet över centrum området inklusive Kråkberget. Bilden ger en god översikt över bebyggelsens koppling, skala och 
synlighet i landskapsrummet samt relation till Kråkberget. Den visar även hur synlig Kråkberget är från denna vypunkt.

Kråkberget Gustavsbergs kyrka

Gustavsbergs bibliotek 

Ekhaga

Tallås kyrkan (gamla kommunalhuset)
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Vy mot Kråkberget från centrum. Kråkberget är relativt dold bakom trädtopparna men om den nuvarande strukturen ändras och 
om de planerade byggnadernas är högre än trädbeståndet på Kråkberget, finns risken att det i naturen integrerade byggandet som 
representerar Gustavsberg störs.

Känslig vy mot Kråkberget tagen vid runda huset. Centrumbebyggelsen döljer delar av Kråkbergets norra del. Öster om centrum 
möter område med äldre ekar (område C kallat i denna utredning) och är en viktig del i stadens möte med det för Gustavsberg 
typiska natur/f.d. kulturlandskapet (i äldre tider betesmark).

Kråkberget
Ekmiljö möter 
centrum

Kråkbergets södra del, 
centrum möter naturen

Nyare del av centrum 
som döljer den visuella 
kontakten med stora 
delar av Kråkberget

Skogsbo
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Vy från Kvarnbergsskolan mot Kråkberget. Kvarnbergsskolan, uppförd på 1950-talet, ritad av Olof Thunström ligger som en solitär på 
Kvarnberget. Baptistkyrkan i rött tegel och vitmålade snickerier har avskalad arkitektur i en nätt skala och är varsamt och smakfullt 
inplacerad i naturen.

Mycket känslig vy från Gustavsbergskyrka mot Kråkberget som är synligt från platsen. Hög nyuppförd bebyggelse som ifall den hade 
placerats närmare ”Runda huset” hade riskerat att förminska eller förta byggnadens uttryck i stadsbilden.

Kråkberget

KFs ”ungkarlshotell”

Arbetarbostad

Kråkbergets 
skogsklädda fond

Gustavsbergsbibliotek
”Runda huset” 

Kvarnbergaskolan
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Bild tagen från gångbron i Ösbyträsk. Till vänster ny bebyggelse och dess synlighet och effekt på naturlandskapet i naturreservatet. I 
mitten ligger Kråkberget vilket adderar en hög naturkänsla åt området som annars ligger strax intill centrum. Vyns läsbarhet av den. 
f.d. färdvägen längs vattnet ut mot Farstaviken är hög.

Kråkberget

Vy med relativt opåverkad 
natur och topografi 

Ösby träsk
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4
Kulturhistorisk 
kontext
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I nedan stående text ges en kortare historisk beskriv-
ning med fokus på den tid som uttrycks inom det aktuel-
la utredningsområdet.  

Gustavsberg som bruksmiljö 
Gustavsberg har varit ett brukssamhälle sedan 1600-ta-
let. Under denna epok hade bruksägarna stort inflytan-
de över människornas liv och förutsättningar. Bruket 
ägde lantgårdar, skog och ett  tegelbruk som var verk-
samt fram till 1930-talet. I mitten av 1820-talet startade 
porslinfabrikens verksamhet vilket även innebar start-
punkten för Gustavsbergs framväxt.  

KF-tiden 
1937 köpte Kooperativa Förbundet (KF) upp porslinsfa-
briken och det som hörde därtill vilket innebar en ny tid 
för Gustavsbergssamhället och fabriken. Efter KF:s köp 
rustades de gamla omoderna bostäderna upp och nya 
byggdes som hyresbostäder av det ökande behovet efter 
fabrikens expansion. Under de sju följande åren följde 
därmed ett ombyggnads- och nydaningsarbete. Gustavs-
bergs utbyggnad och sanering var delvis ett resultat på 
den kritiska bostadssituationen som stod i vägen för en 
planerad expansion av industriverksamheten.

KF uppförde egnahem och områden med bostadsrätts-
lägenheter. Efter köpet kom porslinsfabrikens politiska 
makt att minska då inte längre fabriksägaren ledde 
kommunen.  I privata entreprenörers frånvaro fick 
Gustavsberg sin egenart av ett kooperativt samhälle, 
där fabriksledningen och kommunledningen ofta hade 
gemensamma intressen i samhällsbygget. Exempelvis 
uppfördes många bostäder liksom Kvarnbergsskolan och 
kommunalhuset ”Runda Huset” av fabrikens byggnads-
avdelning och ritades av KFAI. Ingenstans i Sverige blev 
kooperationen och dess idéer starkare än i Gustavsberg

Gustavsbergsfabriksleding såg inte enbart bostadsfrågan 
av social betydelse utan även som en produktionspoli-
tisk faktor. Bostadens kvalitet ansågs ha en direkt inver-
kan på produktionen som följd av den allmänna trivseln 
och välbefinnandet hos de anställda. För brukssamhälle-
na var en god bostad ett medel att konkurrerar med ur-
baniseringen vilket även gick i linje med de anglosaxiska 
strömningarna inom samhällsplanering; som innebar 
fullt integrerade småsamhällen med en befolkning av 
endast några tusen med möjlighet att på ett ”naturligt 

Historisk överblick Gustavsberg 
-Kulturhistorisk kontext

sätt” kunna utvecklas till de trivsamma och mänskliga 
samhällsbildningar som delvis Lewis Mumford (ameri-
kansk filosof och sociolog) framhöll som ”den enda ut-
vägen ur maskinkulturens dilemma”.  

Under denna tid spelade även naturen en viktig roll vid 
planeringen av samhällen genom möjligheten till re-
kreation och som en kontrastskapande miljö åt annars 
industriellt belastade samhällen som under denna tid ur 
psykologiskt och sociologiskt perspektiv ansågs negativ 
för människor.  
 
Nybyggnationen under ledning av KF innefattade hus, 
radhus och kollektivbostäder. Ett särskilt utpekat områ-
de blev Höjdhagen, ett område som ritades av KF arki-
tekten Olof Thunström för bruksarbetarna som blev ett 
självklart tillägg i den svenska bruksarkitekturen. Thun-
ström som uppförde en generalplan för Gustavsberg 
skulle stå till grund för en förnyelse av hela samhället.  
 
Radhus var under denna tid var nytt för Gustavsberg. 
Materialet till dessa radhus var tegel som återanvändes 
från de äldre fabriksdelarna som revs under samma tid.

