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Denna rapport är ett examensarbete från Programmet för Fysisk Pla-
nering vid Blekinge Tekniska Högskola och motsvarar en D-uppsats 
på 20 högskolepoäng. I en tid då stora extravaganta stadsbyggnads-
projekt är på modet fann jag det intressant att se ett dylikt projekt ur en 
mindre kommersiell synvinkel, där fokus ligger på den kulturmiljö 
som Gustavsbergs invånare har varit med att skapa under nära 200 år. 

Jag vill tacka planenheten och kulturenheten på Värmdö kommun för att 
ha bistått mig med material och information under arbetets gång. Dess-
utom är jag oerhört tacksam för att ha fått möjligheten att framarbeta ett 
planförslag för centrala Gustavsberg under samma premisser som de av 
Värmdö kommun till parallella uppdrag inbjudna arkitektfirmorna. Arki-
tektfirmornas planförslag har under februari och mars 2005 varit utställ-
da i Runda Huset i Gustavsberg, vilket även detta planförslag har varit.

Stockholm den 8 mars 2005

Förord
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Sammanfattning

Kulturmiljövård
En kulturmiljö består i princip av hela vår fysiska omgivning, undantaget 
helt orörd natur. Dessutom kan kulturmiljön vara av social art, det vill säga 
att den är immateriell och innefattas av bland annat traditioner, folkmin-
nen och ortsnamn. Eftersom begreppet kulturmiljö omfattar så mycket är 
det svårt att kunna praktisera en kulturmiljövård utan att ha några riktlinjer 
och urvalsmetoder. Allt kan inte bevaras och vårdas i oföränderligt skick 
till kommande generationer, utan det måste finnas en kontinuitet i utveck-
lingen av den fysiska miljön. Varje tid bör lämna sina spår till eftervärlden 
utan att äldre spår helt raderas ut. Med andra ord handlar det om en balans-
gång mellan bevarande och förnyelse. För att kunna veta vilka objekt eller 
miljöer som bör bevaras har Riksantikvarieämbetet utarbetat en metod för 
kulturhistoriskt urval och värdering som kan vara till stor hjälp. Den sam-
manvägda bedömningen som blir resultatet av metoden kan, om den är väl 
genomförd, vara relativt objektiv vilket är viktigt för att få ett legitimt urval. 
En av anledningarna till att det är viktigt att vårda och bevara vissa miljöer 
är att kontinuiteten i den fysiska miljön upprätthålls. Kontinuiteten är viktig 
för att människor ska känna igen sig i sin omgivning och därmed även känna 
trygghet. Dessutom är det viktigt att kunna se samband och kopplingar mel-
lan olika epoker, att kunna få en förståelse för hur livsbetingelserna var i 
svunna tiders samhällen.

Analys
Min analys av Gustavsberg bygger främst på Hans Gillgrens metodik som 
presenteras i den av Riksantikvarieämbetet utgivna boken Planering och 
byggande i kulturmiljöer – Tre metodexempel i stadsbygd. Gillgrens analys-
metod, som jag har valt att kalla stadskaraktärsanalys, är faktabaserad och 
utförs genom att beskriva en kulturmiljö med hjälp av dess karaktärsskapan-
de drag. För att även få en sinnesbaserad infallsvinkel, vilken kompletterar 

Gillgrens faktabaserade analysmetod, har jag valt att göra en mindre analys 
enligt Kevin Lynchs teorier vilka förklaras i hans bok The Image of the City. 
Lynchs analysmetod, i mitt arbete kallad strukturell karaktärsanalys, ger en 
beskrivning av staden med utgångspunkt i den visuella överskådligheten.

Syftet med analysen var att få fram en bild av Gustavsbergs nutida karaktär, 
vilka kvaliteter och brister som orten har, för att därmed veta vilka åtgär-
der som krävs för att uppnå den önskade framtida karaktären. Gustavsbergs 
främsta kvaliteter är småskaligheten och närheten till naturen, men fram-
för allt att historien är levande och stark. Bruket med dess bostadsmiljöer 
präglar fortfarande de centrala delarna. Denna miljö är värdefull och den 
karaktär som orten har idag bör bibehållas även i framtiden. Med andra ord 
bör den befintliga miljön och dess strukturer byggas vidare på genom att ny 
bebyggelse harmonierar med den äldre och anpassas till topografin likt den 
äldre.

Planförslag
Det grundläggande konceptet bakom planförslaget är att upprätthålla en 
kontinuitet. Med detta menas att det nya kontinuerligt fogas till det befint-
liga, vilket kan leda till att orten blir mer begriplig, att den känns tryggare 
och att den upplevs mer positivt. För att upprätthålla kontinuiteten måste 
orten tillåtas att utvecklas och anpassas till ändrade förutsättningar. Konti-
nuiteten kan upprätthållas genom att rätta sig efter ortens bebyggelsestruk-
tur, det vill säga att ta hänsyn till bland annat byggnaders skala, taklutning 
och färgsättning. Den kan även upprätthållas genom att ge nytt innehåll till 
byggnader som inte längre kan nyttjas till sitt ursprungliga ändamål. Att ta 
vara på kulturhistoriska spår och strukturer är viktigt för att kunna förmedla 
en plats historia.

Förutom det grundläggande konceptet har jag haft två övergripande rätte-
snören - dels att det som idag planeras och byggs, i samspel med dagens 
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kulturmiljöer, ska skapa framtida generationers kulturmiljöer, och dels att 
den byggda miljön inte är statisk utan något dynamiskt som måste kunna få 
brukas och utvecklas. Följaktligen måste vid planering hänsyn tas till histo-
riska, samtida och framtida förhållanden.

Planförslaget har resulterat i att kopplingen har förstärkts dels mellan Gus-
tavsbergs norra och södra bruksgator, och dels mellan det gamla centrum 
och hamnen. Detta har skett genom att ett större område i ortens centrala 
delar har bebyggts. Denna bebyggelse innehåller både bostäder och verk-
samheter vilket innebär att det finns liv i centrum under dygnets alla delar. 
Samtidigt som Gustavsberg genom planförslaget har erhållit ett mer tydligt 
och strukturerat centrum, har den tidigare karaktären bibehållits genom att 
den nya bebyggelsen följer den redan befintliga bebyggelsestrukturen.
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I Inledning

Bakgrund
Gustavsberg är centralort i en av de mest expansiva kommunerna det senaste 
decenniet – Värmdö. Den kraftiga befolkningsökningen har bland annat lett 
till ett behov av nya bostäder, nya skolor och en utökad service. Den centrala 
delen av bruksorten Gustavsberg, som även är ett riksintresse för kulturmil-
jövården, är idag relativt glest bebyggd där verksamheten är lokaliserad dels 
till Hamnen, och dels till Centrum. Värmdö kommun har därför givit fyra 
arkitektfirmor i parallella uppdrag att ge förslag på hur centrala Gustavsberg 
kan utvecklas och förtätas, där hänsyn ska tas till den värdefulla kulturmil-
jön samtidigt som ny bebyggelse bör utformas enligt dagens stilideal. 

Värmdö kommun gav mig möjligheten att ta del av det parallella uppdra-
get och ha det som grund till den praktiska delen av mitt examensarbete. 
Eftersom Gustavsberg är ett riksintresse för kulturmiljövården fann jag det 
intressant att forska i begreppet kulturmiljövård och dess relation till fysisk 
planering. Detta behandlas således i den inledande teoretiska delen.

Problemformulering
Det talas mycket om kulturmiljöer och kulturmiljövård idag inom samhälls-
planeringen, men vad är egentligen en kulturmiljö och hur praktiseras kul-
turmiljövård? Vilka miljöer är det som behöver vårdas, och varför är det 
viktigt att vårda dessa? 

Det aktuella planområdet är relativt glest bebyggt men angränsar till, och 
innehåller till viss del, värdefulla kulturmiljöer. Med tanke på det stora tryck 
på nya bostäder som föreligger, hur mycket kan exploateras i anslutning 
till de angränsande områdena och inom planområdet utan att bruksortens 
bebyggelsemönster och den övriga kulturmiljön tar skada? Vilka områden 
i de centrala delarna lämpar sig för nyexploatering och förtätning, och hur 

bör bebyggelsen utformas för att inte skada kulturmiljöerna men ändå spegla 
vår tid?  

Idag finns kommersiell verksamhet och service både i centrum och i hamn-
området. Vilken typ av verksamhet och service är önskvärd för Gustavsbergs 
nya centrum, och vart bör den lokaliseras för att inte påverka kulturmiljön 
negativt? 

Dagens centrum ska kopplas ihop med Gustavsbergs hamn via Bagarvägen. 
Området mellan centrum och hamnen är idag ett mindre trafiklandskap och 
inte särskilt attraktivt. Hur bör vägsystemet utformas för att göra det nya 
centrumområdet dels mer tillgängligt för gående och cyklister, och dels mer 
estetiskt anpassat till de kringliggande kultur-miljöerna? Hur ska området 
mellan dagens centrum och hamnen utformas för att kopplingen dem emel-
lan ska kännas naturlig och även locka till vistelse? 

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att:
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 –  åskådliggöra och föra en diskussion kring kulturmiljövård och den     
     problematik som föreligger vid förtätning av och nyexploatering   
     inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
 
 –  utarbeta ett planförslag för förnyelse av centrala Gustavsberg, där   
     hänsyn tas till den värdefulla kulturmiljön samtidigt som dagens 
     ideal, värderingar och formspråk framhävs.



