
Utställningsredogörelse

Diarienummer: 11KS/0057

Datum: 2011-10-19

Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott

Utställningsutlåtande för Fabriksstaden
Förslaget till detaljplan har varit utställd under perioden 23 augusti till 25 september 
2011. 43 skriftliga synpunkter har lämnats in.

Förslag till justeringar av detaljplaneförslaget
Förslag till ändringar till följd av framförda synpunkter

SPF-byggnadens södra fasad hålls samman. För kommunikation anordnas portik i båda 
ändar på södra gaveln. Den byggnad som ersätter silobyggnaden placeras mindre än 15 
meter från SPFs östra gavel. Byggnadens totalhöjd anges till 23 meter. Det är samma 
höjd som på HPF-byggnaden. Byggnaden kan utföras i fem våningar med ett 
lanterninliknande tak. Motsvarande byggnad norr ut ges samma och våningsantal. 

Höjder och areor anges för radhus i planen. Höjder anges på förskola och kontor. Punkt- 
och prickmark får bebyggas med bodar och uthus. Radhus längs Båtvägen får förses 
med uthus. Områdena med n1 och n2 ges en bestämmelse n1.

Planbeteckningar förtydligas för PARK(J) och BC(J). X- och g-område separeras. 
Grundkartan uppdateras. Redovisning av marköverlåtelser redovisas i bilagor till 
exploateringsavtalet.

Radhus vid Västra Portvaktsstugan sänks och ett avstånd på nio meter säkerställs. 
Stallet undantas från planen.

Synpunkter som inte beaktas

Hela SPF-byggnaden, plåtmagasin, underhållsverkstäder och Kullenhuset bevaras inte.

Önskemål om inledande total sanering av området till känslig markanvändning görs 
inte, för att området inte är starkt förorenat. Eventuella insatser sker i samband med att 
respektive kvarter undersöks närmare inför exploatering. Detta för att området är 
bebyggt och ska omdanas etappvis.

Gavelbyggnaderna vid SPF ges inte en högsta höjd på 21,5 meter utan 23 meter.

Planen inordnas inte i en gemensam detaljplan för hela centrala Gustavberg. 

Våningsantal över fyra tillåts, som regel tillåts mellan tre till fem våningar.

Arkitekttävling planeras inte. Parkstråket kan inte anläggas inom norra delen av 
fabriksområdet, för att området inte ingår i planen och är planlagt med kvarstående 
genomförandetid i ytterligare sex år.

Ytterligare trafikutredningar genomförs inte. Utförda utredningar ger svar på 
frågeställningar som behöver ges en lösning i planen (planen i sig innebär inte att trafik 
leds in via Hålluddsinfarten). 
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Övergripande alternativ till en omdaning av Fabriksstaden redovisas inte i 
konsekvensbeskrivningen.

Interna synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden
Nämnden kan inte utläsa att hänsyn tagits till de synpunkter som framfördes i samrådet 
och framför därför ånyo de synpunkterna. Dessutom anser nämnden att det i nuvarande 
fabriksområde måste kunna tillskapas lokaler för kultur- och fritidsgårdsaktiviteter.

Nämnden anser att skyddet av Gula Porten och Badkarsfabriken måste preciseras. Även 
epedimisjukhuset bör skyddas. Kvarntorpsvägen och Villagatan bör fångas in i 
planarbetet. Stallet, Västra portvaktsstugan och Verkstadshuset har ett bättre skydd i 
nuvarande plan. Skydd av sanitetsporslinsfabriken saknas i planen. Föreslagen 
användning anses som påtaglig skada på riksintresset. Plåtmagasinet, 
underhållsverkstaden och Kullenhuset bör bevaras. Områdets täthet och struktur gör att 
nuvarande industrikaraktär riskerar att gå förlorad.

Stallet och Västra portvaktsstugan bör inte skiljas åt av en bostadslänga. Siktstråk bör 
lämnas öppna.

Kommentar: En projektets tydliga inriktningar är att Gustavsberg ska utformas till en  
trygg och säker miljö. Det finns möjligheter att lokalisera kultur- och fritidsgårds-
aktiviteter i till exempel lokaler i badkarsfabriken. 
Planbestämmelsen för Gula porten, Badkarsfabriken, Epedemisjukhuset, Stallet, V  
portvaktsstugan och Verkstadshuset är identisk med bestämmelsen i intilliggande  
gällande plan för fabriksområdets norra del. Endast ett hus tillåts bli 14 våningar.

Bevarandet av SPF gör att fabriksområdets historiska utveckling kommer att  
karaktärisera både struktur och yttre miljö i den omdanade Fabriksstaden. Visionen är  
att skapa en tätare stadslik bebyggelse som svarar upp mot inriktningen på en mera  
hållbar samhällsutveckling. 
Huvudman och finansiering saknas för att bevara fler industribyggnader. Kraven på 
svenska bostäder och dess utemiljö gör det svårt att omdana området utan att rucka på 
industrikaraktären. För att kunna genomföra en omdaningen och bära alla kostnader  
som är förenade med bevarande och sanering krävs en relativt tät bebyggelse med 
stadskaraktär. Stora insatser har i samråd med länsstyrelsen lagts ned på att  
säkerställa att sanitetsporslinsfabrikens särart och framtoning i området bibehålls.
Stor vikt har lagts vid kulturmiljön under hela planprocessen och synpunkter i samrådet  
har lett till en rad förändringar i planförslaget. 
Kvarntorpsvägen och Villagatan ingår inte i planområdet.