 Kollektivbostäder upprättades åt yngre anställda. Det 
första initiativet togs 1938 då en liggtimmerbyggnad 
omvandlades till ett flickhotell med 16 rum, vardera 
försett med koknisch och två garderober. Gemensamma 
badrum inrättades på båda våningarna. Vid planeringen 
av de nya bostäderna för ogifta kvinnor frångick man  
”hotell principen” (som gällde på de unga männens kol-
lektivboende) och i stället ordnades hyreshus med  två 
våningar med högst fyra rum per våning. 

Historiskt flygfoto över Gustavsbergsfabriken.
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Kooperativa Förbundet (KF) -tillbakablick 
 
Kooperationer växte fram i Europa redan under det tidiga 1800-talet och kom att etable-
ras och formas i Sverige under slutet av 1800-talet. Etableringen av kooperativet kan be-
traktas som en organisatorisk och institutionell respons på såväl ekonomiska som sociala 
behov som fanns hos stora grupper i samhället och mot en ekonomi i snabb förändring. 
 
Gentemot det renodlade kapitalistiska samhället fungerade kooperationen som både 
en protest och en lösning. Därmed kan KF betraktas som ett ekonomiskt system som 
etablerades för att motverka problem som arbetar rörelsen såg med den konventionella 
handeln. Medlemmarna var delägare i förbundet och vinsten gick tillbaka till förbundet 
och medlemmarna i form av ”återbärning”. På så vis uppstod möjligheten att motverkades 
kartellbildning och priserna kunde inom förbundet hållas nere. 

Genom att gå samman, samarbeta och äga tillsammans kan individuella och gemensam-
ma behov lösas. Så tänkte medlemmarna 1899 då Kooperativa förbundet (KF) bildades, 
utifrån behovet av billigare och bättre varor. Genom att starta konsumentföreningar, sam-
ordna inköp och varudistribution, starta egen varuproduktion, bröts monopol och karteller. 
Varor blev billigare och medlemsnyttan var tydlig.

KFs styrelse slog 1905 fast att rörelsens ekonomiska system hade som främsta mål att 
arbeta ”för en lyckligare mänsklighet”. Det är ett mål som gäller än idag fast det uttrycks 
med orden: ”att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmar-
na att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö”.

KF har genom sin historia förändrat och utvecklat handeln i Sverige. En av de stora föränd-
ringarna initierades på 1940-talet med införandet av självbetjäning och snabbköp. Sedan 
dess har många koncept utvecklats, såsom varuhus och stormarknader på 1950- och 
1960-talet samt lagercentraler och rationella logistiklösningar. Konkurrenskraftiga och ban-
brytande sortiment och varumärken, som bland annat Blåvitt och Änglamark, har mött 
medlemmarnas och marknadens behov.

En stor del av Sveriges historia handlar om KF. Där ryms allt från industrier, butiker och 
samhällen till opinionsbildning och konsumentinflytande och mycket mer.

• Ingenstans i Sverige blev kooperationen och dess idéer starkare än i Gustavsberg.
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KFs arkitektkontor 
 
KF:s arkitektkontor bildades 1924 för att kun-
na rita alla de nya butiker och övriga lokaler 
som som den växande kooperationen be-
hövde såsom varuhus, stormarknader, bostä-
der, fabriksanläggningar och restauranger. 
Byrån kom att bli viktig för genomförandet 
av funktionalismens idéer. 

KFAI stod för den moderna, funktionalistiska 
sakligheten, där socialt engagemang para-
des med stark formkänsla. KFAI har därmed 
i hög grad påverkad svensk arkitektur un-
der 1930- och 1940-talen. KFAI:s chef, Eskil 
Sundahl, ansvarade för en skolutställning på 
Stockholmsutställningen 1930. Kooperativa 
förbundet visade även en Konsumbutik som 
var placerad mitt i villaområdet. Förutom 
kontorets chef Eskil Sundahl (åren 1925-
1958), fanns här bland andra Olof Thunström, 
Artur von Schmalensee och Erik Ahlsén.

Viktiga årtal i kooperationens historia

1850: Det första kooperativa företaget grun-
das i Sverige. 

1904: KF startar agenturaffär som blir parti-
handel.

1908: KF startar sparkasseverksamhet.

1909: KF köper en margarinfabrik i Väners-
borg för att möta bojkotthot från margarin-
ringen.

1922: KF förvärvar Kvarnen Tre Kronor i 
Stockholm. Kartellen sänkte priserna trots 
höjda råvarupriser.

1924: KF köper Vår Gård i Saltsjöbaden för 
utbildning av anställda. KF inrättar eget 
arkitektkontor.

1926: KF förvärvar Svenska Gummifabriks 
AB Gislaved.1931: Lumafabriken startar glöd-
lampstillverkning, vilket får glödlampskar-
tellen att sänka priset på en lampa från 1,35 
till samma nivå som Luma, d.v.s. 85 öre.

1932: KF förvärvar Karlshamns Oljefabriker. 
Syftet är att hindra internationella fettvarut-
rusten från inflytande på priserna i Sverige.

1935: KF köper varuhuset PUB i Stockholm.

1937: KF förvärvar Gustavsbergs porslinsfabrik. 
Konsumentbladet blir tidningen VI.

Katarinahissen, ritad av Eskil Sundahl och Olof Thunström.
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Olof Thunströms avdelning på KF  
 
Olof Thunström var en KF arkitekt som fick i upp-
drag att arbeta med Gustavsbergs utveckling och 
stadsplan. Hans första uppdrag blev att genomföra 
en generalplan för Gustavsberg som skulle ligga till 
grund för förnyelsen av samhället. 

Thunström var verksam arkitekt fram till sin död 
1962 varför i princip alla hus i Gustavsberg som upp-
fördes från slutet på 30-talet till 60-talets början 
är ritade av honom. Några exempel är Hästhagen, 
Höjdhagen, Gustavsbergs bibliotek, Kvarnbergsko-
lan, konsumbutiker och fabriksbyggnader. Flera av 
dessa kan betraktas ligga långt före sin tid och har 
därför dragit till sig mycket uppmärksamhet.  
 