I

Metod
Till grund för den teoretiska delen ligger litteraturstudier. Analysen har gjorts 
dels genom inventering på plats i Gustavsberg, och dels genom studier av 
litteratur och kartor. Två analysmetoder har tillämpats, dels en som grundas 
på Hans Gillgrens metodik som presenteras i boken Planering och byggande 
i kulturmiljöer – Tre metodexempel i stadsbygd, och dels Kevin Lynchs ana-
lysmetod som beskrivs i The Image of the City. Värmdö kommun har bistått 
med kartunderlag och ortofoto som har använts både till analysen och plan-
förslaget, samt med annan väsentlig information.

Rapportens struktur
Detta examensarbete omfattar tre delmoment; ett teoretiskt, ett analytiskt 
samt ett praktiskt. I den teoretiska delen redogörs för synen på kulturmiljö-
vård ur ett historiskt perspektiv, varför kulturmiljöer bör bevaras, vad som 
bör bevaras, och hur de kan bevaras. Slutligen beskrivs kortfattat kulturmil-
jövården i Värmdö kommun. Den teoretiska delen följs av en analytisk del 
för centrala Gustavsberg. För att erhålla kunskap om Gustavsbergs karaktär, 
kvaliteter och brister har två analyser gjorts, dels en mer omfattande stads-
karaktärsanalys, och dels en mindre omfattande strukturell karaktärsanalys. 
Den praktiska delen består av ett planförslag för centrala Gustavsberg, där 
den kunskap som erhållits i de två föregående delmomenten tillvaratagits.
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II Kulturmiljövård

”…ett samhälle utan historia är som 
en människa utan minne.” 1

”Kulturarvet är både det materiella och det 
immateriella, det skolat konstnärliga och 
det folkliga, det unika och det vanliga.” 2

I detta avsnitt ges först en förklaring till fyra centrala begrepp inom kul-
turmiljövården, varefter en redogörelse görs för den successivt förändrade 
synen på kulturmiljövården under 1900-talet. Detta följs av ett resonemang 
kring varför kulturmiljöer bör bevaras, vad som bör bevaras och hur de 
kan bevaras. Slutligen beskrivs kortfattat kulturmiljövårdsarbetet i Värmdö 
kommun.

Begreppsförklaring

Kulturmiljö & kulturarv
Det finns i litteraturen åtskilliga beskrivningar av begreppet kulturmiljö. 
Traditionellt har dock med kulturmiljö menats den fysiska miljö omkring 
oss som påverkats av människans aktiviteter, det vill säga hela vår omgiv-
ning undantaget helt orörd natur. Med andra ord associeras vanligen kul-
turmiljön med fornlämningar, odlingsrösen, stadsmiljöer, beteshagar mm. 
Förutom denna materiella aspekt på begreppet kulturmiljö finns även en im-
materiell aspekt. Med detta menas att den materiella kulturmiljön inte kan 
ses isolerad från sitt innehåll, det vill säga människan och hennes relationer 
till omgivningen. Detta immateriella kulturarv, vilket även kan benämnas 
social kulturmiljö, innefattar bland annat folkminnen, traditioner, ortnamn 
och sägner kring platser. Gemensamt för både den materiella och immate-
riella aspekten av begreppet kulturmiljö, är att innehållet är dynamiskt och 
konstant påverkas av värderingar som förändras över tiden och som skiljer 
sig socialt.3  

 1  Schnell (1990), s 146.
 2   Regeringens proposition 1998/99:114, s 20.
 3   Westerlind et al (1997), s 7. Olsson (2003a), s 32-33. Svenska Kommunförbundet (1999), s 19-
      21. Regeringens proposition 1998/99:114, s 21.
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                                                                                                      II

Begreppet kulturarv aktualiserades under 1990-talet som ett vidare begrepp 
än kulturmiljö4. Vanligtvis ses, som nämnts ovan, kulturmiljön ofta som 
de fysiska avtrycken av gångna tiders verksamheter och händelser, medan 
kulturarvsbegreppet även innefattar den immateriella aspekten. I litteratu-
ren görs dock ingen principiell betydelsemässig skillnad mellan dessa två 
begrepp, utan såväl kulturarv som kulturmiljö innefattas av både materiella 
och immateriella egenskaper. Det är emellertid lättare att associera de mer 
abstrakta immateriella egenskaperna till ett kulturarv än till en kulturmiljö, 
som i sig uppfattas som något konkret.

Kulturmiljövård & kulturmiljöarbete
Begreppet kulturmiljövård introducerades genom propositionen Kulturmil-
jövård (1987/88:104) och ersatte termen kulturminnesvård. Anledningen till 
detta var att en breddning av verksamheten var önskvärd, från vård av en-
skilda objekt till vård av hela miljöer. Med det nya begreppet följde även 
ambitionen att kulturvärdena ska uppmärksammas av alla aktörer i samhäl-
let, vilket också påbjuds i Kulturminneslagens portalparagraf som säger att 
det är en nationell angelägenhet att vårda och skydda kulturmiljön.5 Även 
begreppet kulturmiljövård ansågs knappt tio år senare vara för snävt efter-
som vård av kulturmiljöer endast är en del av den verksamhet som bedrivs. 
Termen kulturmiljöarbete, som även inbegriper de andra verksamheterna 
kunskapsuppbyggnad, opinionsbildning och myndighetsutövning, introdu-
cerades därför i regeringens proposition 1996/97:9. Kulturmiljöarbete om-
fattar följaktligen, förutom vård, även aktiviteter som har till syfte att inte-
grera och ta till vara kulturmiljövärdena i samhällsutvecklingen.6 

Synen på kulturmiljövård

Ett framväxande intresse
Den fysiska miljön, eller med andra ord kulturmiljöerna, i svenska städer 
förändrades fram till 1950-talet i en relativt långsam takt. Orsaken till detta 
var att byggnader sågs som en resurs eftersom de materiella tillgångarna 
dels var begränsade, och dels dyra. Den långsamma förändringen innebar 
att kontinuiteten i kulturmiljöerna upprätthölls. Bevarandeintresset sträckte 
sig endast till vård och skydd av mer exklusiva och märkliga byggnader, 
medan intresset för att värna om vardagliga och profana byggnader var lågt. 
Detta framgår av 1920 års föreskrifter rörande det offentliga byggnadsvä-
sendet, där kulturhistorisk byggnadsvård av modernt slag först framträder. 
I föreskriften redogörs dels för hur kyrkor och offentliga byggnader skulle 
vårdas och underhållas, och dels för vilka byggnader som kunde förklaras 
som byggnadsminnesmärke. Det var först nu en byggnad, som var statlig, 
kunde skyddas av lagen om den ansågs vara av konstnärligt eller kultur-
historiskt värde. En ändring av lagen gjordes 1942 vilket innebar att även 
icke-statliga byggnader och deras omgivning kunde ges skydd om de ansågs 
kulturhistoriskt märkliga. Detta kunde dock inte ske utan fastighetsägarens 
medgivande.7 

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige satte fart efter andra världskriget 
vilket under 1950-talet ledde till ändrade förutsättningar och behov, vilket 
i sin tur medförde nya krav på den fysiska miljöns utformning. Den befint-
liga bebyggelsen, som kontinuerligt vuxit fram, ansågs inte kunna uppfylla 

 4  Svenska Kommunförbundet (1999), s 24.
 5  Olsson (2003a), s 33. Lag om kulturminnen mm (1988:950).
 6  Svenska Kommunförbundet (1999), s 18. Regeringens proposition 1998/99:114, s 21.
 7  Olsson (2003a), s 36. Sveriges nationalatlas – Kulturminnen och kulturmiljövård (1994), s 155.
     Bjur och Wetterberg (1990), s 17. Schnell (1990), s 151.
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II

dessa nya krav som det framtida moderna samhället krävde. Sålunda ge-
nomfördes radikala saneringar i hög takt av de svenska städerna under 1950- 
och 1960-talen. De praktiska förutsättningarna som medförde en långsam 
förändringstakt av städerna, det vill säga att kontinuiteten upprätthölls, exis-
terade inte längre. Bland allmänheten eller samhällets institutioner var fram 
till 1970-talet frågan om bevarande inte någon central fråga, tvärtemot, un-
der dessa utvecklingsoptimismens dagar kunde bevarande till och med anses 
vara ett tecken på konservativt eller reaktionärt tänkande.8 

Saneringsvågen som svepte genom de svenska städerna ledde dock till att 
frågan om bevarande med tiden successivt ökade, från att knappt ha existerat 
på 1950-talet till att bli en stor fråga på 1970-talet. En allt större allmänhets 
reaktion mot saneringarna medförde att motiven för bevarande breddades. 
Vid sidan av de historiska och estetiska motiven diskuterades även de sociala 
motiven för bevarande. En diskrepans mellan praktikens problemställningar 
och den gällande lagstiftningen förelåg dock. Den breddning av förhåll-
ningssättet till kulturmiljön som var önskvärd saknade stöd i byggnadsmin-
neslagen från 1960, vilken hade ersatt lagen om skydd för kulturhistoriskt 
märkliga byggnader från 1942. Även byggnadsminneslagen var inriktad mot 
enskilda byggnader och det var inte möjligt att ge skydd åt kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer.9 