Bygg- och miljökontoret
Bygg- och miljökontoret begär förlängd remisstid för att kunna behandla ett förslag till 
yttrande i ett yttrande i bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden Kontoret är vidare 
kritiskt till att inte ha fått samtliga handlingar sända till kontoret. Kontoret konstaterar 
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att utredningar genomförts som kommenteras i yttrandet. I övrigt så hänvisas till 
samrådsyttrandet.

Kommentar: Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott har anpassat tidplanen till den  
överenskommelse som kommunen gjort med Villeroy & Boch. Planarbetet är prioriterat  
och målsättningen är att anta detaljplanen under 2011. 
Värdefulla synpunkter från nämnden i samrådsskedet har i allt väsentligt beaktats. 
Kontoret anser att genomförda utredningar ger en del svar, men också lämnar en del 
frågor obesvarade. Man anser att den administrativa bestämmelsen om sanering inför 
bygglov som gäller hela planområdet ska redovisas på plankartan. Vidare anser man att 
det finns risk för att områden där inte bygglov krävs kan komma att lämnas utan åtgärd. 
Brist på heltäckande utredningar av markföroreningar försvårar kontroll från 
kommunens sida under exploateringen och kan leda till ökade kostnader, misstag med 
mera.

Kontoret påpekar att planområdet minskats till att inte omfatta Farstaviken sedan 
samrådet.

Kommentar: Enligt de experter som anlitats för markundersökningar och kan  
planområdet planeras för bostäder, känslig markanvändning.  Ett helhetsgrepp har  
tagits genom en serie utredningar som ger en bild av föroreningsläget i hela området.  
Det är fullt möjligt att med kompletterande utredningar och eventuella åtgärder i  
samband med att exploatering inleds för respektive etapp tillförsäkra att miljön utgör  
en hälsorisk.
Eftersom området kommer att byggas ut etappvis, är bebyggt och föroreningar  
förekommer punktvis är en inledande total sanering till nivån för känslig  
markanvändning inte nödvändig, svår att praktiskt genomföra och kostsam. Istället  
föreslås att åtgärder sker i samband med att delområden projekteras. Resultat  
redovisas för kontrollmyndighet inför bygglovprövning. 
Omdaningen leder till att området öppnas upp, saneras och utformas som en attraktiv  
boendemiljö. Det är för Gustavsberg och kommunen ett betydligt bättre alternativ än ett  
bevarande av en industrimiljö som när kärnverksamheten flyttar riskerar att förfalla.  
Farstaviken ingår i programområdet för Framtidens Gustavsberg. Men berörs inte av  
någon pågående detaljplanering. Planområdet har inte förändrats från samrådsskedet!
Kontoret anser att det inte framgår om garageplanet ingår i redovisat antal våningar eller 
inte. Det kan innebära att byggnaden kan byggas på med tre stället för som beskrivs två 
våningar.

Kvartersmark för radhus begränsas varken av areor eller höjder. Det kan leda till 
oönskade hushöjder.

Beskrivning för planbestämmelse n1 saknas.

Totalhöjd för kontor och förskola saknas.

Punkt- och prickmark får bebyggas med komplementbyggnad. Men enligt PBL får 
komplementbyggnad endast utföras för en- eller tvåbostadshus.

För Gustavsberg 1:31 anges inte om 200 kvm avser byggnadsarea, bruttoarea eller 
boarea.
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Kommentar: Med sex meter upp till maximal hushöjd kan två våning tillkomma på SPF.  
Radhusen ska ges våningsantal och höjder. Bestämmelsen n1 är den samma som n2.  
Höjder ska anges och komplementbyggnader kan kallas uthus. Gustavsberg 1:31 ska  
ges rätt area.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har ännu inte inkommit med ett slutligt yttrande. Preliminära synpunkter:

I förhållande till samrådets version av planförslaget har det nu bearbetats till det bättre 
framför allt vad gäller exploateringsgrad, hushöjder och disponering av byggrätter. 
Områdets helhetsuttryck som äldre fabriksområde har därigenom tydliggjorts. Det finns 
fortfarande partier i planområdet där de kulturhistoriska värdena hanterats på ett sätt 
som riskerar att påtagligt skada riksintresset Gustavsberg. 

Sanitetsporslinsfabriken
Det är angeläget att den långa fasaden mot söder bevaras. Inga öppningar bör finnas 
som bryter upp fasaden i olika delar. Den planerade förändringen med portiker bör 
tydligt anges i gestaltningsprogrammet och i illustrationer till planen. 

De illustrationer som lagts in i planbeskrivningen stämmer inte med de i samma 
planbeskrivning angivna särdragen för sanitetsporslinsfabriken. I separat presenterade 
illustrationsskisser till fabriksstaden har redovisats ett släpp även i låghusfasadens östra 
del. Länsstyrelsen anser att detta ingrepp påverkar upplevelsen av den ursprungliga 
fabriksvolymen negativt eftersom fasaden inte blir volymomslutande utan reduceras till 
en kuliss. Länsstyrelsen accepterar att den östra byggnadskroppen ersätts med en ny 
volym men inte att den nya byggnaden ligger ca 15 meter längre österut och lämnar ett 
gap mot Sanitetsporslinsfabriken. 