Ett kännetecken för Thunström var hans starka 
känsla för naturen och strävan efter att skapa ett 
samspel mellan natur och bebyggelse. Han fasci-

nerades av möjligheten till friluftsliv (god tillgång till 
grönområden och rekreation var även ett av funktio-
nalismens ideal som ett avbrott mot tunga industri-
miljöerna. Hemmet och fritiden ansågs väsentliga 
för individens välbefinnande) i ursprunglig natur och 
av samspelet mellan åkrar, ängar berg, sjöar och fjär-
dar. Han anammade sin lärare, Cyrillus Johanssons 
motto ”det är fult med hus” vilket kom till uttryck i 
hans ödmjukhet för naturen. När exempelvis Häst-
hagen byggdes, fick husen placeras mellan berg-
knallar och ursprunglig vegetation, väl anpassade till 
den befintliga topografin. Detta var en tid då små-
husen i allmänhet lades på åkrar och ängar vilket 
gjort Hästhagen till ett område som studerats som 
förebild. Enligt Thunström skulle ett hus vara som 
vuxet ur jorden. Samspelet mellan natur  och teknik 
ger oändliga möjligheter om man är lyhörd menade 
Thunström. 

 

Olof Thunström, citat: ”Det är samspelet mellan natur och teknik som om vi är lyhörda, ger oss oändliga möjligheter 
till utveckling. Att KF och Gustavsbergs kommun investerat 60 respektive 10 miljoner kronor på en snart 20 årig 
utbyggnad märks inte mycket för den som passerar på Gustavsbergs på huvudstråken”
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Olof Thunström, citat: ”När vi bor i Gustavsberg är vi skärgårdsbor med möjligheter till friluftsliv i urspungliga 
natur”

Olof Thunström, citat: ”Det är naturen runt omkring oss som är det väsentliga”

Höjdhagen i slutet av 1940-talet respektive idag.
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På bilden syns Gustavsbergs bibliotek ”Runda huset ”. Det byggdes som kommunalhus efter ritningar 
av Thunström och invigdes 1954. Byggnaden är upprättad i tegel liksom flertalet andra byggnader i 
området under samma tid. Ett tydligt landmärke mitt i centrum. 

På bilden syns Gustavsbergs fabrikens arbetare i slutet av 1930-talet.
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5
Kulturhistorisk 
analys och 
värdering av 
bebyggelse-
miljön
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Kriterier för kulturhistorisk värdering:

1.            Möjlighet till kunskap och förståelse
 Vilka karaktärsdrag, egenskaper, uttryck och särarter är kopplade till den                  
 bärande/avgränsade historien?

2.          Kulturhistorisk helhet
 Hur välbevarad är miljön och i vilken grad ger företeelsens karaktärsdrag,     
              egenskaper, uttryck och  särarter en fullständig bild av den större historiska   
              kontexten?

3.          Kulturhistorisk relevans
 I vilken grad är företeelsen kännetecknande, har utgjort förebild eller har varit ¨   
              särskilt  betydelsefull ur ett internationellt, nationellt, regionalt eller lokalt 
              perspektiv?

  Bedömning av kulturhistoriskt värde - byggnader 

Mycket högt kulturhistoriskt 
värde -byggnad som omfattas av 
förvanskningsförbud enligt PBL

Högt kulturhistoriskt värde 
-byggnad som omfattas av 
förvanskningsförbud enligt PBL

Visst kulturhistoriskt värde - 
omfattas av varsamhetskrav

Lågt värde

Bedömning och värdering av bebyggelse 
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Historik  
Vinkelbyggt trähus med tidstypiska fönsterlufter bygg-
des av Anton Skoglund och ritades av Olof Thunström 
under samma period som Höjdhagens enfamiljshus 
byggdes under andra världskriget och bär samma este-
tiska utryck som de övriga vinkelbodarna i Höjdhagen. 
Det innebar en stor sensation att arbetare på fabriken 
tilldelades dessa små villor. Ekhaga byggdes troligen för 
kommunens service mitt emot kommunalkamrerens 
villa och tillika kontor. Båda fastigheterna ägdes dock av 
AB Gustavsbergs Fabriker.  
 
Enligt uppgifter från Gustavsbergs vänner så var det 
troligen Syster Rut som var den första som flyttade in i 
Ekhaga där hon bodde och bedrev en vårdmottagning 
och förråd till behövande i Gustavsbergssamhället. 1947 
flyttade Gunnar Andersson och hans familj in och bodde 
där Anderssons död 1959. Andersson var kommunal-
nämndens ordförande, ansvarig utgivare för den lokala 
tidningen Gustavsbergaren, riksdagsman samt ordföran-
de i Stockholms läns landsting. 1961 flyttade Nils Ham-
mar in som var byggansvarig för fabrikens fastigheter 
ute i samhället.  

Ekhaga ligger inbäddad bland vegetation välanpassad efter topografiska förutsättningar i enlighet med Thunströms lyhördhet för 
naturen. 

Antikvarisk bedömning 
Ekhaga vittnar även om KF-tidens politiska kontext; 
att en politiker valde att flytta in i ett typhus som mot-
svarade fabriksarbetarnas bostäder är något som väl 
speglar KFs dåvarande ideal och värderingar. Byggnaden 
är exteriört relativt välbevarad med ursprungliga bygg-
nadsdetaljer såsom fönster och entré. Den är varsamt 
infogad i topografin och indragen från vägen omgiven 
av ett skogsdominerat landskap.  
 
Ekhaga är kulturhistoriskt intressant då den utgör ett 
för Gustavsberg karaktäristiskt och välkänt ”typhus”  
(Höjdhagen) vilket är ett uttryck för det rationella och 
ekonomiska byggandet som tiden krävde. Förutom den 
estetiska kopplingen till Höjdhagen så uttrycker den 
även Thunströms lyhördhet för naturomgivningen 
genom sin placering och sitt samspel med landskapet. 
Byggnaden är även strategiskt placerad intill det dåva-
rande kommunhuset med då anslutande verksamhet 
vilket skapar en läsbarhet av till bruket kopplade funk-
tioner. 

Klassificering Mycket högt värde1. Ekhaga
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     Motiv till bevarande
• Byggnaden och helhetsmiljön är 

välbevarad framförallt exteriört och 
återspeglar berättelsen om KF och Olof 
Thunströms omdaningar i Gustavsberg 
under 1930/40-talet.

• Byggnaden är sannolikt unik vad 
gäller sin historiska användning som 
sjukvårdsmottagning under KFs första tid i 
Gustavsberg.