Från objekt till miljö
Åren kring 1970 fick kulturminnesvården kritik för att vara alltför objekt-
fokuserad och inriktad på det ålderdomliga, det unika eller det synnerligen 
märkliga. Krav ställdes på en helhetssyn som borde utgå från samlade mil-
jöers kulturhistoriska värden, där varje enskilt objekt kunde ses och förstås i 
sitt sammanhang. Denna nya tanke om att vidga kulturminnesvården från att 
endast gälla det unika till att även gälla det karakteristiska och bevarandet av 
samlade miljöer, blev verklighet i och med den fysiska riksplaneringen som 
1969 påbörjade en inventering av olika sektorers markanspråk. För kultur-
minnesvårdens del skulle bland annat kulturhistoriska miljöer av stor bety-

En ny kulturarvsdiskurs
Under 1980-talet växte en ny kulturarvsdiskurs fram vid sidan av en tradi-
tionell. Detta skedde samtidigt som utvecklingen gick mot ett miljö- och 
samhällstänkande i den professionella synen på kulturarvet, och mot en änd-
rad uppfattning om vad som hör till kulturarvsområdet. Orsaker till att kul-
turarvsområdet kontinuerligt har vuxit, och ständigt växer, är bland annat 
ändrat synsätt på och värderingar av historiska företeelser, och att kunska-
perna om dessa successivt ökar. Historien flyttas dessutom fram med tiden 
vilket innebär att miljöer som tidigare inte ansågs intressanta nu uppfattas 
på ett annat sätt. Till dessa hör exempelvis industrimiljöer, efterkrigstidens 
bostadsområden och olika kommunikationsmiljöer. Ett äldre synsätt på kul-
turarvet har således successivt förskjutits till ett modernare synsätt. Den nya 
diskursen lever dock sida vid sida med den traditionella diskursen.11

 Traditionell    Modern
   Solitär     →  Miljö
  Föremål    →  Socialt sammanhang
   Det exklusiva    →  Det vardagliga
 Historiskt minne   →  Historisk process
 Helighet    →  Förhandling
 Elitistisk syn    →  Allmän egendom
Figur 1: Traditionell och modern kulturarvsdiskurs. 

  8  Olsson (2003a), s 36-37. Bjur och Wetterberg (1990), s 17. Schnell (1990), s 146.  
  9  Olsson (2003a), s 37-38. 
10  Wijkander (2000), s 5. Johansson (2000), s 17-18. Backlund (1998), s 9.
11  Olsson (2003a), s 38-39. Remmare (2000), s 56. Alzén (1996), s 126.

delse redovisas. Dessa markanspråk, som redovisades i en särskild rapport, 
kom att ligga till grund för kulturminnesvårdens riksintressen.10 

12



                                                                                                      II

Det som har skett är att kulturmiljövården idag vill bevara och förtydliga 
samband. Med detta menas att istället för att endast bevara en solitär bygg-
nad som anses värdefull, bevaras hela den miljö vari byggnaden befinner 
sig. Hela den kulturella, sociala och geografiska miljön ses som ett kultur-
arv, varför även föremål som inte är sällsynta eller exklusiva borde bevaras, 
för att på så vis ge en bild av de sociala sammanhangen.12 Genom att spara 
byggnader från olika samhälleliga skikt, olika användningsområden och oli-
ka tidsepoker i en och samma miljö, att se och uppleva dem i sin ursprung-
liga sociala kontext, fås en bättre insikt i hur samhället tidigare fungerade 
och var uppbyggt.

Traditionellt har kulturhistoriskt värdefulla byggnader setts som heliga, det 
vill säga att det har varit svårt för ägarna att kunna bruka dem efter eget 
önskemål. Den moderna inställningen innebär större öppenhet mot föränd-
ringar, och ser detta som en strategi att möjliggöra ett bevarande. Följakt-
ligen krävs förhandlingar och samarbete mellan antikvarier och ägare. Den 
elitistiska synen på kulturmiljövården och kulturhistorisk bebyggelse, att det 
är ett specialintresse för en elit, har förskjutits till att vara ett allmänt intresse 
och en allmän egendom där alla har en möjlighet att delta.13 

Varför bevara? 
Det finns en rad olika uppfattningar om och orsaker till varför kulturmiljöer 
bör bevaras. Alla människor har ett förhållande till sin fysiska omgivning 
och uppfattningen om den varierar från individ till individ, beroende bland 
annat på skilda erfarenheter och professioner. Fyra olika skäl till bevarande 
kan dock urskiljas – historiska, estetiska, sociala samt ekonomiska.

anden och samhällsfunktioner. Med andra ord är det möjligt att genom be-
byggelsen få en förståelse för en viss tid och dess människor. För det andra 
representerar den byggda miljön kunskaper, insikter och erfarenheter, vilka 
bör tas till vara på och reflekteras i nutida och framtida planering och byg-
gande.14  

Estetiska skäl
Med ett estetiskt skäl till bevarande menas att en byggnad eller en bebyg-
gelsemiljö har ett arkitektoniskt eller konstnärligt värde som bör bevaras. 
Bebyggelsen har historiskt utformats efter olika stilideal och ändrade tek-
niska förutsättningar vilket är möjligt att avläsa i den arkitektur som finns 
bevarad. Tiden efter andra världskriget med en kraftig ekonomisk uppgång 
och rationella planeringsprinciper har inneburit att en stor del av den äldre 
bebyggelsen gått förlorad, däribland byggnader som idag skulle anses vara 
av arkitektoniskt och konstnärligt värde.15 Det är därför viktigt att bevara 
den äldre bebyggelse som finns kvar, men det är även av stor vikt att beakta 
efterkrigstidens arkitektur som ofta inte anses besitta något större arkitekto-
niskt värde.

12  Alzén (1996), s 126.
13  Alzén (1996), s 75,126.
14  Cars, Olsson och Snickars (1996), s 20. Schnell (1990), s 144.
15  Cars, Olsson och Snickars (1996), s 20.
16  Cars, Olsson och Snickars (1996), s 20.

Sociala skäl
Samhällsförändringar har skett med en relativt hög hastighet under decen-
nierna efter andra världskriget, vilket även har haft inverkningar på den fy-
siska miljön. Den kontinuitet som tidigare var utmärkande för byggandet er-
sattes av snabba och genomgripande förändringar, vilket i sin tur har lett till 
ett ökat krav på bevarande eftersom människor har ett behov av en invand 
fysisk omgivning för att kunna känna trygghet och hemkänsla.16 

Historiska skäl
Det är möjligt att urskilja två anledningar till varför bebyggelse ska bevaras 
av historiska skäl. För det första har bebyggelsen ett historiskt egenvärde, 
vilket innebär att den kan förmedla svunna tiders ideal, sociala förhåll-
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Ekonomiska skäl
Det postindustriella samhället kännetecknas bland annat av en ökad rör-
lighet, både hos företag och hos människor. Tidigare var lokaliseringen av 
verksamheter och arbetstillfällen bunden till vissa specifika förhållanden 
som exempelvis naturtillgångar och transportmöjligheter, vilket innebar att 
människorna flyttade till orter där arbete fanns att få. Idag är företagen mer 
rotlösa och lokalisering av verksamheter sker efter en bedömning av olika 
alternativ på antingen regional, nationell eller global nivå. På individnivå är 
situationen likartad. Tack vare förbättrade kommunikationer är det möjligt 
med en längre pendling till arbetet, och vi har även blivit mer villiga att flytta 
än tidigare generationer.17 

Kulturmiljön spelar en viktig roll i detta spel om lokalisering av verksamhe-
ter och kamp om att dra till sig arbetskraft. Den kulturhistoriska bebyggelsen 
har en relativt stor inverkan på värderingen av en stads attraktionskraft, dess 
image och anseende, vilket är faktorer av betydelse vid människors val av 
bostadsort. Motsvarande gäller för näringslivet som vid val av lokalisering 
söker sig till orter vilka anses vara attraktiva, för att på så vis behålla och 
locka till sig arbetskraft. Förutom att kulturhistoriska miljöer genom sin att-
raktivitet kan locka till sig nya invånare till en ort, utgör de ett stort värde 
för turistindustrin och besöksnäringen. Kulturmiljöer är således av stor be-
tydelse för den lokala och regionala utvecklingen.18  

Att upprätthålla en kontinuitet
Om hänsyn tas till de tre första skälen för bevarande av kulturmiljöer – his-
toriska, estetiska samt sociala – leder detta till att en kontinuitet upprätthålls 
i bebyggelsen. Att upprätthålla kontinuiteten innebär, förutom att byggna-
der från skilda tider bevaras, att bebyggelsen skapar en helhet där det nya 
kontinuerligt fogas till det befintliga. Genom att upprätthålla kontinuiteten 
är det möjligt att göra staden förståelig, vilket kan leda till att den upplevs 
positivt och skapar trygghet hos invånarna. Likväl som upprätthållandet av 
en kontinuitet kan anges som ett skäl för bevarande, är det ett skäl till att 

diskutera förändring och förnyelse av bebyggelsemiljöer. Att upprätthålla  
en kontinuitet innebär således att en stad måste ges möjligheten att succes-
sivt utvecklas och anpassas till ändrade förutsättningar.19 De tillägg vi gör i 
bebyggelsemiljön idag är framtida kulturarv.

Vad bevara? 
Att skapa en kontinuitet i bebyggelsen kräver, som konstaterats ovan, både 
bevarande och förnyelse. Vad som ska bevaras är emellertid en fråga som är 
svår att besvara, och det är framförallt två faktorer som har en inverkan på 
svaret – kulturhistoriskt värde och aktörer.