Höghusdelen
I de illustrationer som åtföljer det utställda planförslaget ser det ut som om de 
ursprungliga fönsterbanden helt har byggts om till moderna glaspartier vilket alltså 
strider mot de principer för ombyggnaden som framfördes vid samrådet.

Västra Portvaktsstugan
I det utställda planförslaget har det sedan samrådsversionen tillförts en byggrätt för en 
radhuslänga med fyra trevåningslägenheter väster om Västra Portvaktsstugan i 
planområdets nordvästra del. Länsstyrelsen anser att detta är en stor förändring sedan 
samrådet till det sämre ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Med den byggrätt som planen nu medger innebär radhusens utformning att sambandet 
mellan byggnaderna Stallet och Västra Portvaktsstugan bryts av på ett drastiskt sätt. 
Länsstyrelsen anser att om dessa radhus byggs enligt planhandlingen kommer detta att 
få en förödande inverkan på platsens och de bägge byggnadernas kulturhistoriska 
värden.

Påtaglig skada på riksintresset
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Länsstyrelsen anser att illustrationer och Gestaltningsanvisningar, bilaga 1 till 
planhandlingarna inte stämmer med ovan nämnda särdragsbeskrivningar i 
planbeskrivningen. Sammantaget anser därför Länsstyrelsen att de ovan beskrivna 
avvikelserna från planbeskrivningen tillsammans med de föreslagna nya radhusen vid 
Västra Portvaktsstugan medför påtaglig skada på riksintresset Gustavsberg. Enligt PBL 
1987:10 12kap, § 1 åligger det Länsstyrelsen att pröva kommunens antagande av en 
detaljplan som medför skada på ett riksintresse. 

Vatten 
Vid samrådet framfördes vikten av att kommunen definierar vad en hållbar 
dagvattenhantering innebär för hela projektet Fabriksstaden. Kommunens arbete med 
åtgärder enligt vattenförvaltningen och hanteringen av miljökvalitetsnormer för vatten 
behöver samordnas med förslag på framtida dagvattenhantering.
I Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 2011-08-23 redovisas att det inte är lämpligt 
att infiltrera dagvatten på grund av risken för att markföroreningar då kan påverka 
vattnet. Vidare sägs det att den föreslagna reningsbassängen för dagvatten i Farstaviken 
inte omfattar rening av dagvattnet från områdets västra delar. Av planhandlingarna 
framgår inte hur denna del av dagvatten ska renas. Planbeskrivningen redovisar enbart 
krav på rening av det dagvatten som alstras av trafikytorna utmed Gustavsbergsvägen. 

Länsstyrelsen förutsätter att fortsatta utredningar konkretiserar åtgärder som behöver 
vidtas för att så långt som möjligt minimera läckage till recipienten Farstaviken. Behov 
av ytor för anläggningar för omhändertagande av dagvatten kan behöva säkerställas i 
planhandlingarna. 

Markföroreningar
Eftersom det finns risk för läckage av förorenande ämnen/miljögifter i området, behöver 
ett kontrollprogram upprättas under saneringsskedet av den förorenade marken samt 
senare under byggnadsskedet för att undvika att läckage sker, speciellt där skolor 
planeras in och där barn rör sig (lekplatser, öppna ytor etc.). 

Länsstyrelsen anser att markutredningarna helt bör inriktas mot en sanering för känslig 
markanvändning i hela området som konverteras från industri till öppet bostadsområde 
och genomföras tillsammans med förslag på kontrollprogram. Samråd om dessa 
åtgärder bör föras med tillsynsmyndigheten innan planen förs till antagande.
 
Kommentar: Samråd har skett med länsstyrelsen för att säkerställa att riksintresset  
Gustavsberg inte påtagligt skadas genom omdaningen av fabriksområdet. En  
gemensam utgångspunkt är att: En omdaning som innebär att vissa industrimiljöer rivs  
och att andra bevaras samtidigt som området öppnas upp och bostäder tillförs är en  
betydligt bättre insats för att långsiktigt värna om riksintresset än en utveckling där  
verksamheter successivt upphör och allt fler byggnader lämnas tomma.  
SPF-byggnadens södra fasad kommer att bevaras. Utförliga illustrationer kommer att  
redovisa de portiker som möjliggör att man når bebyggelsen på däcket innanför  
fasaden.
Texterna i beskrivning och gestaltningsanvisningar ska stämmas av så att det är entydig  
vad som planeras.
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Högdelens fönsterpartier ska byggas om och ges ett utförande som inte förvanskar den  
karaktär fasaden har.
Radhusen mellan Västar Portvaktsstugan och Stallet ska placeras minimum 9 meter  
från portvaktsstugan för att säkerställa stugans särart. Höjden på radhusen minskas  
genom att våningsantalet ändras till två, så att ett samband med Stallet kan avläsas i  
stadsrummet. Genom bebyggelsen läks de kraftiga sår som nuvarande  
sprängstensutfyllnad utgör. Portvaktsstugans nuvarande placering som en solitär  
kulturbyggnad på en klippa saknar kulturhistorisk förankring. En placering i en ny 
bebyggelsemiljö bedöms säkerställa riksintresset.
Översiktliga markundersökningar visar att området inte är starkt förorenat. En stor del  
av undermarken utgörs av berg. Genom föreslagen dagvattenhantering med bland 
annat lokalt omhändertagande på gårdar, gröna tak och planteringar kommer 
dagvattnet att uppfylla kraven i miljökvalitetsnormen. Jämfört med dagens utsläpp av  
dagvatten från till största delen hårdgjorda ytor bedöms vattnet från Fabriksstaden  
utgöra ett positivt tillskott till Farstaviken. 
Där bostäder och parker planeras ska marken motsvara kraven på känslig  
markanvändning. En initial heltäckande sanering är inte nödvändig för att  
föroreningarna är måttliga och inte möjlig för att en successiv omdaning planeras med 
verksamheter kvar i befintliga byggnader på vissa platser. Genom upprättande av  
kontrollprogram för områden som kräver sanering och samråd med 
tillsynsmyndigheten kommer att säkerställas att en god livsmiljö blir resultatet av  
byggandet av Framtidens Gustavsberg.