• Byggnaden är nationellt intressant 
och relevant så den bidrar till den för 
landet ovanligt framträdande uttrycken 
för 1930/40-talets arkitektur och 
samhällsbyggnad som kan kopplas till KF.

• Byggnaden kan tydligt kopplas till 
riksintresset Gustavsbergs motiv och 
uttryckstext. 

• Byggnaden bedöms trots till/
ombyggnader med hänvisning till 
ovanstående relevans uppfylla kraven för 8 
kap 13 § Plan- och bygglagen ”En byggnad 
som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”

Bild på Ekhaga under sjuksyster Ruts tid som då utgjorde en vårdinrättning och bostad.  
Källa, Digitalt Museum 

Ursprunglig volym mycket värdefull, 
tillbyggnader saknar värde.

Ursprunglig volym mycket värdefull, 
tillbyggnader saknar värde.

Mycket 
högt värde

Lågt värde
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Värdebärande karaktärsdrag
• Låg, vinkelställd byggnad i trä med rödmålad locklistpanel och kopplade fönster-

bågar, vid entrén bevarat enluftsfönster med ovanljus. 

• Funktionen att byggnaden är allmänt tillgänglig, och har en funktion kopplad till 
Gustavsbergs samhällsservice.

• Byggnaden omges av ekar, lövträd och äldre stora tallar. 

• Varsamt fotavtryck i terrängen och förhållningssätt till omgivande natur.

Känslighet för ändring/tillägg och exploatering
• Stora omkringliggande volymer som förtar kopplingen till naturen.

• Byggnaden är känslig för ny bebyggelse som hindar den visuella och det funktio-
nella sambandet med Skärgårdsvägen.

• Om allt för många träd fälls förloras landskapets kulturhistoriska värden som 
utgör en viktig del i byggnadens arkitektoniska uttryck och karaktär.

Rekommendationer
• Kulturvärdet säkerställs genom rivningsförbud och skyddsbestämmelser i kom-

mande detaljplan.

• Ny bebyggelse bör inte placeras allt för nära byggnaden så att kopplingen till 
naturen förtas/förloras. 

• Byggnaden kan byggas till om detta görs varsamt, rekommenderat är bakom 
byggnaden mot nordväst.

• Byggnadens ursprungliga exteriör bör återställas, det gäller bl.a. tredelad föns-
terluft mot skärgårdsvägen. 
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Ritning från 2010, källa bygglovarkivet Värmdö kommun. 

Ritning från 2010, källa bygglovarkivet Värmdö kommun. Observera att 
panoramafönstret på den södra fasaden är ersatt av en enkel fönsterluft. 
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Bilden visar höjdhagens vinkelbodar som blev välkända arkitektoniska fenomen. Husen ritades för brukets arbetarfamiljer. I 
förbilligande syfte standardiserades de första 40 husen. Därigenom kunde monteringsfärdiga träsektioner användas vilket 
rönte stor uppmärksamhet. Vinkeln byggdes i söderläge för att skapa insynskydd och en uteplats i lä.

KFs ritning om en tänkt interiör för vinkelhusen. Hur människor bodde och inredde var en viktig aspekt som diskuterades inte 
enbart av arkitektkontoren utan även inom lokala cirklar där idéer och inspiration utbyttes. Detta redogörs för i publikationen 
”Så ska vi ha’t -Gustavsbergscirkel propagerar för bättre hem”. KF tog hänsyn till människors sociala tillvaro och välbefinnande 
i vilken hemmets insida räknades. Psykisk hälsa och social trivsel ansågs resultera i nöjda välmående anställda som 
motiverades till att stanna på företaget och prestera på arbetet.  
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Bild på Ekhaga under sjuksyster Ruts tid som då utgjorde en vårdinrättning och bostad. Bilden är tagen från  
digitalt museum.
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Bild på Ekhagas framparti idag. 
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Historik  
Enplans tegelbyggnad invigd 1949, ritad av arkitekten 
Olof Thunström, uppförd av byggmästaren Anton Skog-
lund och finansierad av Gustavsbergs fabriker. Byggna-
den ligger i Skogsbo invid Värmdövägen och upprätta-
des för att tjäna som förlossningshem för kommunerna 
Gustavsberg, Värmdö, Ingarö, Djurö och Boo. Förloss-
ningshemmet ligger avskilt i utkanten av Gustavsberg 
med koppling till Skärgårdsvägen och ligger omgiven av 
delvis bevarade, hällmark och ”skärgårdsnatur”. För-
lossningshemmet bestod av tre patientrum, ett först-
klassigt undersökningsrum, ett förlossningsrum och ett 
steriliseringsrum samt ett välutrustat kök.

Idag utgör den gamla förlossningen olika vårdinrätt-
ningar såsom tandvård och fotvård och kallas för ”Häl-
sans hus”. 

Antikvarisk bedömning 
Byggnadens bärande berättelse speglar samverkan 
mellan landstiget och Gustavsbergs fabriker på 1940-talet 
vilket vittnar om sin tids krafttag och prioriteringar gäl-
lande samhällsfunktioner såsom vårdinrättningar men 
även Gustavsbergs byggnadsideal. Byggnadens exteriör 

Förlossningshemmet idag. Den omgivande tallskogen har idag ersatts med en parkering och en gräsplan. 

och interiör är i gott skick och relativt oförändrad i sin 
karaktär sedan uppförandet på 1940-talet. Dock har det 
ursprungliga kringliggande landskapet ändrats. Tallar 
och björkar har tagits ned vilket gör byggnaden mer 
exponerad, en aspekt som dock är möjlig att återställa. 
Interiören är delvis bevarad gällande planlösning med 
korridor, salar och kök. En tillbyggnad har ersatt den 
ursprungliga ingången i öster. Även interiört har en del 
ändringar gjorts. Trots detta är den historiska berättel-
sen fysiska uttryck tydligt avläsbara.
Byggnadens arkitektoniska stil går även att ansluta till 
övrig samtida bebyggelse dels genom material men 
även genom formspråket i form av uppbrutna volymer 
som ses i bl. a. grindstugegärdets radhusområde. Mot 
bakgrund av knappa förhållanden under efterkrigstiden 
så återanvände man även ofta teglet från gamla rivna 
fabriksbyggnader vilket skulle kunna vara möjligt även i 
förlossningshemmets fall. 
 
Sammantaget har förlossningshemmet ur ett nationellt 
och regionalt/lokalt perspektiv mycket högt bevarande-
värde då den vittnar om Gustavsbergs framväxt och KFs 
centrala roll i denna utveckling. 