Kulturhistoriskt värde
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader som är särskilt värdefulla 
ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
förvanskas, och Kulturminneslagen säger att en byggnad som är synnerligen 
märklig genom sitt kulturhistoriska värde får skyddas som byggnadsminne. 
Att påstå att en byggnad eller en bebyggelsemiljö bör bevaras på grund av 
ett kulturhistoriskt värde är relativt lätt, men desto svårare är det att på ett 
objektivt sätt definiera vad som är av kulturhistoriskt värde och därmed göra 
ett korrekt urval. De urval vi gör riskerar att bli subjektiva, färgade av våra 
personliga och vår samtids värderingar. Estetiska och sociala uppfattningar 
förändras med tiden, vilket innebär att det vi idag inte anser ha något kul-
turhistoriskt värde i framtiden kan värderas helt annorlunda. Därför är det 
viktigt att finna objektiva metoder vid urval av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer.20  

17  Cars, Olsson och Snickars (1996), s 20. Cars (2003), s 30.
18   Cars, Olsson och Snickars (1996), s 20. Cars (2003), s 30. Svenska Kommunförbundet (1999), s 10.
19  Olsson (1994), s 12.
20  Schnell (1990), s 147. Unnerbäck och Nordin (1995), s 11.
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För att metodiskt kunna definiera vad som är kulturhistoriskt värdefullt har 
Riksantikvarieämbetet arbetat fram en modell för kulturhistoriskt urval och 
värdering (se figur 2). Första steget i modellen är identifikation av grundmotiv, 
som delas in i dokumentvärden och upplevelsevärden. Med dokumentvärde 
menas den historiska kunskap som en byggnad eller en bebyggelsemiljö för-
fogar över och kan dela med sig av. Eftersom dokumentvärden baseras på 
historisk kunskap, det vill säga konkreta fakta, är det teoretiskt möjligt att 
beskriva dessa på ett objektivt sätt. Upplevelsevärden beskriver egenska-
per och kvaliteter hos den byggda miljön som kan upplevas direkt på plats. 
Hur någonting upplevs är avhängigt den enskilde individens värderingar och 
erfarenheter, vilket innebär att upplevelsevärdena riskeras att bedömas sub-
jektivt.21 

Det andra steget i modellen är att göra en bearbetning, det vill säga att till 
dokumentvärdena och upplevelsevärdena foga de förstärkande och övergri-
pande motiven autencitet, kvalitet, pedagogiskt värde samt sällsynthet/re-
presentativitet. Det tredje och sista steget är att göra en sammanvägd bedöm-
ning av all den information som tagits fram, och därmed få fram ett mått på 
hur värdefull den aktuella byggnaden eller bebyggelsemiljön är. Motiv till 
varför den är värdefull ska även anges. Den sammanvägda bedömningen gör 
det även möjligt att avgöra vilka värderingens konsekvenser blir, det vill säga 
vilka åtgärder som är nödvändiga att vidtas för att bibehålla det definierade 
värdet.22 Till Riksantikvarieämbetets arbetsmodell, som finns presenterad i 
en skrift, hör tydliga beskrivningar av och förklaringar till grundmotivens 
värdebegrepp och de förstärkande, övergripande motiven.23 

Modellen för kulturhistoriskt urval och värdering är jämförbar med de skäl 
till bevarande som redovisas ovan. De historiska skälen motsvarar således 
dokumentvärdena, och de estetiska och sociala skälen motsvarar upplevelse-
värdena. De ekonomiska skälen saknar dock motsvarighet i modellen.24  

 Identifikation +        Bearbetning =          Värdering
 Grundmotiv          Förstärkande, över-          Sammanvägd
           gripande motiv              bedömning

 Dokumentvärde (historiska        –  autencitet, äkthet
 Egenskaper)          –  kvalitet
 –  byggnadshistoriskt värde        –  pedagogiskt värde, tydlighet
 –  byggnadsteknikhist. värde        –  sällsynthet - representativitet
 –  arkitekturhistoriskt värde            (nationellt, regionalt, lokalt)
 –  samhällshistoriskt värde 
 –  socialhistoriskt värde
 –  personhistoriskt värde
 –  teknikhistoriskt värde

 Upplevelsevärde
 –  arkitektoniskt värde
 –  konstnärligt värde
 –  patina
 –  miljöskapande värde
 –  identitetsvärde
 –  kontinuitetsvärde
 –  traditionsvärde
 –  symbolvärde
Figur 2: Modell för kulturhistoriskt urval och värdering. 

21  Unnerbäck och Nordin (1995), s 11. Olsson (2003a), s 58.
22  Unnerbäck och Nordin (1995), s 12. Olsson (2003a), s 59.
23  Denna skrift heter Kulturhistorisk värdering av bebyggelse och är skriven av Axel Unnerbäck, 
      Riksantikvarieämbetet 2002.
24  Olsson (2003a), s 60.
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Riksantikvarieämbetets modell beskriver det kulturhistoriska värdet på ett 
systematiskt och rationellt sätt, men kan ändå kritiseras eftersom bedöm-
ningarna riskerar att bli subjektiva. Detta gäller främst bedömningen av upp-
levelsevärdena, men även bedömningen av dokumentvärdena riskerar att bli 
subjektiv eftersom specialkunskap inom varje område krävs för att kunna 
göra en fullgod värdering. Viktigt att ha i åtanke är även att värderingar och 
ideal inte är någonting statiskt utan förändras med tiden. Urval och värde-
ringar behöver därför kontinuerligt revideras och kompletteras för att und-
vika att beslutsunderlag ska bli inaktuella.25 Ett annat problem är att olika 
aktörer i samhället har olika intressen och därmed ser kulturmiljövården ur 
skilda synvinklar.

Olika aktörer - olika synsätt
Förutom kulturmiljövårdens aktörer engagerar fysisk planering en rad olika 
aktörer i samhället som offentliga myndigheter på olika nivåer, företag, fast-
ighetsägare, boende och intresseorganisationer. Dessa aktörer har intressen 
och anspråk på den fysiska miljön som antingen kan överensstämma med 
andra aktörers intressen och anspråk, eller stå i konflikt med dem. Vare sig 
det gäller bevarande, förnyelse eller förändring av den fysiska miljön före-
ligger en risk för konflikt mellan aktörerna eftersom deras värderingssystem, 
resurser och incitament för att delta i planeringen skiljer sig åt. Även om det 
mellan aktörer finns ett samförstånd om att en bebyggelsemiljö bör bevaras, 
är motiven till varför den bör bevaras sannolikt olika.26  Detta exemplifieras 
i figur tre.

Antikvarier och bebyggelsehistoriker är intresserade av äldre tiders byggna-
der och bebyggelsemiljöer av historiska skäl, medan ekonomi är en viktig 
aspekt för fastighetsägarna. De boende däremot har sociala skäl till bevaran-
de eftersom deras hemmiljö har starka symbol- och identitetsvärden, medan 
stadsplanerare och arkitekter tenderar att ha estetiska och visuella aspekter 
på den fysiska miljön. De olika aktörernas syn på den fysiska miljön skiljer 
sig åt och därmed också värdeuppfattning och skäl till bevarande, men som

Figur 3: Olika aktörers skäl till bevarande. 

framgår av figur tre överlappar kategorierna varandra. Detta kan exemplifie-
ras med att en ekonomisk värdering kan ingå i både det historiska och este-
tiska delvärdet, eftersom människor förmodligen kan tänka sig att betala för 
just historiska och estetiska värden. Detta innebär dock inte att det sociala 
värdet, som grundas på individens personliga relation till den fysiska omgiv-
ningen, är en ekonomisk sammanfattning av de historiska och estetiska del-
värdena. Den fysiska omgivningens relevans för individen innefattas även 
i det sociala värdet, oavsett möjliga historiska, estetiska eller ekonomiska 
värden.27

25  Svenska Kommunförbundet (1999), s 30-31. Persson och Westerlind (2000), s 86.  
26  Olsson (2003a), s 16, 23, 60.
27  Olsson (2003a), s 60-61. Alzén (1996), s 67.

Aktör A
Antikvarie
Historiskt skäl

Aktör B
Fastighetsägare
Ekonomiskt skäl

Aktör C
Boende
Socialt skäl
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Hur bevara? 
Frågan om hur en byggnad eller bebyggelsemiljö ska bevaras har två as-
pekter. Den första aspekten söker svar på vilka strategiska instrument som 
finns för att hävda bevarandeintresset, och den andra vill få reda på möjliga 
bevarandeinsatser för att för upprätthålla kontinuiteten i bebyggelsen.