Lantmäteriet
Planbestämmelserna bör utformas så att det tydligt framgår var tredimensionell 
fastighetsbildning är tänkt att genomföras.
BP PARK är en kombination av kvartersmark och allmän plats som bör förtydligas. I 
nuläget är det enbart kvartersmark.
Det är formellt inte möjligt att kombinera g-område med x.
Planbestämmelser BC(J1) och PARK(J1) är svårtolkade med avseende på 
fastighetsbildning.
Är PARK(J1) allmän plats eller kvartersmark.
Genomförandebeskrivningen bör förtydligas. Det bör till exempel framgå var man ska 
avstå mark till allmän plats.
Grundkartan bör uppdateras. Det har skett förändringar (Gustavsberg ga:2).
Lantmäteriet har inte tagit ställning till fastighetsförteckning.

Kommentarer: Synpunkterna beaktas genom förtydliganden i planförslaget.

Företag och föreningar
Antikhuset i Gustavsberg AB
”Får vi inte vår föreslagna byggrätt enligt utställningen för Fabriksstaden är vi tvingade 
att överklaga kommande detaljplan utifrån vår egen verksamhet”. Fastighetsägaren 
anser sig inte beretts samma möjligheter att delta i planarbetet som övriga fastighetsäg-
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are. Det har lett till att länsstyrelsen inte fått samma tid och möjlighet att ta ställning till 
fastighetsägarens förslag tidigare. Värmdö kommun har inte tillämpat likhetsprincipen.

Fastigheten ligger inom gällande plan. Det kan leda till begäran om ersättning för 
planskada. Förslag på intilliggande bebyggelse kan skada skyltläge.
Motsätter sig prickmark då det inte finns i gällande plan.

Kommentarer: Fastighetsägarens förslag har bemötts positivt av kommunen och de  
fastighetsägare som initierat planläggningen. Länsstyrelsen är dock mycket tveksam till  
omfattningen och höjden på stadsradhusen samt närheten till Västra portvaktsstugan.  
Radhusen gör att det historiska sambandet mellan husen inte kan utläsas. Länsstyrelsen  
bedömer det som påtaglig skada på riksintresset, objekten ligger inom influensområde  
till norra delen av fabriksområdet som pekats ut som riksintresse för kulturmiljön.

Radhusen bidrar till att sår i landskapet läks och att portvaktstugan kommer in i ett  
stadsrum istället för att upplevas som en solitär på en kulle. Radhusen placeras  
minimum nio meter från portvaktsstugan och sänks till två våningar för att inte bryta  
sambandet mellan Stallet och Stugan.

Vattenfall - el
Vattenfall håller på med en ny nätplan i området.
Vattenfall önskar tidig information om behov av ledningsomläggningar.

Kommentarer: Synpunkten noteras och kommer att beaktas i samband med fortsatt  
ledningssamordning.

Vattenfall - värme
Vattenfall påpekar att fjärrvärme finns utbyggt och att ett system med lågtempererad 
spillvärme kan byggas ut och kombineras med nuvarande system.

Vattenfall önskar tidig information om behov av ledningsomläggningar.

Kommentarer: Synpunkten noteras och kommer att beaktas i samband med fortsatt  
ledningssamordning.

Gustavsbergs IF Bandyklubb
Föreningens synpunkter från samrådet har inte tagits in. Man anser att hela centrala 
Gustavsberg ska knytas samman genom att planeras i ett sammanhang. Föreslår att 
hamnområdet tas med i planarbetet.

Kommentarer: För hamnen gäller detaljplan med genomförandetid till 2017.  
Ambitionen har varit att anpassa centrum och fabriksstaden till även intentionerna  
bakom planen för hamnen.

Cte Bygg AB, Anders Karlsson
Opponerar sig emot att inte varit inbjuden som fastighetsägare i planarbetet. 
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Godtar inte att Stallet föreslås bli förskola. Lokalen nyttjas fullt ut för annan 
verksamhet. Föreslagen byggnation inkräktar på fastigheten. Även utsikten påverkas. 
Planförslaget godtas inte för att fastigheten och hyresgästernas verksamheter påverkas. 
Föreslagen bebyggelse i omgivningen godtas inte heller. 
Chamottevägen redovisas fel i planen och Båtvägen inkräktar på fastigheten.

Stadsradhus i bergskärning vid portvaktsstugan är ett bra förslag.