Klassificering Mycket högt värde2. Förlossningshemmet
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     Motiv till bevarande -F.d. BB
• Byggnaden och helhetsmiljön är 

välbevarad framförallt exteriört och 
återspeglar karaktären från KFs 
uppförande år 1947. 

• Byggnaden är unik i Gustavsberg.

• Byggnaden är nationellt intressant 
och relevant så den bidrar till den 
för landet ovanligt framträdande 
uttrycken för 1940-talets arkitektur och 
samhällsbyggnad som kan kopplas till KF.

• Byggnaden kan tydligt kopplas till 
riksintresset Gustavsbergs motiv och 
uttryckstext. 

• Byggnaden bedöms uppfylla kraven för 8 
kap 13 § Plan- och bygglagen ”En byggnad 
som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”

Historisk bild av förlossningshemmet. Omgiven av tallskog gav den anonymitet och följde tidens ideal om 
att låta byggnaden underordna sig naturen men även kunskapen om naturens läkande kraft. 

Interiör trappa i marmor, detaljer i järn/stål och handledare  
i trä.
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Värdebärande karaktärsdrag
• Tegelbyggnad med låg volym i tre mindre sammankopplade sektioner.

• Byggnad med allmäntillgänglig funktion- kopplad till Gustavsbergs samhälls- 
service.

• Varsamt infogad i omgivande topografi

• Byggnaden är inplacerad i natur.

• Ursprungliga snickerier i trä såväl exteriört som interiört.

• Enluftsfönster/perspektivfönster.

Känslighet för ändringar/tillägg och exploatering
• Stora omkringliggande volymer som tar bort byggnadens koppling till kvarva-

rande omgivande natur.

• Byggnaden är känslig för ny bebyggelse (ej vegetation) som hindar den visuella 
och det funktionella sambandet med Skärgårdsvägen och infartsvägen till den 
f.d. huvudentrén i öster.

• Byggnaden är känslig för nya volymer som stör den arkitektoniska helheten.

• Byggnadens fasader mot Skärgårdsvägen är mycket känsliga för tillägg/ändring.

Rekommendationer
• Säkerställ kulturvärdet genom rivningsförbud och skyddsbestämmelser i kom-

mande detaljplan.

• Ny bebyggelse bör placeras bakom den trädridå som utgör fond sett från huvu-
dentrén mot Skärgårdsvägen

• Byggnaden kan eventuellt byggas till om detta görs varsamt, rekommenderat 
är att studera alternativ som sträcker sig  mot väster/från byggnadens baksida i 
öster mot den tomt som idag består av industribebyggelse.

• Nya tallar bör återplanteras runt om byggnaden.

• Byggnaden bör fortsättningsvis ha en funktion som möjliggör tillträde för all-
mänheten.

• Pivåfönster med funktionella detaljer i stål.

• Exteriöra snickerier i ek såsom fönster och dörrar bör bevaras eller återställas
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Historisk flygbild av förlossningshemmet på 1950-talet. På bilden ses att ett stort antal träd fanns framför byggnaden. byggnaden låg 
inbäddad blandträden.

Förlossningshemmet 
Byggnaden omgiven av 
vegetation och träd

Panorama bilder som visar förlossningshemmets placering i sin naturomgivning. Historiska bilder visar hur byggnaden tidigare 
placerats en bit in från Skärgårdsvägen bland tallskog som numera utgörs av gårdsplan och parkering. Naturens läkande kraft var 
forskning man tog hänsyn till inom folkhemsbygget. Dessutom gav placeringen anonymitet till verksamheten och patienterna. och 
följde Thunströms ideologi m att låta husen ge intrycket av att växa upp från marken. 
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Förlossningshemmets interiör. Bilden visar skillnaden mellan den ursprungliga interiören och den idag. Stora likheter går att avläsa. 
Bilden t.v. är tagen från Gustavsbergaren publicerad April 1949.

Bild som visar väntrummet. Bilden är tagen från Gustavsbergaren publicerad April 1949.

Bevarde dörrar i teak

Bevarde överljusfönster och fönster
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Historisk bild av förlossningshemmet. Dess material och form går att anknyta till övrig samtida bebyggelse.

Grindstugegärdet. Radhus med tegelinslag och uppruten volym som går att associera till förlossningshemmets estetiska uttryck, 
båda ritade av Thunström.
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Ritning över förlossningshemmet från Värmdö kommuns plan och bygglovsavdelning. 

Detaljbild av f.d. BB fasadtegel med otydlig märkning, eventuellt ett årtal.
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Historik 
Skogsbo är en äldre byggnad i liggtimmer uppförd i 
början av 1900-talet som statarbostäder. År 1938 då KF 
övertagit Gustavsbergs bruk omvandlades Skogsbo till 
ett kollektivboende för kvinnor. Kollektivboendeformen 
var mycket modern för sin tid och ingick KFs 
omfattande sanering och utbyggnadsprogram med 
avsikt att höja bostadsstandarden men även för att lösa 
bostadsbristen för fabriksarbetarna men även för att 
råda bot på inneboendetrenden. 

På fabriken arbetade många unga kvinnor och män och 
behovet av goda bostäder var stort. Skogsbo var KFs 
första kollektivboendet i Gustavsberg. KF lät bygga flera 
andra kollektivboenden för kvinnor i Gustavsberg, bl.a. 

I Skogsbo bedrivs idag en djurklinik. En del ändringar har gjorts på fasaden liksom interiören. På övervåningen är funktionen av 
kvinnoboendet tydligt avläsbar genom de faciliteter och tidstypiska arkitektoniska detaljer som rummen inhyste. 

Åkerlyckan (1939, Mariagatan 13, Mariaplan (1945) och 
Skeviksgatan 8. 

Rummen i Skogsbo var planerad för två personer med 
en kokvrå, en varsin garderob och gemensamt badrum 
på respektive våning. Kvinnornas hotell utformades i 
mer hemtrevlig anda än männens. Även inredningen 
var ritad av KF. För ordningens skull fanns även en 
vaktmästarbostad inredd i Skogsbo.

Kollektivet Skogsbo blev en succé men redan på 
1960-talet ansågs boendeformen vara förlegad. 

Byggnaden har de senaste decennierna fungerat som 
kontor/bostad och nu senast veterinärklinik. 
 