Strategiska instrument
För att hävda bevarandeintresset finns en rad möjliga strategier. En av de 
viktigare förutsättningarna för att åstadkomma ett positivt resultat, är att låta 
kulturmiljövård och bevarandeplanering vara en del av den övriga fysiska 
planeringen, och att låta frågor gällande dessa två komma in i en tidig fas. 
Genom att låta kulturmiljöfrågor komma in i planeringsprocessens inledan-
de skede skapas förutsättningar för en kreativ och öppen dialog mellan olika 
aktörer, och en möjlighet ges för fler aktörer eller intressenter att komma med 
synpunkter, och därmed påverka utfallet. För att skapa en god förutsättning 
för denna öppna dialog mellan kommuner och andra intressenter är det vik-
tigt, främst från kommunens sida, att satsa på information och spridande av 
kunskap. En god insikt om och en positiv attityd kring bevarandefrågor hos 
både allmänhet och beslutsfattare kan underlätta arbetet för bevarande.28 

Ett sätt att nå ökad kunskap om den kulturhistoriska miljön, både för be-
slutsfattare och allmänhet, är upprättandet av kulturmiljöprogram och be-
varandeprogram. Kulturmiljöprogram har funnits sedan den fysiska riks-
planeringens tid på 1970-talet och ska fungera som kunskapsunderlag för 
kommunernas översiktsplaner, men även ge råd vid bygglovsprövningar. 
Innehållet i kulturmiljöprogrammen varierar mellan kommunerna men kan 
bestå av övergripande kommunala mål, beskrivning eller värdering av be-
byggelse, kulturlandskap och fornlämningar samt åtgärdsprogram. Bevaran-
deprogram har till syfte att redovisa kulturvärden och att visa på den bebyg-
gelse som synliggör den historiska kontinuiteten, och har till funktion att ge 
anvisningar vid bland annat upprättande av detaljplaner. Som tidigare har 

nämnts är värderingar och ideal inte någonting statiskt utan förändras kon-
tinuerligt. Eftersom de flesta kulturmiljöprogram i Sverige är från slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet finns idag ett behov av revidering.29 

När det gäller frågan om att bevara eller förnya har de ekonomiska förutsätt-
ningarna stor betydelse för fastighetsägarna. För att hävda bevarandeintres-
set gäller det därför att ge fastighetsägarna incitament för bevarande, vilket 
bland annat kan ske genom olika former av statliga stöd. Det kan handla om 
att med lån och bidrag möjliggöra finansiering av eventuella merkostnader 
ett bevarande för med sig, eller en mer flexibel användning av fastighets-
skatten. Viktigt är också att fastighetsägare och exploatörer ges information 
och kunskap om en byggnads eller en bebyggelsemiljös kvalitativa värden, 
för att påvisa att kulturmiljön kan ses som en tillgång och möjlighet istället 
för att ses som ett hinder.30 

Att hävda bevarandeintressen genom förhandlingar är också ett instrument. 
Bakgrunden till detta är att privata aktörer i allt större utsträckning har kom-
mit att ta del i planeringsprocessen, till skillnad mot tidigare då den domi-
nerades av offentliga aktörer. En annan utväg är att genom rättslig prövning 
hävda bevarandeintresset, vilket är möjligt för både den private och den of-
fentlige aktören. Dock har denna metod negativa sidor eftersom den dels 
är kostsam för båda parter, och dels kan skapa osämja mellan parterna och 
därmed försämra förutsättningarna för ett framtida samarbete. Dessutom är 
utfallet av den rättsliga prövningen ofta osäker och leder till att endast den 
ena parten får möjlighet att genomföra sitt alternativ, istället för att, som 
skulle bli fallet genom förhandling, få till stånd en lösning där båda parter 
kan få sina viktigaste intressen tillgodosedda.31  

28  Cars, Olsson och Snickars (1996), s 116-117. Persson och Westerlind (2000), s 10, 71. Olsson
      (1994), s 16.
29  Svenska Kommunförbundet (1999), s 37. Persson och Westerlind (2000), s 86-87.
30  Olsson (1994), s 17. Cars, Olsson och Snickars (1996), s 116. Schnell (1990), s 147.
31  Olsson (1994), s 17. Cars, Olsson och Snickars (1996), s 114-115.
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Att upprätthålla en kontinuitet 
För att upprätthålla kontinuiteten i stadens bebyggelsemiljöer kan åtminsto-
ne två möjliga bevarandeinsatser urskiljas, vilka inte motsäger varandra utan 
snarare bör samverka. För det första kan insatserna riktas mot att bevara en-
staka byggnader och miljöer. Detta kan exempelvis ske genom upprättande 
av kulturminnen och kulturreservat, eller genom återanvändning. Att bevara 
genom återanvändning är aktuellt när byggnader inte längre kan användas 
till det ändamål de uppfördes för, vilket också innebär att förändringarna 
kan bli mer drastiska. Dock kan detta ofta vara det enda möjliga alternativet 
till rivning. För det andra kan insatserna riktas mot att upprätthålla stadens, 
ortens eller platsens bebyggelsestruktur. Med detta menas bland annat att ta 
hänsyn till byggnaders skala, taklutning och placering på tomt, gatusträck-
ningar och kvartersformer. För att kunna förmedla en plats historia är det 
av stor vikt, särskilt vid större exploateringar, att ta vara på kulturhistoriska 
spår och strukturer.32

Pastisch eller nyskapande?
Om framtida generationer ska kunna uppleva en genuin kulturmiljö är det 
viktigt att bibehålla en helhet omfattande både byggnader och deras omgiv-
ning. Som beskrivs under föregående rubrik är det viktigt att upprätthålla en 
kontinuitet, vilket bland annat kan göras genom att följa bebyggelsestruktu-
ren. Innebär detta att nytillkommen bebyggelse måste få samma utformning 
som den befintliga? Nej, det gör det inte. Däremot föreligger en risk att ny 
bebyggelse får en pastischartad utformning vilket jag anser vara en fara. En 
pastisch i en kulturhistoriskt värdefull miljö kan jämställas med historieför-
falskning. Om en kulturmiljös betraktare inte utan kunskap kan urskilja vad 
som är nytt och vad som är gammalt finns en risk att historien misstolkas. Är 
det inte längre möjligt att urskilja och uppleva den genuina kulturmiljön har 
dess värde gått om intet. Därför är det av stor vikt att upprätthålla en konti-
nuitet, dels genom de medel som nämns ovan, men särskilt genom att de nya 
årsringarnas bebyggelse speglar vår tids arkitektoniska ideal. Detta gäller 
sålunda även vid förtätning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Moderna

bebyggelseinslag i en historisk miljö kan bidra till att förstärka upplevelsen 
av den och även göra den tydligare.

Bild 2 & 3: Pastisch eller original? Mariagatan i Gustavsberg.

Kulturmiljövården i en ny tid

Förändrade förutsättningar – nya behov
Traditionellt har kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad skett med ut-
gångspunkt från de arkitekturhistoriska, konstvetenskapliga och arkeolo-
giska vetenskaperna. Denna kunskapsuppbyggnad har utgjort grunden för 
sektorsverksamhetens deltagande i den fysiska planeringen, och har varit 
styrande i frågan om vad som ska anses vara en kulturmiljö. Andra aktörers 
syn på vad som ska betraktas som kulturmiljö har inte i större utsträckning 
beaktats. Uppfattningen om en rationell planering har varit styrande för kun-
skapsuppbyggnaden, där metoderna för fördelning av ansvar och värde har 
varit befintliga lag- och regelverk, bidrags- och lånesystem samt information 
och kunskapsförmedling.33  

32  Cars, Olsson och Snickars (1996), s 118. Schnell (1990), s 148.  Westerlind (2000), s 3.  
33   Olsson (2003b), s 63.
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Det framväxande kunskapssamhället har inneburit att den sektoriella kul-
turmiljövården och den rationella planeringen, med ursprung i industrisam-
hället, blivit förlegade. Nya värderingar och ändrade förhållningssätt till 
kulturmiljön har lett till att målkonflikter i planeringen blivit mer påtagliga 
och komplexa. Det föreligger sålunda ett behov av såväl utveckling av nya 
förhållningssätt till kulturvärden som nya arbetsmetoder inom kulturmiljö-
vården. För att uppnå en fullgod kulturmiljövård gäller det att öppna upp 
planeringssystemet för nya beslutsprocesser, där utrymme ges för olika ak-
törer och intressen att föra fram sina värderingar och uppfattningar gällande 
bevarande, förnyelse och förändring av den byggda miljön.34 

Ändring av fokus
Ett relativt nytt, och viktigt, förhållningssätt till kulturmiljön är att betrakta 
den som en utvecklingsresurs som kan skapa värden, både för enskilda och 
grupper. Därför bör fokus läggas på det som kommer att bli istället för på 
det som har varit, eller med andra ord att gå från bevarande av värden till 
skapande av värden. Bakgrunden till detta resonemang är att bebyggelsen 
inte enbart kan ses i ett rumsligt sammanhang utan även måste beaktas gäl-
lande förändringar över tiden, dels avseende den fysiska strukturen, och dels 
avseende användningen. Förändringar i den fysiska strukturen genom ny 

bebyggelse eller ändrad användning kan förbättra kulturmiljöns kvalitativa 
värden, men effekten kan även bli den motsatta. Kontentan av detta är att 
bevarandeåtgärder bör planeras och realiseras i samspel med förnyelse och 
förändringar av bebyggelsen och dess användning.35  

Bild 4 & 5: Ändrad användning Gustavsbergs fabriker - packhus har blivit bostäder och 
en fabrikslokal har förvandlats till porslinsmuseum.

Kulturmiljövård i Värmdö kommun
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur Gustavsbergs kommun och, efter kom-
munreformen 1974, Värmdö kommun har förhållit sig till den kulturhisto-
riskt värdefulla miljön, och hur de handhar dessa frågor i dagens planering. 
Fokus ligger på tiden efter att Kooperativa Förbundet köpte Gustavsbergs 
fabriker fram till 1990-talet. Kommunens hantering av kulturmiljöfrågor 
idag redogörs för mer ingående under planförutsättningar. En mer djupgå-
ende historik om Gustavsberg finns att läsa under rubriken tillkomsthistoria 
i stadskaraktärsanalysen.