Vid överläggningar med projektledningen, den senaste torsdag den 6 oktober, har AK 
framfört att han helst ser att Stallet undantas från detaljplanen. AK kommer sannolikt att 
överklaga för att bebyggelse kommer i samma kvarter som Stallet.

Kommentarer: Stallet undantas från planen. Ny plats för förskola kan lokaliseras till  
lanterninhuset och nuvarande utställningslokal för Villeroy & Boch.

Gustavsbergs Vägförening
Anser inte att planen redovisar hur eller om vägföreningen påverkas till exempel av 
Gustavsberg ga:2.

Kommentarer: Inom planområdet berörs inte vägar som vägföreningen administrerar.  
Frågan om upplösning av ga:2 ska redovisas i genomförandebeskrivningen.

Skanova
Påpekar att området rymmer betydande teleanläggningar som behöver u-områden.
Eventuell ledningsflytt får bekostas av exploatören.

Kommentarer: Synpunkten noteras och kommer att beaktas i samband med fortsatt  
ledningssamordning.

Föreningen Gustavsbergs Vänner
Positiv till utvecklingen av Framtidens Gustavsberg som skärgårdens mötesplats. Anser 
att besöksnäringen även ska vägas in. Positiva till att fabriken flyttas och en omdaning 
av fabriksområdet inleds. Gillar tanken på parkering i Sanitetsfabrikens bottenplan men 
tveksamma till parkeringsnorm 0,8.
Mycket tveksamma till ett 14-våningshus och påbyggnaden på sanitesporslinsfabriken. 
14 våningshuset bör minskas till 6 våningar. Föreningen är helt främmande till en 
bebyggelse på fem våningar längs Gustavsbergs allé. Kullenhuset bör bevaras.
Föreningen förordar 1000 lägenheter i Fabriksstaden istället för planförslagets 1200.
Parkeringsnormen bör justeras upp.
Avstå från påbyggnaden på SPF. Satsa på lokala konstnärer när parkstråket designas.

Kommentarer: Exploateringsgrad och hushöjder ska preciseras. Volymen är knuten till  
avtal som konfirmerats av kommunfullmäktige. Ett bevarande av Kullen-huset gör det  
svårt att anlägga garage under jord i aktuellt kvarter. I nuvarande skick och form 
bedöms byggnaden inte ett högt kulturhistoriskt värde. Parkeringsnormen är beslutad  
till 0,8.  Bra förslag att på olika sätt basera utformning av utemiljön på kända  
Gustavsbergsmönster och att nyttja lokal kompetens.
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Naturskyddsföreningen Värmdö, Pella Larsdotter Thiel
Positiv till utveckling av gröna stråk. Men anser att fabriksparken är för smal.
Föreslår att en programförklaring om nollenergihus genomförs
Föreslår kolonilotter för viss självförsörjning.
Föreslår vegetationsklädda tak för att minska och rena dagvatten
Föreslår fler mötesplatser och kontorshotell för att underlätta distansarbete
Planen bör beakta att SMHI numer räknar med två meters höjning av havsnivån
Föreslår mindre och energieffektivare utebelysning
Knyt an till fabrikens historia i materialval. Gör t ex gatunamnsskyltar i emalj.

Kommentarer: Parkstråkets bredd har analyserats, det är jämförbart med stråk i  
Hammarby sjöstad. Utskottet har beslutat att energibehovet för uppvärmning ska vara 
40 procent under dagens norm. Förslaget med kolonilotter bör övervägas på öppna 
marker i samhällets ytterområden. Vegetationsklädda tak är möjligt att bygga, men 
regleras inte i detaljplan. Lokaler för distansarbete kan inrymmas i alla hus läns  
parkstråket som betecknats med C. 
Marknivån i fabriksstaden ligger väl över två meter. Ett särskilt belysningsprogram har  
tagits fram som innehåller energieffektiva men också trygga lösningar

Enskilda medborgare/sakägare
Camilla och Bo Alm, Eva Bergman och Kjell Andersson, Camilla och Krister 
Schultz samt Annika och Rolf Löfström
Anser att ingen hänsyn tagits till synpunkter under samrådet. Kritik avseende främst 
hushöjder kvarstår.
Planen är för flexibel och öppen. Det finns risk att inte hänsyn tas till kulturhistoriska 
värden. Boende- och livsmiljö försämras genom att utsikt samt rymd- och frihetskänsla 
påverkas.

Svårt att utläsa volymer och höjder för att högsta byggnadshöjd och husbredd saknas. 
Effekterna åskådliggörs med ett bildmaterial. Kritiska mot att planens effekter inte 
tydligt kan avläsas. Anser att den demokratiska ambitionen varit låg. Kommunen 
riskerar att tappa kontrollen över slutresultatet genom en öppen/flexibel plan.

Föreslår att ingen byggnad norr om Sanitesporslinsfabriken får ha en högre totalhöjd än 
21,5 meter. Byggnader längs Gustavsbergsvägen flyttas in. Gestaltningskrav tas in i 
exploateringsavtal.

Bra att området öppnas, men kulturhistoriska värden riskeras med för hög och tät 
bebyggelse. Kulturhistoriska värden måste skyddas och synliggöras. Avstå från 
påbyggnad av Sanitetsporslinsfabriken. Utsikten från Kvarnberget riskerar att gå 
förlorad.