Klassificering Mycket högt värde3. Skogsbo



63

Antikvarisk bedömning 

Den bäranade berättelsen bedöms vara historien 
om Gustavsbergs bruk och övergången till KF och 
1930-talets samhällssyn på hur bostadsfrågan 
kooperativt kunde lösas på ett effektivt och kvalitativt 
”värdigt” och anpassat sätt för olika sociala skikt.

De fysiska uttrycken är den kvadratiska volymen, exteri-
ör fasadutformning med symmetriskt placerade fönster-
lufter i trä utan spröjs, liggande fasspontpanel, horison-
tella och vertikala listverk.

Byggnaden har ett välbevarat exteriört uttryck från 
ombyggnaden år 1938. Byggnaden är relativt avskilt 
belägen med omgivande skogslandskap med ett intill 
liggande uthus.

Några ovarsamma ändringar  är ny entrér, takkupa och 
balkonger. Interiört är det främst BV som är förvanskad 
men möjlig att återställa. Två av rummen på ÖV är 
tydligt avläsbara med interiöra detaljer bevarade såsom 
kokskåp och nisch för tvättställ m.m.. Panel, fönster, 
volym samt arkitektoniskt uttryck är bevarade.  
 
Skogsbo är enligt WSPs bedömning kulturhistoriskt 
mycket relevant att bevara då den utgör det första 
bostadshotellet för kvinnor i Gustavsberg. Byggnaden 
var en av åtta bostadshotell KF uppförda av KF.  Miljön 
berättar om initiativet till att skapa ett kollektivboende 
för kvinnor var en för tiden modern tanke. Skogsbo 
har därför en stark koppling till brukssamhället 
och dess samhälleliga ideal under KF tiden och har 
därför ur ett regionalt/lokalt perspektiv mycket högt 
bevarandevärde.

Uthusen bidrar till läsbarheten av miljön och berättar 
om  den historiska funktionen som bostadshotell. Miljön 
bedöms dock inte förvanskas om uthuset rivs. Värdet av 
uthuset bedöms vara ”visst kulturhistoriskt värde”. 

     Motiv till bevarande
• Byggnaden och helhetsmiljön är 

välbevarad framförallt exteriört och 
återspeglar karaktären från KFs och Olof 
Thunströms ombyggnad år 1938.

• Byggnaden är unik i Gustavsberg.

• Byggnaden är nationellt intressant 
och relevant så den bidrar till den för 
landet ovanligt framträdande uttrycken 
för 1930/40-talets arkitektur och 
samhällsbyggnad som kan kopplas till 
KF.

• Byggnaden kan tydligt kopplas till 
riksintresset Gustavsbergs motiv och 
uttryckstext. 

• Byggnaden bedöms uppfylla kraven 
för8 kap 13 § Plan- och bygglagen ”En 
byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”

• Kommunen har enligt plan och 
bygglagen ett uttalat ansvar att skydda 
de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
vid planläggning. Detta innebär att 
kommunen inte ska utarbeta en 
detaljplan som skadar den särskilt 
värdefulla kulturmiljön och ska även 
besluta om lämpliga bestämmelser som 
garanterar ett fullgott skydd för miljön.
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Värdebärande karaktärsdrag/uttryck
• Kvadratisk byggnad med låg volym i trä/timmer med symmetriskt placerade 

fönsterlufter. Horisontell mittelbandslister.

• Rödmålad liggande fasspontpanel

• Ursprungliga tvåluftsfönster

• Balkong i öster och väster med räcken i trä.

• Trappor med handledare i karaktäristisk svartmålat järn

• Fasadarmaturer.

• Miljöns närhet till omgivande träd och natur.

• Interiöra detaljer såsom trappor, äldre snickerier och dörrar, kokskåp, diskbänk i 
rostfritt stål, WC/badrum i korridoren på övervåningen.

Känslighet för ändringar och exploatering
• Stora omkringliggande volymer vars fotavtryck utraderar kopplingen till natu-

ren.

• Byggnaden är känslig för ny bebyggelse som hindar den visuella och funktionella 
sambandet med Skärgårdsvägen  och infartsvägen via f.d. BB.

• Exteriöra tillägg och ändringar av de exteriöra arkitektoniska uttrycken från 
1930-talet.

• Kulturmiljön är känslig för ytterligare borttagande av  kvarvarande interiöra 
detaljer från 1930-talet.

Rekommendationer
• Säkerställs huvudbyggnadens kulturvärden genom rivningsförbud och skydds-

bestämmelser i kommande detaljplan.

• Ny bebyggelse bör placeras bakom den trädridå som utgör fond sett från huvu-
dentrén mot Skärgårdsvägen

• Byggnaden kan byggas till om detta görs varsamt, rekommenderat är bakom 
byggnaden mot norr, det är viktigt att studera tillbyggnadens påverkan på sikt-
linjerna framförallt från Skärgårdsvägen och infarten vid f.d. BB.

• Nya tallar /björkar bör återplanteras runt om byggnaden.
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Äldre bild av Skogsbo. Bilden visar de likheter och ändringar som gjorts. Bilden återger även det omkringliggande landskapet som 
byggnaden är varsamt placerad i. 

Förstorad balkong

Betongtegel
Takkupa och balkong

Plåtinklädda 

Borttagen entré
Ny entré

På byggnaden markeras exempel på exteriöra ändringar som gjorts sedan bilden på samma byggnad ovan.
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Historisk karta från 1913 som visar Skogsbo.

Ritning från år 1986 (Värmdö plan och bygglovarkiv) som visar spår av 1938 års ombyggnad med korridorer, rumsindelning, 
gemensamma toaletter.
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Kokvrå och garderob i ett av Skogsbos rum på övervåningen vittnar om kollektivboendets interiör från 30-talet.

Tvättställ i ett av Skogsbos rum på övervåningen vittnar om kollektivboendets interiör från 30-talet.
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Uthus tillhörande Skogsbo. 