Kulturmiljövård i planeringen i historiskt perspektiv
Då Kooperativa Förbundet 1937 tog över Gustavsbergs porslinsfabrik och 
de därtill cirka 600 hörande bostäderna var dessa nedgångna och omoderna. 
Uppfattningen om vad som är kulturhistoriskt värdefullt var, som tidigare 
nämnts, annorlunda vid den här tiden och Kooperativa förbundet ansåg att 
de gamla bostäderna borde rivas och ersättas med nya. Fabrikens nye VD 
Hjalmar Olson och Kooperativa Förbundets arkitekt Olof Thunström, vilka 
båda var kulturhistoriskt intresserade, ansåg däremot att den äldre bostads-
bebyggelsen borde bevaras och moderniseras, vilket också skedde parallellt 
med uppförandet av nya bostäder. När det gäller fabriken var produktionen 
det viktiga, varför en stor del av den äldre industribebyggelsen under 1940-
talet ersattes med en ny hushållsporslinsfabrik.36  

34  Olsson (2003b), s 62, 66.
35  Olsson (2003b), s 46.
36  Aspfors (1996), s 35.  Johan Aspfors, Värmdö kulturenhet, e-brev 2004-10-21.
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Under slutet av 1960-talet kan ett ökat intresse för den äldre bebyggelsen 
i Gustavsberg skönjas. Kulturhistoriska inventeringar av Gustavsbergs be-
byggelse, vilka genomfördes 1969 och 1974, resulterade 1975 i ett förslag 
till bevarandeplan. Både plankartans beskrivning och de kulturhistoriska 
byggnadsinventeringarna förstördes dock i en brand 1981, men efter en 
rekonstruktion och revidering av dessa kunde en ny bevarandeplan antas 
1982. Kooperativa förbundet gjorde 1974 även en upprustningsplan för ar-
betarkasernerna på Mariagatan, något som blev uppmärksammat på Bygg-
nadsvårdsåret 1975.37  

I samband med att plan- och bygglagens antagande 1987 framarbetade 
Värmdö kommun tillsammans med länsmuseet ett kommuntäckande kultur-
miljöprogram som heter Skärgårdsbygd. Programmet gäller fortfarande och 
bygglovsärenden rörande något av de områden som framhålls i program-
met sänds på remiss till kulturnämnden. Värmdö kommun fick i slutet av 
1980-talet en politisk majoritet som inte prioriterade bevarandefrågor, vilket 
innebar att få detaljplaner med q-märkningar gjordes. För att göra allmän-
het och fastighetsägare medvetna om de kulturella värden som samhället 
besitter satsades istället på information, varför böckerna Människor och hus 
från 1990 och Gustavsbergs porslinsfabrik från 1997 tillkom. Från 1999 och 
framåt har i samma syfte även bevarandeprogram om Sandhamn, Stavsnäs 
och Gustavsbergs norra bruksgator skrivits, och ett om Höjdhagen är under 
framtagande.38  

Kulturmiljövård i planeringen idag
Värmdö kommun arbetar idag med att få till stånd detaljplaner över de cen-
trala delarna av Gustavsberg, vilka är av riksintresse för kulturmiljövården.  
Fram till idag har dessa miljöer saknat ett egentligt skydd mot förändringar, 
men i de nya detaljplanerna ges de ett fullgott skydd. I samband med fram-
arbetandet av detaljplanerna tas även miljö- och gestaltningsprogram fram 
med riktlinjer för hur ny bebyggelse bör utformas, och hur kulturmiljön som 
helhet bör förvaltas. Kommunen är idag väl medveten om det stora kultur-

historiska värde den gamla bruksorten besitter, och säger i Översiktsplan för 
Värmdö kommun 2003 att det är en miljö som bör värnas och vidareutveck-
las.

Kommentarer
En ändring av fokus i synen på kulturmiljöer har skett de senaste åren, vil-
ket beskrivs ovan. Idag ses den alltmer som en utvecklingsresurs som kan 
skapa värden, varför fokus bör läggas på det som kommer att bli istället 
för det som har varit. Eftersom ny bebyggelse och andra förändringar i den 
fysiska strukturen kan påverka kulturmiljöer både i positiv som negativ rikt-
ning, bör bevarande och förnyelse ske i samspel med varandra. De skäl som 
finns till varför en kulturmiljö bör bevaras, historiska, estetiska, sociala och 
ekonomiska, borde därför tas i beaktande även vid skapande av nya miljöer 
eller vid förändringar av kulturmiljöer. Det som planeras och byggs idag blir 
historia i framtiden, vilket innebär att dessa miljöer kommer att betraktas 
på samma sätt, och kanske efter likartade kriterier, som de äldre miljöer vi 
betraktar och tar ställning till idag. Vi kan omöjligt veta exakt vilken syn 
framtidens människor har på de miljöer som skapas idag. Dock är det viktigt 
att ha i åtanke att det som idag planeras och byggs ska skapa framtidens his-
toriska, estetiska, sociala och ekonomiska värden. 

37  Johan Aspfors, Värmdö kulturenhet, e-brev 2004-10-21. Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s
      5-6.
38  Johan Aspfors, Värmdö kulturenhet, e-brev 2004-10-21.
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I detta avsnitt redogörs för Värmdö kommuns intentioner i planer och pro-
gram gällande Gustavsbergs framtid, och även för andra faktorer vilka är av 
vikt vid framarbetandet av ett planförslag. Kommunens inställning till och 
hantering av kulturmiljöer i översikts- och detaljplanering beskrivs även, 
eftersom detta är av betydelse för planförslagets innehåll. Avslutningsvis re-
dogörs dels för hur jag har förhållit mig till dessa planförutsättningar i mitt 
planförslag, och dels för mitt planområde.

  

Vision för Gustavsberg
Värmdö kommun har arbetat fram en vision för hur Gustavsberg ska te sig i 
framtiden. Kommunen önskar dock en bred debatt om Gustavsbergs framtid 
och fysiska utformning. Därför har arkitektfirmor bjudits in till parallella 
uppdrag vilket dels ska ge ett bättre diskussionsunderlag, och dels ge fler 
idéer att arbeta vidare med.

Framtidens Gustavsberg
I programmet för de parallella uppdragen presenterar Värmdö kommun sin 
vision för Gustavsbergs framtid. Denna vision presenteras nedan i en något 
förkortad version.

 –  Gustavsbergs bebyggelse utgör till stora delar ett rikt kulturarv att 
     känna stolthet för, att aktivt vårda och att bygga vidare på.
 –  Gustavsberg ska åter bli känt för hög klass på arkitektur och design 
     med goda bostadsmiljöer och mötesplatser, i samklang med topografin   
     och den riksintressanta kulturmiljön.
 –  Gustavsberg ska bebyggas med minst tusen nya bostäder mellan åren
     2005 och 2010, gärna i många centrala lägen men också med närhet 
     till vatten och grönområden. Centrum och hamnen ska byggas samman 
     så att en helhet skapas.

  Bild 6: Flygfoto över centrala Gustavsberg.
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 –  Gustavsberg ska vara ett starkt kollektivtrafikcentrum.
 –  Gustavsberg ska vara lättillgängligt för alla kommunens invånare.
 –  Gustavsberg ska ha ett gång- och cykelvägnät som gör det naturligt och
     trivsamt att röra sig till fots eller per cykel i tätorten. I Gustavsberg ska
     man kunna bo och leva utan bil.
 –  Gustavsbergs centrala vägnät ska vara vackert, praktiskt och trafiksä-
     kert utformat.
 –  Gustavsberg ska bli ett attraktivt turistmål.
 –  Gustavsberg ska vara första lägesönskemål för företagare som söker
     kontorslokaler i kommunen.
 –  Gustavsberg ska vara ett centrum för utbildning och kultur.
 –  Gustavsberg ska vara ett centrum för idrott och fritidsaktiviteter.
 –  Gustavsberg ska vara ett centrum för vård och omsorg med vårdcen-
     tral, äldreboende och annan social omsorg.
 –  Gustavsberg ska vara centrum för kommunens förvaltning.
 –  Gustavsberg ska präglas av att miljöaspekterna väger tungt. Såväl de
     gröna som blåa tillgångarna ska tillvaratas och utvecklas på ett lång-
     siktigt hållbart sätt så att målet om en god bebyggd miljö främjas.

III 

Figur 4: Värmdö kommuns vision för Gustavsberg.

Konkreta åtgärder
Värmdö kommuns vision om hur Gustavsberg ska vara i framtiden som finns 
att läsa ovan består av relativt generella målpunkter. För att kunna förverk-
liga visionen för Gustavsbergs framtid krävs vissa åtgärder i den fysiska mil-
jön, vilket har föranlett de parallella uppdragen. Kommunen redogör även 
för dessa mer konkreta åtgärder i sitt program för parallella uppdrag.