Kommentarer: Intentionen är att genomföra en stadsmässig bebyggelse med stor  
variation och höga gestaltningskrav. Enskilda byggnader kan påverka utsikten från 
Kvarnberget. För att klargöra eventuell omgivningspåverkan har sektioner tagits fram 
över ett par utsnitt i det aktuella området inför ställningstagande till en högsta  

sid  9 (15) 



Utställningsredogörelse

byggnadshöjd. Högsta byggnadshöjd ska anges till 23 meter på de hus som 
synpunkterna gäller. Kulturmiljön är av stort värde och ytterligare förtydliganden  
kommer att göras i samråd med länsstyrelsen för att säkerställa att riksintresset inte  
skadas. 

Johan Nordgren, Farsta Slottsvik
Motsätter sig att infartstrafik till Fabriksstaden leds in via Idrottsvägen förbi Farsta 
Slottsvik. Att öppna Hålluddsavfarten vore en katastrof för oss som bor Farsta Slottsvik.

Kommentar: Det är inte tänkt att leda in trafik via Idrottsvägen eller Hålluddsavfarten  
till planområdet. Trafiken till och från området föreslås ske via Gustavsbergs allé.
En särskild bullerutredning har inte genomförts för Båtvägen och Idrottsvägen.  
Utvecklingen i området kommer att leda till viss trafikökning på dessa vägar, men  
samtidigt kommer störande buller från verksamheterna inom fabriksområdet att  
upphöra. Miljön i stort vinner på att området omdanas. De sammantagna fördelarna  
för området i stort och kommunen bedöms överväga olägenheter av viss ökad trafik på  
de två vägarna. 

Lotta Nordgren, De la Gardies väg
Känner oro inför en lösning med trafik in via Hålluddsavfarten och Idrottsvägen. Anser 
att bebyggelsen i Fabriksstaden inte bör vara över fyra våningar Bevara idrottsplatsen 
och båtuppläggningsplatser. Utveckla Kattholmen.

Kommentar: Rörande trafik se ovan. Våningshöjderna har generellt sänkts till tre till  
fem våningar samt ett par uppstickare, någon 40 våningars pinne är inte aktuell.  
Båtplatser och idrottsplats ligger utanför planområdet. 

Rolf och Annika Löfström, Väderkvarnsvägen
Planen är ännu för otydlig och felaktig för att kunna styra utvecklingen.

Förordar en låg bebyggelse som följer landskapet som svar på tanken att Gustavsberg 
ska bli skärgårdens mötesplats. Satsa på det kulturhistoriska arvet. Byggnaderna är för 
höga och linjärt placerade. Det ger skuggor och ingen skärgårdskaraktär. 

Överväg en arkitekttävling. Bra med parkstråk som leder till hamnen och stort 
bryggdäck. Överväg seglarskola och sjörestaurang på Kattholmen.

Blanda funktioner. Ta in en utbildningslinje för konst och design. Utvecklingen av 
bebyggelse på Kvarnberget kan bli bra. Fundera på en idrottsskola. Tveksam till stor 
tennishall. Utred servering på Vattentornets tak. 

Bra idé med lummig allé. Tveksam att leda ned trafiken mot rondellen vid centrum. 
Satsa på all utveckling av kollektivtrafik. Utred nya lösningar som monorail, sjöbuss 
mm.

Satsa på kretsloppsanpassad bebyggelse med fler gång- och cykelvägar, nära service, 
bilpool och bra microklimat.
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Kommentarer: En mer stadslik bebyggelse är en medveten satsning. SPF-byggnaden  
gör att planen i sina centrala delar får en mera linjär struktur. Även kringliggande  
byggnader och kravet från kultursidan att inte tona bort industrikulturen gör att en  
satsning på en låg och tät bebyggelse har valts bort. Aspekter på kretslopp kommer till  
uttryck i miljöprogrammet för Framtidens Gustavsberg.

Morgan Gustafsson
Positiv ör anpassas bättre till befintlig bebyggelse. 

Kommentarer: Ambitionen är både anpassning och nydaning.

Mats Björkman, Calle Flygares väg
Konstaterar att flera organ i samrådet framför synpunkter om SPF-byggnadens värde 
och särart. Är kritiska till att delar av byggnaden rivs. Återskapa ett kvarteret runt 
Kullenhuset.

Kommentarer: SPF-byggnaden kan inte i sin helhet byggas om till bostäder. Alternativ  
användning saknas. Stor hänsyn har lagts ned på att värna kulturmiljön. Kullenhuset  
rivs för att klara krav på undermarksparkering för boende. Möjligheten att skapa 
pastischer har övervägts men valts bort till förmån för en busig och kaxig stadsmiljö. 

Johan och Åsa Pegelow, Palmqvists väg
Idrottsvägen får inte öppnas för genomfartstrafik till Hålluddsavfarten.

Kommentarer: Utfart via Hålludden ingår inte i planförslaget.