Klassificering Visst värde3b. Skogsbo uthus

Motivering 
Enkel ekonomi byggnad tillhörande Skogsbo med sadel-
tak och liggande panel. Senare tillbyggt med modernt 
garage. Har ett miljöskapande värde. 
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Gustavsbergs vattentorn, uppfört 1963-64 och är ett representativt exempel på efterkrigstidens 
funktionalistiska vattentornsarkitektur, utfört i betong. Firman Orrje & Co stod för ritningarna. Vattentornet 
är väl synlig på sitt höga berg, även utanför samhället, och är i likhet med många andra tätorters vattentorn 
ett kännemärke för samhället. Vattentornet ska ses i samma historiska kontext som det tio år äldre 
kommunalhuset, Runda huset, ritad av Olof Thunström. Dessa två runda byggnader i Gustavsbergs centrum 
står som två kommunala ”utropstecken” från den expansiva KF-epoken. Vyer inom Gustavsberg där dessa 
byggnader är väl synliga och utgör ”utropstecken” är känsliga för nya höga dominerande byggnader som 
utmanar dess synlighet och visuella kontakt.
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Känslighetsbedömning av 
landskapet och kulturmiljön
Riksintresset och utredningsområdets 
känslighet för olika typer av exploatering
Gustavsberg har en historia som bruksort som kom att 
omdanas i samband med att kooperationen KF övertog 
bruket 1937. Under KFs tid expanderar Gustavsberg och 
stora omdaningar görs i form av satsningar på offentlig 
service, allmännytta och bostäder. De två tydliga och 
avgränsade berättelserna präglar Gustavsbergs än idag. 
Riksintresset bedöms generellt vara känsligt exploate-
ring som försvårar, utraderar eller försvagar läsbarheten 
av dessa två bärande berättelser. 

I utredningsområdets östra och södra del har de tre be-
byggelsemiljöerna Ekhaga, Skogsbo och f.d. BB  en tydlig 
bärande berättelse i form av KF och dess inverkan och 
avtryck i samhället. Eftersom berättelsen om KF utgör en 
särpräglad epok och har medfört tydliga avtryck  inom 
utredningsområdet och i Gustavsberg generellt med 
en specifik arkitektur och stadsbyggnadsideal, bedöms 
det aktuella utredningsområdet bebyggelsemiljöer vara 
mycket känsligt för tillägg som inte kan läsas ihop med 
denna berättelse om 1930/40-talets samhällssyn och 
epoken med KF som bruksägare och samhällsbyggare.

• WSP bedömer att den bärande berättelsen om bruks-
samhällets utveckling fram till mitten av 1960-talet 
gör att Gustavsberg generellt är känsligt för tillägg 
och ändringar som inte kan läsas ihop med dessa 
epoker och berättelser. 

      
     Metod för känslighetsbedömning

Metodiken baseras sig på Riksantikvarieämbetets 
handbok för riksintressen som utgavs 2014. 

Olika kulturmiljöer är olika känsliga eller mottagliga 
för olika typer av förändring och tillägg. Riksintressen 
där;

• värdena är knutna till uttryck för en avgränsad 
historisk period kan vara känsliga för 
dominerande nutida tillägg.

• landskapet är präglat av och värdena är knutna 
till utvecklingen av en viss verksamhet eller 
aktivitet över tid, kan vara känsliga för tillägg 
som saknar samband med verksamheten eller 
aktiviteten..

• uttrycken återspeglar olika tiders kontinuerliga 
nyttjande av en viss plats (B), kan vara känsliga för 
tillägg som förändrar eller bryter mot platsens 
specifika förutsättningar och egenskaper.

     Metod för känslighetsbedömning
Grunder och tillvägagångssätt för bedömningen är;

• Kan exploatering på platsen innebära att objekt, 
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband 
- som gör den riksintressanta historien läsbar i 
landskapet komma att påverkas?

• Innebär ny bebyggelse på platsen att den 
negativa inverkan blir så stor att området i något 
avseende förlorar sitt värde?

• Kan exploatering vara en åtgärd som mer än 
obetydligt skadar något eller några av de värden 
som utgör grunden för riksintresset? (om svaret är 
ja finns risk för påtaglig skada, se RAÄs handbok 
sid 53)

• I hur hög grad platsen fortsatt kommer att 
karaktäriseras av eller kunna återspegla det 
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som 
ligger till grund för utpekandet?

Inom utredningsområdet har bergsskärningar gjort för 
att tillföra ny industribebyggelse bakom Hälsans hus/f.d. 
BB. Äldre tallar har fällts framför BB, en kraftledning 
har uppförts på Kråkberget, men i övrigt bedöms inga 
ändringar eller skador ha tillförts som påverkat miljön 
negativt. 

Det relativt sett nya kommunhuset anses gå i linje med 
den historiska bebyggelsestruktur som präglat Gustavs-
berg under 1900-talet och bedöms inte påverka läsbar-
heten negativt. Kommunhus har funnits på andra sidan 
Skärgårdsvägen (Tallåskyrkan), vidare har samhälls-
viktiga funktioner markerats i landskapet med större 
volymer. Terränganpassningen och mötet med natur 
och topografi bedöms vara beaktat. I sin helhet bedöms 
utredningsområdet oförändrat sedan 1930/40-talet.

Längsmed Skärgårdsvägen som är och har varit ett vik-
tigt huvudstråk genom staden har ett flertal bostadshus 
uppförts. Vissa bedöms vara anpassade till kulturmiljön 
och andra mindre väl anpassade genom bergskärningar, 
storskalig volym samt placering i liv med gata samt in-
grepp i befintlig grönstruktur längsmed vägen. Tidigare 
ingrepp längs Skärgårdsvägen bedöms som måttligt 
negativa, vilket gör att miljön är känslig för ytterligare 
ingrepp som kan riskera att minska läsbarheten i miljön.
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A. Kråkbergets västra del  
Kråkbergets västra del är synlig i många vyer från 
Gustavsbergs centrala delar och bedöms vara mycket 
känsligt för bostadsbebyggelse som träder framför och 
”ovanför” naturen och inte underordnar sig den. 

B.  Kråkbergets platå  med hällmarksskog  
Delar av planområdet som utgörs av berg och hällmarks-
skog saknar bebyggelsemiljöer och kända kulturmiljö-
värden, men bedöms ha vara känslig för tillägg som kan 
med föra ovarsam exploatering i ”naturlig” tidigare oex-
ploaterad terräng. Eftersom detta är Kråkbergets högsta 
parti bedöms landskapet vara känsligt för bebyggelse 
som kan ge en påverkan på stadens siluett. Ny bebyggel-
se inom detta område bedöms delvis gå i linje med be-
byggelsemönstret som karaktäriserar Gustavsberg under 
1900-talet.  
 