 –  All kommunal verksamhet ska förläggas till Skogsbo, varför där en
     kompletterande byggnad med samlingslokaler behöver byggas.
 –  Entréerna till Gustavsberg är otydliga och dåligt gestaltade, varför
     dessa miljöer behöver utformas med omsorg.
 –  Infartsvägarna ska få en tydlig gatukaraktär för att visa på övergången
     till stadsmiljö. Låg trafikrytm är önskvärd i de centrala delarna och
     kantparkering är möjlig.
 –  Gång- och cykelvägarna ska kopplas ihop till ett sammanhängande nät. 
     Gångstråket från centrum till Kvarnbergsskolan måste förbättras för 
     att minska konflikterna med busstrafiken.
 –  Bussterminalen kommer att få en ökad betydelse varför den bör utfor-
     mas med tanke på att ge gång- och cykeltrafikanter säkerhet och trygg-
     het.
 –  Villor utgör en stor andel av bostadsbebyggelsen i kommunen, vilket
     innebär att det föreligger ett behov av mindre lägenheter i centrala 
     lägen.
 –  Idrotten behöver nya lokaler. En ny simhall planeras vid Ösby träsk, 
     och en ny tennishall kan förläggas vid denna. En lämplig plats för en
     ny ishall är berget norr om Ekhallen.
 –  Befolkningsökningen medför att antalet skolelever ökar, vilket innebär
     att en ny gymnasieskola kommer att behövas. Denna bör placeras i 
     närheten till idrotts- och kulturanläggningar samt bussterminal.
 –  Lokaler behövs för kulturverksamhet som dans, teater, replokaler med
     mera. Dessa lokaler bör ligga centralt, gärna i anslutning till Gustavs-
     bergsteatern.
 –  Huvudbiblioteket har behov av större lokaler. Dessa bör vara på totalt
     ca 2 000 m2, helst i ett plan, och vara lätta att nå med allmänna kom- 
    munikationer.
Figur 5: Nödvändiga åtgärder för att förverkliga visionen för Gustavsberg
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Karta 1: Centrala Gustavsberg med planområdet markerat.

Parallella uppdrag

Arkitektfirmor & tidplan
Fyra arkitektfirmor har bjudits till det parallella uppdraget för centrala Gus-
tavsberg – HusplanCinnober arkitekter AB, SWECO FFNS, White samt zues 
arkitekter ab i samarbete med GEHL-ARCHITECTS. Värmdö kommun gav 
arkitektfirmorna uppgiften i början av november 2004, och inlämning ska 
ske den 7 februari 2005. Mellan den 12 februari och 16 mars ska förslagen 
ställas ut för allmänheten i Gustavsberg, varefter diskussionskvällar kom-
mer att anordnas. Kommunen kommer sedan att göra en bedömning och 
utvärdering av de fyra förslagen.

Syfte & innehåll
De parallella uppdragens syften är dels att bättre åskådliggöra den debatt om 
Gustavsbergs gestaltning och utveckling som Värmdö kommun eftersträvar, 
och dels att belysa hur de centrala delarna i Gustavsberg ska bli tillgängliga 
för alla. Stor vikt ska läggas på hur sambanden mellan de olika stadsdelarna 
ska stärkas, och tanken är även att förslagen ska visa på olika förhållnings-
sätt till bebyggelsens täthet och struktur. Viktigt är också att förslag och idéer 
är genomförbara, det vill säga tekniskt och ekonomiskt realistiska.39 De krav 
på vad redovisningarna av förslagen ska innehålla presenteras nedan. 

 –  Förslag till lämplig blandning av bostäder, social service, verksamheter
     och handel.
 –  Förslag till stadsstruktur där stadsbyggnadselement som stråk, mötes-
     platser, vattenkontakt och karaktärsbyggnader lyfts fram.
 –  Förslag till hur sambandet mellan Centrum och Farstaviken kan för-
     stärkas och tydliggöras.
 –  Förslag till utformning av den offentliga miljön

39  Program för parallella uppdrag, s 4.
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 –  Förslag till ändamålsenlig trafikstruktur för alla trafikslag. Befintliga
     tillfarter skall utvecklas för att bli välkomnande och tilltalande. Sär-
     skild vikt skall läggas vid tillgänglighet och orienterbarhet så att alla
     ges möjlighet att vistas i det offentliga rummet på lika villkor.
 –  Förslag till hur parkeringsbehovet skall lösas, bland annat i avseende
     behovet av infartsparkering och övrig parkering.
Figur 6: Lista på vad arkitektfirmornas förslag ska innehålla.

Planområde
Det aktuella planområdet (se karta 1) sträcker sig från Vattentornsberget och 
Ösby träsk i öster till Farstaviken och Ekedalsvägen i väster. I norr går plan-
gränsen vid Gamla Skärgårdsvägen och Värmdögatan vilket innebär att 
Ebbalund är inkluderat. Den södra gränsen går vid Kvarnberget och längs 
Skärgårdsvägen ner till Skogsbo i sydöst. Även Gustavsbergsvägen ner till 
Idrottsvägen och området Kullen i sydväst ingår i planområdet. 

Markägoförhållanden
Inom det aktuella planområdet finns ett flertal markägare av vilka Värmdö 
kommun och JM är de största. Svenska kyrkan är ägare till ett par fastigheter 
utöver själva kyrkan, och Kooperativa Förbundet innehar fortfarande Kon-
sum-byggnaden i centrum. 

Karta 2: Markägoförhållanden inom planområdet. 
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Befolkning
Under 1990-talet har Värmdö kommun, procentuellt sett, haft landets snab-
baste befolkningsökning. 1991 hade kommunen 21 000 invånare, en siffra 
som tolv år senare hade ökat till 33 100. I snitt har ökningen sålunda varit 
cirka 3,5 % per år. Ökningen förväntas fortsätta att vara hög men tros sakta 
avta för att omkring 2010 ligga runt 1,7 % per år. Antalet invånare beräk-
nas ha ökat till runt 42 000 år 2012, där den största ökningen väntas ske på 
Värmdölandet.40  

Åldersfördelningen, som tidigare var relativt jämn, har under åren med stark 
befolkningsökning förändrats. Det är åldersgrupperna 7 – 15 och 30 – 45 
som har ökat mer än de andra, vilket antagligen beror på att barnfamiljer i 
den sistnämnda åldersgruppen flyttar till Värmdö. Dessa pucklar förväntas 
att växa i framtiden och samtidigt förflyttas uppåt i skalan, vilket betyder att 
medelåldern kommer att stiga.41 

Kommersiell verksamhet
Under senare år har i Gustavsberg två externa handelsområden etablerats, 
Charlottendal och Mölnvik, vilket har inneburit förändrade förutsättningar 
för centrumhandeln. Värmdö kommun lät 2002 Nordplan göra en utredning 
gällande handeln, där rekommendationen blev att ortens handel borde kon-
centreras till centrum. Till hamnområdet däremot ansågs annan verksamhet, 
som till exempel konsthantverk och bostäder, mer lämplig. Två år senare 
gjorde även Inregia en utredning där slutsatsen blev att Gustavsbergs cen-
trum, istället för att bli ett kommuncentrum ur kommersiell synvinkel, kom-
mer att utvecklas till ett bostadsområdescentrum som i första hand tillhan-
dahåller dagligvaror och personliga tjänster. Därför föreslog de bland annat 
att kommunen till Gustavsbergs centrum borde koncentrera all kommunal 
service såsom skolor, äldrevård, kultur och förvaltning.42 

40  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 17. Värmdö kommun Befolkningsprognos 2004 med
      basår 2003, s 26.
41  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 17.
42  Program för parallella uppdrag, s 10.
43  Detaljplan för del av Gustavsbergs Centrum, Värmdö kommun 2004-04-26. 

Pågående detaljplanering
I centrala Gustavsberg pågår just nu ett flertal detaljplanearbeten för områ-
den vilka antingen angränsar till eller ingår i det planområde som kommu-
nen angivit i uppgiften för de parallella uppdragen. (se karta 3) För att i centrala 
Gustavsberg kunna skapa en helhet, både rent faktiskt och upplevelsemäs-
sigt, är det viktigt att även se till dessa detaljplaner och deras intentioner. 
Nedan följer en kort presentation av dem.

Centrum
Förslaget till detaljplan för Gustavsbergs centrum har till syfte att möjlig-
göra en om- och tillbyggnad av Domusbyggnaden, att möjliggöra en kom-
plettering av bostäder, att ange lämpliga gång- och cykelstråk, att reglera 
parkeringens nyttjande samt att ange tillfarter för trafik till de olika verk-
samheterna. Detaljplaneförslaget medger bland annat att gångstråket mellan 
Domusbyggnaden och en eventuell ny byggnad får ett glastak varmed en 
galleria skapas. Den nya byggnaden kan även byggas på med ett nio vå-
ningar högt punkthus med mindre lägenheter.43  

Ebbalund & Grindstugärde
Den föreslagna detaljplanen för Ebbalund och Grindstugärde har som hu-
vudsyfte att ge skydd den kulturhistoriskt värdefulla miljön, som de norra 
bruksgatorna i Ebbalund från 1800-talet och radhusen på Grindstugärde från 
1940-talet utgör. Planen medger dessutom en komplettering med cirka 100 
nya bostäder, vilka måste anpassas till de befintliga gällande storlek och 
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material, men de bör ändå spegla sin tid. Dock kan de hus som inte ligger i 
direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen ha ett mer fristående form-
språk.44 

Kvarnberget, Bergsgatan, Mariagatan & Tallåsen
Genom denna detaljplan och det tillhörande gestaltningsprogrammet säker-
ställs de kulturhistoriska värdena i området, och riktlinjer för ny bebyggelse 
anges. Planen medger en försiktig förtätning med cirka 80-85 nya lägenhe-
ter, vilka är lokaliserade till tre olika områden. Bebyggelsen ska harmoniera 
med de kulturhistoriska värdena och naturen, men samtidigt återge sin egen 
tids ideal. Kvarnberget utgör ett karaktäristiskt blickfång från Farstaviken 
varför de delar som vetter däremot inte tillåts att bli exploaterade. Detsamma 
gäller Kvarnbergsskolan som ges ett respektrum, som kommunen kallar det, 
åt Farstaviken.45 

Simhallen
Detaljplanen gäller för området vid Ösby träsk och syftar till att möjliggöra 
ett nyttjande av området till idrottsändamål. Planen är flexibel vilket innebär 
att olika typer av byggnader är möjliga, dock är den maximala bruttoarean 
10 000m2. I första hand är en simhall tänkt att byggas här, innehållande en 
25-metersbassäng samt en mindre bassäng. Även tennishallen är i behov av 
fler banor. En idrottsanläggning på denna plats innebär få störande ingrepp i 
landskapsbilden tack vare områdets topografi.46 

44  Ebbalundsområdet med Grindstugärde, delar av Östra Ekedal 1:48 m fl, Gustavsberg 2:1 m fl,
      Ösby 1:1 m fl, Värmdö kommun 2004-11-16, s 5.
45  Detaljplan för Kvarnberget, Bergsgatan, Mariagatan och Tallåsen, Värmdö kommun juni 2004, 
      s 4, 7, 8.
46  Detaljplan för del av Ösby 1:1, Värmdö kommun november 2004, s 1, 5.