Peter Linroos, Patrik Sandgren, Charlotte Lundholm Sandgren, Mats o Louise 
Ericsson, Patrik Påhlsson, Pia Andersson, Anna o Niklas Eklöv, Patrik o Gunilla 
Hellzen, Anette Wigren, Martin Berg, Robert o A Jansen, Jerker Lindberg, Stefan 
o Eva Grahn, Helen Ripås, Ebba o Joachim Kilman, Johan Liseborn, Anja 
Moberg, Fredrik o Nina Fenger-Krog, Charlotta Meyerson, Daniel Nilsson, 
Lisbeth yttergren, Birgitta Rynnert, Staffan o Pia Ekstarnd, Mårten Johansson, 
Ann-Charlotte Larsson, Fredrik o Angelica Dahlström, Christina Thörnqvist och 
Eva Westling-Kallenberg , Onat Atayer, boende bland annat läns Barlows väg
Positiva till omdaning av fabriksområdet. Saknar korrekt återgivning av inlämnade 
synpunkter under samrådet. Befarar att inlämnade synpunkter inte redovisats för 
ansvariga politiker. Förväntar sig att synpunkterna bemöts enligt plan- och bygglagens 
intentioner i utställningsskedet.

Kommentar: Inlämnade synpunkter summeras men finns även att tillgå i oredigerad  
form. Det är beklagligt att fel gjordes i samband med samrådsredogörelsen.
Vill att det klarläggs hur mycket Gustavsberg kan växa med avseende på trafik, buller, 
utsläpp och säkerhet längs befintlig infart från väg 222. Krävs inte en ny tillfart på sikt? 
Har omfattning på ny bebyggelse minskats för att förbifart vid Ekedal tagits bort? Vad 
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blir de kumulativa konsekvenserna när det gäller trafik, buller, utsläpp och säkerhet med 
Gustavsbergs utveckling? Var ska man parkera när den stora parkeringen tas bort? Vad 
blir det för effekter på intilliggande vägar pga utbyggnaden av Fabriksstaden?

Kommentar: Inom planarbetet har trafikfrågor belysts utifrån olika aspekter:
 utformning av gator, gränder, stråk och GC-vägar med hänsyn till framkomlighet,  
trafikalstring, buller och parkering. I samband med utredningar om Gustavsbergsvägen 
har beslutats om ett gång-, cykel- och gatunät vars funktion och gestaltning  
överensstämmer med en modern stadsmässig bebyggelse som "vänder ansiktet mot  
gatan". Enbart bilen och bilismens fortsatta behov har inte tillåtits styra utformningen  
av ett hållbart Gustavsberg. Fyrfältsvägar och gångtunnlar har medvetet valts bort. 
 
Trafikberäkningarna baseras på dagens resmönster. Dvs samma andel invånare  
pendlar med olika trafikslag. Dessa beräkningar visar att rondellen i korsningen mellan  
Gustavsbergs allé och Idrottsvägen riskerar att bli hårt belastad när allt byggts ut. Det  
finns därför ett utrymme för att komplettera korsningen med ett extra körfält på sikt.
  
Om nödvändigt kan allén på lång sikt förses med busskörfält genom att en trädrad tas  
bort och ersätts av körfält. Vid centrum utreds vissa kapacitetsproblem längs  
Bleksängsvägen. Här kommer olika lösningar att analyseras i det fortsatta planarbetet.  
Kommunen utgår dock inte från prognoser med förutsättningen att resandet fortsätter  
som idag. Bland annat ger 7-8000 nya invånare i Gustavsberg jämfört med 7-8000 nya 
invånare utspridda i kommunen helt olika förutsättningar. Bor man i fabriksstaden eller  
på Kvarnbergsterrassen finns helt andra möjligheter att ta buss, cykel eller gå. I fortsatt  
planering ska ökat lokalt kollektivresande och mer cykling på korta sträckor främjas.  
Viss trafik kan styras genom lokal reglering annan kan påverkas genom enskilda val,  
som till exempel att undvika val av bil under rusningstrafik. 

Alternativa förbifarter/infarter har valts bort för att tillmötesgå andra närboende.
Normer för buller, avgasutsläpp och säkerhet har lagts till grund för redovisade  
förslag. Utvecklingen i området kommer att leda till viss trafikökning på omgivande  
vägar, men samtidigt kommer störande buller från verksamheterna inom 
fabriksområdet att upphöra. Närmiljön i stort vinner på att området omdanas. De 
sammantagna fördelarna för området i stort och kommunen bedöms överväga 
olägenheter av till exempel viss trafikökning på Båtvägen. Bebyggelsen på Barlows väg  
är inte heller lokaliserad i direkt anslutning till Båtvägen.
Anser att kopplingen mot Rättarvägen är viktig för att minimera barriäreffekter. Vill att 
gestaltningsfrågor belyses för att säkerställa s.k. levande fasader i gatunivå.

Anser att det kan behövas tilläggsbestämmelse till C centrumändamål för att motverka 
en större handelsetablering.

Kommentar: Flertalet gator i öst-västlig riktning har koppling till Båtvägen. Med 
förgårdsmark, träd och balkonger ska gatorna ges liv. En möjlighet till etablering av en  
större dagligvaruhandel inryms inte planen.
Frågar om det är säkerställt i planen att barn kan få förskoleplats i närområdet. Det är 
även önskvärt att barn från Barlows väg kan få plats i närområdet. 
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Kommentar: Kommunen planerar för cirka 200 förskoleplatser i området. Dessutom 
finns plats för en förskola i Charlottendal. 
Trafikkonsekvenserna av den samlade utbyggnaden i centrala Gustavsberg är dåligt 
analyserade och redovisade. En utförligare utredning krävs med prognoser för trafik på 
hela vägnätet och en beskrivning av förändringar i trafiksäkerhet. Kommer aldrig att 
acceptera att trafik ska ledas ut via Hålluddsavfarten.