Ny lanskapsanpassad bebyggelse kan sannolikt döljas 
och anpassas till naturmiljön varpå känsligheten bedöms 
som måttligt/känsligt för tillägg. Förekomst av okända 
fornlämningar bör utredas inom detta område.

C. Ekmiljö intill Skärgårdsvägen  
WSP kan konstatera att utredningsområdet även 
innehåller uttryck och spår av f.d. betesmark som givit 
de många äldre ekarna i de lägre delarna av terrängen.  

Skogsbo var innan KFs ombyggnad en arbetarbostad till 
jordbruket. Samhällets visuella kontakt med ekmiljön 
bedöms ha relevans för riksintresset och vara mycket 
känslig för exploatering.

D. Bebyggelsemiljöer med karaktär från 1930-talet 
Området bakom BB som utgörs av modern industribe-
byggelse bedöms vara tålig för förändring och det finns 
goda möjligheter att stärka kulturvärdet. 

E. Modern industribebyggelse 
Landskapet avgränsas av ett delvis kraftigt utsprängt 
bergsparti, framför möter låga moderna tegel/träbygg-
nader. Möjlighet finns att stärka värden genom att åter-
ställa och ”läka” mark- och bergschakt. Varsamhetskrav 
gäller med hänsyn till det intilliggande Hälsans hus/f.d. 
BB och Ekhaga. 
 
F .Skärgårdsvägen 
En historisk huvudled från Värmdölandet in till Gus-
tavsberg. Vägen är omgiven av äldre tallar, vissa äldre 
institutionsbyggander från tidigt 1900-tal blandat med 
inslag av modern bostadsbebyggelse från 2000-talet. 
Byggnader ligger indragna ca 15 meter från vägen. Mil-
jön är känslig avseende dess lummiga karaktär, ny be-
byggelse kan tillföras om den anpassas till skala, volym 
och terräng.
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns 
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Förhållningssätt till befintlig bebyggelse
• Inför planbestämmelser som säkerställer bevarande av Hälsana hus/f.d. BB, Skogsbo och Ekhaga 

med omgivande naturmiljö.

• Inför planbestämmelser som inte medför förvanskande tillbyggnader på de tre ovannämnda 
byggnaderna.

• Säkerställ buffertzon runt miljöerna som ska domineras av äldre tallar och naturlig hällmark, inför 
kompletterande ökade krav på lov för fällning av större träd.

• Vid förändringar av byggnaders exteriör bör antikvariskt sakkunnig rådfrågas.

• Byggnaderna ska underhållas med material och tekniker som gällde för den tid huset byggdes.

• Yttre byggnadsdetaljer som dörrar, fönster, omfattningar, träprofiler, takbeläggning, takfötter 
och räcken som ersatts med material och modeller från vår tid bör, i så hög grad som möjligt 

återställas till den karaktär som motsvarar den urspungliga. 

Hur kan ny bebyggelse förhålla sig till kulturmiljön?
• Enligt det stadsbyggnadsideal som präglat Gustavsberg har höjder i stadens närhet, om de 

har bebyggts, har bebyggelsen varit låg och ofta med en offentlig funktion. Detta mönster kan 
tillämps även inom Kråkberget, dvs att planlägga för låg bebyggelse inom ytan för Kråkbergets 
platå. Avvägningar mellan natur- och kulturvärden måste göras. Samråd bör ske med 
Länsstyrelsen. 

• Planen bör säkertälla låga volymer på Kråkbergets västra del för att värna de känsliga vyerna 
från centrum området. Vyer från väster och söder ska domineras av Kråkbergets naturliga 
bergsformation, befintliga topografin och löv/hällmarksskog.

• Bevara ekmiljön väster om Ekhaga intill Skärgårdsvägen.

• Inför planbestämmelser som säkerställer att inga synliga sprängningar och omfattande 
schaktningar får ske inom känsliga delar av planområdet.

• Undvik hus i liv med invid Skärgårdsvägen, gröna stråk bör bevaras.

• Ta stöd av antikvarisk expertis i kommande planarbete för att minimera risk för skada/påtaglig 
skada på riksintresset. 

Övrigt
• Undersök förekomst av eventuella okända fornlämningar inom planområdet.

Råd och riktlinjer 

KråkbergetKulturmiljöutredning

Skogsbo 
Mycket högt kulturhistoriskt värde  
Byggnaden är omgestaltad år 1938 och är det 
första bostadshotellet för kvinnor i Gustavsberg. 
Byggnaden berättar om KF:s initiativ till att skapa 
ett kollektivboende för kvinnor vilket var en för tiden 
modern tanke. Skogsbo har ur ett regionalt/lokalt 
perspektiv högt bevarandevärde. Byggnaden kan 
tydligt kopplas till riksintresset Gustavsberg.

Förlossningshemmet
Mycket högt kulturhistoriskt värde 
Byggnaden tillkom år 1948 har ur ett nationellt och regi-
onalt/lokalt perspektiv mycket högt bevarandevärde då 
den vittnar om Gustavsbergs framväxt och KFs centrala 
roll samhällets utveckling. Byggnaden kan kopplas till 
riksintresset Gustavsberg. Byggnaden är ritad av KF:s 
framstående arkitekt, Olof Thunström.  

Det ursprungliga kringliggande landskapet har ändrats 
men byggnadens exteriör och interiör är välbevarad. 

Ekhaga
Mycket högt kulturhistoriskt värde 
Byggnaden återspeglar berättelsen om KF och 
Olof Thunströms omdaningar i Gustavsberg under 
1930/40-talet. Byggnaden är sannolikt unik vad gäller 
sin historiska användning som sjukvårdsmottagning 
under KFs första tid i Gustavsberg: Ekhaga kan tydligt 
kopplas till riksintresset Gustavsberg. Byggnaden är 
ritad av KF:s framstående arkitekt, Olof Thunström. 

  Bedömning av kulturhistoriskt värde - byggnader 

Mycket högt kulturhistoriskt 
värde -byggnad som omfattas av 
förvanskningsförbud enligt PBL

Högt kulturhistoriskt värde 
-byggnad som omfattas av 
förvanskningsförbud enligt PBL

Visst kulturhistoriskt värde - 
omfattas av varsamhetskrav

Lågt värde

Cecilia Lindqvist 
Antikvarie, WSP Kulturmiljö

cecilia.lindqvist@wsp.com
+46 10 7225000

Rödprickat område markerar riksintresset. Rosa polygon markerar programområdet. Röd polygon markerar programområdet.