Karta 3: Pågående detaljplanering i Gustavsberg.
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Vattentornsberget & Lugnet
I Översiktsplanen för Värmdö kommun rekommenderas att en detaljplan 
upprättas för den södra delen av Vattentornsberget och för ett till Skeviksvä-
gen angränsande område i Lugnet. Dessa detaljplaner skulle ha till syfte att 
möjliggöra ett uppförande av flerfamiljshus.

Skogsbo
Till Skogsbo är idag vissa av kommunens förvaltningar lokaliserade. Syf-
tet med den detaljplan som här är under upprättande är att möjliggöra för 
de olika förvaltningarna att vara samlade på en plats. Detaljplanen kom-
mer därför att medge två tillbyggnader mellan de två befintliga förvaltnings-
byggnaderna.47 

47  Förslag till detaljplan för Ösby 1:65, 1:66, 1:78, 1:90 och 1:91, Värmdö kommun 2004-11-08, 
      s 3.
48  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 31.
49  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 30, 32.
50  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 30.

Kulturmiljövård 

Översiktsplanen
I översiktsplanen för Värmdö kommun står att Gustavsberg och Farstaviken 
både är ett riksintresse och ett lokalt intresse för kulturmiljövården. Statens 
motivering till att utse Gustavsberg till riksintresse är att en industriell verk-
samhet har funnits där oavbrutet sedan 1820-talet, och att orten dels är präg-
lad av den patriarkaliska grundsyn som förelåg på 1800-talet, och dels av de 
folkhemstankar som Kooperativa Förbundet genomförde. Sommarnöjesmil-
jön från 1870- och 1880-talen vid Farstaviken ingår också i riksintresset.48  

Enligt miljöbalken ska en kulturmiljö av riksintresse så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada denna. Kommunen redogör 
i översiktsplanen för sitt förhållningssätt till kulturmiljöerna och hur de ska 
hanteras i planeringen. I översiktsplanen framhålls att det är kommunen 
som i första hand är ansvarig för att kulturmiljöerna i framtiden ska finnas 
kvar, och även vara i ett avläsbart skick. Där står också att kulturmiljöer bäst 

bibehålls genom att låta de användas av sina invånare, och att förändring-
ar måste ske i linje med de speciella värden som kulturmiljöerna besitter. 
Samtidigt poängteras dock att kulturmiljöerna bör kunna kompletteras med 
årsringar från vår tid. När det gäller kulturmiljöer av lokalt intresse sägs att 
dessa behöver samma skydd som riksintressena.49 

Kommunens rekommendationer är att utökad lovplikt, genom områdesbe-
stämmelser eller detaljplaner, på längre sikt ska finnas för de områden som 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Kommunen strävar även efter att få 
till stånd en dialog med berörda fastighetsägare om bevarande. Anledningen 
till detta är att även små åtgärder och förändringar i kulturmiljöer, vilka inte 
kräver bygglov, på sikt kan skada de kulturhistoriska värdena. Därför fast-
slås i översiktsplanen att det är av stor vikt att ta fram informationsmaterial 
för kulturmiljöerna som visar hur dessa bäst bevaras. Till dags dato har be-
varandeprogram tagits fram för Tallåsen, Norra bruksgatorna samt Höjdha-
gen när det gäller Gustavsbergs tätort. Dessa program är även underlag för 
framarbetandet av detaljplaner.50 Kommunen har även satt upp en rad mål 
gällande kulturmiljöerna, både de av riksintresse och de av lokalt intresse, 
vilka finns att läsa i figur sju.

 –  Främja den lokala kulturella identiteten.
 –  Öka medvetenheten om historiska sammanhang och estetiska värden.
 –  Skapa en god kontinuitet av den yttre miljön.
 –  Värna kulturmiljöerna.
Figur 7: Värmdö kommuns mål gällande kulturmiljöer
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Detaljplaner
De detaljplaner för olika områden i centrala Gustavsberg som idag är under 
framtagande, följer de intentioner som finns i Översiktsplanen. Detaljplaner 
har tidigare saknats för stora delar av de riksintressanta områdena i Gustavs-
berg, samtidigt som efterfrågan på bostäder i centrala lägen har varit hög. 
Detta innebär med andra ord att skyddet mot förändringar som kan skada 
kulturmiljöerna har saknats, samtidigt som snabba förändringar har pågått. 
Följaktligen är den främsta anledningen till att detaljplaner upprättas just att 
ge skydd åt de värdefulla kulturmiljöerna. 

I de förslag till detaljplaner som presenteras ovan har ambitionen varit hög 
när det gäller att ge kulturmiljöerna ett skydd mot åtgärder som påtagligt 
kan skada dem. För Ebbalund och Grindstugärde har även ett miljöprogram 
gjorts med en ingående beskrivning av områdena, och med riktlinjer för 
såväl befintliga byggnader som för nya byggrätter. För Kvarnberget, Bergs-
gatan, Mariagatan och Tallåsen har ett gestaltningsprogram tagits fram i 
samma syfte.

Förhållningssätt till förutsättningar & un-
derlag

Parallella uppdrag 
Jag har i framarbetandet av mitt planförslag utgått ifrån den vision om Gus-
tavsbergs framtid och de konkreta åtgärder som Värmdö kommun har ställt 
upp i programmet för de parallella uppdragen. Detta betyder även att jag har 
haft som målsättning att i mitt planförslag uppfylla de krav på redovisning-
ens innehåll som kommunen har ställt upp, vilket beskrivs under rubriken 
syfte och innehåll ovan. Vid framarbetandet av detta planförslag hade de 
fyra arkitektkontorens planförslag ännu inte tillkännagivits. Mitt planförslag 
är således helt oberoende dessa planförslag.

Kulturmiljövård
Jag har till största möjliga mån tagit fasta på de intentioner som finns re-
dovisade i de detaljplaner som är under framarbetande. Detta gäller främst 
lokalisering av ny bebyggelse. När det gäller bebyggelsens utformning har 
jag förbehållit mig rätten att följa mina egna förmenanden. Syftet med detta 
förhållningssätt har varit att åstadkomma ett realistiskt och genomförbart 
planförslag, som vid ett genomförande skapar en bebyggelsemässig helhet 
grundad dels på historiska fakta, och dels på framtida planer. 

Överlag anser jag att Värmde kommuns intentioner i detaljplaneförslagen 
är goda. Kommunen understryker vikten av att ta hänsyn till den befintliga 
kulturmiljön samtidigt som ny bebyggelse ska spegla vår tid, vilket är ett 
förhållningssätt av tradition i Gustavsberg. Både under Wilhelm Odelbergs 
tid och under Kooperativa förbundets tid har de senaste idealen anammats 
och förverkligats, men ändå med hänsyn till de lokala förhållandena. De 
miljö- och gestaltningsprogram som har upprättats för dels Ebbalund, och 
dels för Kvarnberget, Bergsgatan, Mariagatan och Tallåsen leder till ett kon-
serverande av de värdefulla äldre miljöerna, vilket ur kulturmiljösynpunkt 
är bra.  För ny bebyggelse är dock restriktionerna gällande utformning i 
vissa fall för starka. Detta gäller framförallt Mariagatan där ny bebyggelse, 
om rekommendationerna i programmet följs, i princip skulle bli pastischer 
på mariagathusen. Jag menar att ett nytillkommet hus i en äldre miljö bör 
kontrastera mot det befintliga för att inte värdet på den äldre miljön ska gå 
förlorad. En betraktare ska inte behöva ställa frågan: är detta ett gammalt 
eller nytt hus? Får ny bebyggelse en utformning som speglar vår tid behöver 
inte denna fråga ställas, vilket innebär att betraktaren direkt kan se och förstå 
vad som hör till den äldre kulturmiljön. Historien ska vara direkt avläsbar i 
miljön, det vill säga någorlunda lätt att tolka, vilket inte blir fallet om pasti-
scher (historieförfalskare) tillåts inträde.
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Planområde
Jag har till största del har arbetat inom det planområde som Värmdö kom-
mun har satt upp i programmet för de parallella uppdragen. Jag har dock 
utelämnat Skogsbo, där en stor del av de kommunala förvaltningarna är be-
lägna, från mitt planområde. (se karta 1) Om jag tog med Skogsbo i mitt pla-
nområde med utgångspunkten att följa den hade spelutrymmet varit litet för 
egna åsikter. Dessutom anser jag att detaljplanen för Skogsbo är bra och inte 
behöver förändras. Jag har även valt att inte ta med Hamnen, det vill säga 
det gamla fabriksområdet, eftersom detta område idag är under ombyggnad 
i enlighet med den gällande detaljplanen som bland annat tillåter bostäder 
och kulturell verksamhet.
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