Anser att handlingarna indikerar att ut- och infart kan komma att ske via Ekobacken 
eller Hålludden. Boende inom vårt område kommer aktivt att motarbeta och aldrig att 
acceptera genomfartstrafik på Idrottsvägen.

Kommentar: En ytterligare utredning kommer inte att göras inom ramen för  
planarbetet. Belastningen på vägar utanförplanområdet bedöms inte få den digniteten  
att ombyggnader behöver initieras. Strävan är att främja för gående och cyklande.  
Boende inom Fabriksstaden bedöms främst komma att köra till och från sitt  
bostadsområde via Gustavsbergs allé. Planen innehåller inget förslag med trafik till  
och från Fabriksstaden via Hålluddsavfarten. Trafik till och från Fabriksstaden ska  
köra Gustavsbergs allé. 
Anser att miljökonsekvensbeskrivningen på ett bristfälligt sätt tar upp hur åtgärder 
planeras för att undvika och begränsa negativa konsekvenser. Redovisning av hur 
uppföljning ska ske saknas. Bristfällig redovisning av hur MKBn tagits fram.

Om synpunkter som framförs inte blir tillgodosedda kommer frågorna att drivas vidare i 
ett överklagande. En revidering, ny utställning och utförligare dialog kan lösa 
situationen. 

Kommentar: Stora insatser har lagts ned i planarbetet och utredningar för att belysa  
stora och små frågeställningar. I en så pass omfattande och långsiktig plan som 
omdaningen av Fabriksstaden kan inte alla frågor belysas i detalj och på ett sätt som 
alla parter önskar. Vissa aspekter får prövas i kommande projekteringsskeden.  
Kommunen har genom att tillsätta ett särskilt utskott under kommunstyrelsen satsat på  
en hög ambition när det gäller styrning av projektet. För saklig belysning av olika  
frågeställningar har ett flertal välrenommerade konsulter anlitats. Genom dialog,  
remissförfarande och analys av inkomna synpunkter är meningen att presentera ett bra 
beslutsunderlag för de förtroendevalda som slutligen ska anta planen. Kommunens  
målsättning är att genom öppenhet och dialog fånga in medborgarnas syn och undvika  
överklaganden. Men det är inte möjligt att avvika från en prövning ur allmän synvinkel  
för att enskilda meddelar att de kan komma att överklaga om deras synpunkter inte blir  
tillgodosedda.

Olle Markstedt
Att flera planer behandlas var för sig strider mot EUs MKB-direktiv (85/337/EEG). 
Övergripande alternativutredning saknas. Det strider mot 6 kap 7 § MB. 
Projektledningen underlåter att redovisa alternativ.
Bra med omdaning av fabriksstaden men centrala parken är för smal och saknar 
koppling till hamnen. Danviks skrapa kan skapa större liv i hela fabriksstaden och leda 
till lukrativa verksamheter. 
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Kommentar: Länsstyrelsen som bland annat ska ta upp konsekvensbedömningen i sitt  
yttrande har inte haft någon invändning mot utförd MKB. Bedömningen är att utförd  
bedömning är formellt korrekt. Alternativ behöver inte alltid redovisas. Saknas  
realistiska alternativ ställs inte krav på alternativstudier. Inom ramen för kommunens  
översiktsplanering har alternativa utbyggnader analyserats. Med utgångspunkt från 
analysen förordas en ny bebyggelsestrategi i kommunen med fokus på utveckling i  
centrumområden med närhet till kollektivtrafik. En alternativ utveckling till  
Fabriksstaden i andra delar av kommunen bedöms sammantaget som sämre ur miljö,  
social och ekonomisk synvinkel. I MKB finns ett nollalternativ redovisat. 

Projektledningen har redovisat utfört arbete med konsekvensbedömning för den 
politiska styrgruppen, som också godkänt det. Det står var och en fritt att lämna in  
förslag/alternativ till kommunen med anledning av kommunens pågående verksamheter.  
.
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Bilaga: Sammanställning remissvar

1. Antikhuset i Gustavsberg AB Synpunkter
2. Vattenfall el Synpunkt
3. Vattenfall värme Synpunkt
4. Gustavsbergs IF Bandyklubb Synpunkter
5. Cte Bygg AB Synpunkter 
6. Lantmäteriet Synpunkter
7 Bygg- och miljökontoret Synpunkter
8. Gustavsbergs Vägförening Synpunkter
9. Skanova Synpunkter
10. Föreningen Gustavsbergs Vänner Synpunkter
11. Miljöpartiet Synpunkter
12. Länsstyrelsen Synpunkter
13. Naturskyddsföreningen Synpunkter
14. Mats Björkman Synpunkter 
15. Krister Schultz m fl enskilda 

fastighetsägare med likalydande skrivning
Synpunkter 

16. Johan Nordgren Synpunkter
17. Lotta Nordgren Synpunkter
18. Rolf och Annika Löfström Synpunkter
19. Morgan Gustavsson Synpunkter
20. Johan och Åsa Pegelow Synpunkter
21. Peter Lindroos m fl enskilda 

fastighetsägare med likalydande skrivning
Synpunkter

22. Olle Markstedt Synpunkter
23. Länsstyrelsen Synpunkter
24. Kultur- och fritidsnämnden Synpunkter

Totalt har 43 skriftliga synpunkter lämnats in
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