
                                                                                                     IV 

49

Strukturell karaktärsanalys
Stråk
Stråken kan delas in i tre nivåer; genomfart, tillfart samt viktiga gångvägar. 
Genomfartsstråken utgörs av de större vägarna Gustavsbergsvägen, Skär-
gårdsvägen, Gamla Skärgårdsvägen, Blekängsvägen, Skeviksvägen och 
Aspängsvägen. Dessa är viktiga vid transport till, från och genom orten, 
samt vid förflyttning mellan Gustavsbergs olika stadsdelar. Tillfartsstråken 
är de gator som är av stor vikt för förflyttning på lokal nivå, inom stads-
delarna, gällande både motor- och gångtrafikanter. De viktiga gångstråken 
karaktäriseras av att de knyter samman olika områden i orten, och därför är 
av stor vikt för en smidig förflyttning. 

Karta 7: Stråk

Bild 30: Gång- & cykelstråk – Bagarvägen.            Bild 31: Tillfartsgata – Hästhagsvägen.

Bild 32: Genomfart samt gång- & cykel-
stråk - Gamla skärgårdsvägen.
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Gränser
I Gustavsberg utgörs gränser, eller barriärer, som är svåra eller omöjliga att 
passera främst av de stora höjdskillnader i topografin som föreligger, men 
även infarts- och genomfartsvägarna skapar skarpa gränser. Farstaviken och 
Kvarnberget i kombination med Gustavsbergsvägen bildar en tydlig och re-
lativt svårforcerad gräns mellan den norra halvan av Gustavsberg och den 
södra halvan, en gräns som har en fortsättning österut till Ösby träsk. I nord-
ost är vattentornsberget en mycket skarp gräns som fjärmar bostadsområdet 
Munkmora från centrum.

Karta 8: Gränser

Bild 33: Gräns topografi – Kvarnberget.                  Bild 34: Gräns vägar - Gustavsbergsvä-
gen
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Distrikt
De huvudsakliga faktorer som styr indelningen av distrikt, eller avgränsan-
de områden, i Gustavsberg är topografi och arkitektur, men även vägar och 
byggnaders funktion har betydelse. Det kuperade landskapet med dalgångar 
och höjder bildar naturligt avgränsade områden där bebyggelsen är placerad. 
I vissa fall spelar arkitekturen en större roll än topografin, vilket innebär att 
ett område som upplevs avgränsat och homogent rent fysiskt består av flera 
rum. Jämför gärna med bebyggelsekaratärerna ovan!

Karta 9: Distrikt
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Noder
Viktiga noder i Gustavsberg är dels platser där både gående och motorburna 
trafikanter möts, det vill säga strategiska platser som passeras vid förflytt-
ning från en punkt till en annan, och dels platser där människor samlas. Den 
viktigaste noden är korsningen Bagarvägen och Skärgårdsvägen vid cen-
trum där SL-bussarna angör, vilket gör det till en målpunkt för både gående 
och bilister som ska byta transportsätt. Dessutom passerar många gående, 
och cyklister, på väg till och från centrum denna punkt, och eftersom Skär-
gårdsvägen är en av huvudvägarna i Gustavsberg är även motortrafikbelast-
ningen hög. 

Landmärken
Det finns ett antal landmärken i Gustavsberg som dels fungerar som rikt-
märken, och dels är karaktärsskapande, det vill säga att de är delaktiga i ska-
pandet av Gustavsbergs identitet. Dessa är främst Vattentornet, Runda huset, 
Kyrkan, Värdshuset och det gamla posthuset i hamnen, vilka alla kan ses på 
långt avstånd. Även Kvarnbergsskolans skorsten i det nordöstra hörnet utgör 
ett landmärke.Karta 10: Noder och landmärken

Bild 35: Noder – torget. Bild 36: Noder – korsningen Gustavs-
bergsvägen/Gamla Skärgårdsvägen.
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Bild 37: Landmärken -  Gamla posthu-
set, Gustavsbergs kyrka och Vattentor-
net från Odelbergs väg i Hamnen.

Bild 38: Landmärken - Runda huset 
och vattentornet från Kvarnberget

Bild 39: Landmärke – Värdshuset.

Sammanfattande analys

Gustavsbergs nutida karaktär
Gustavsbergs historia är levande och stark, där bruket med dess bostads-
miljöer alltjämt präglar de centrala delarna. Karaktäristiskt för Gustavsberg 
är att bostadsområdena är lokaliserade till dalgångarna medan höjderna of-
tast lämnats oexploaterade. Denna placering har även inneburit att bostads-
områdena hamnat relativt frånskilda varandra i enklaver. Eftersom de olika 
enklaverna har tillkommit under olika epoker har de även olika karaktär. 
Småskalighet och grönska präglar de centrala delarna av orten, där de norra 
och södra bruksgatorna främst består av en- och tvåfamiljshus. Hästhagen är 
däremot ett område med flerfamiljshus av typen hus i park. 

Gustavsbergs framtida karaktär
Värmdö kommun presenterar i programmet för de parallella uppdragen sin 
vision om Gustavsbergs framtida karaktär, vilket tidigare nämnts. Kommu-
nen betonar där att Gustavsberg till stor del består av kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse som måste vårdas, och som bör byggas vidare på. Med 
detta menas att ny bebyggelse bör harmoniera med den äldre, och även bör 
anpassas till topografin likt den äldre bebyggelsen. Kommunen vill även att 
Gustavsberg ska återigen ska bli känt för sin fina arkitektur av hög klass, och 
att det i framtiden ska vara möjligt att leva här utan bil. Det ska vara enkelt, 
smidigt och trevligt att förflytta sig till fots eller per cykel. 

Gustavsbergs nuvarande karaktär är således värdefull och bör bevaras för 
framtiden. Dock är det av vikt, enligt kommunen, att nytillkommen arkitek-
tur ska vara nyskapande och följa dagens ideal. Vilket även det är ett motto 
med tradition i Gustavsberg. 

Jag anser att Värmdö kommun i sin vision fångar upp det som är av väsent-
ligt för att skapa en miljö som bygger på både en kombination av tradition 
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och förnyelse, där den värdefulla kulturmiljön sätts i främsta rummet till-
sammans med det moderna. Bebyggelsens årsringar, vilka är tydliga i Gus-
tavsberg, är en karaktär som jag anser viktig att bygga vidare på. Viktigt att 
komma ihåg är att årsringar skapas genom att ny bebyggelse av sin tid läggs 
till den äldre, inte att ny bebyggelse av ett äldre snitt läggs till.

Kvaliteter
Gustavsbergs kvaliteter hänger till stor del samman med dess karaktär. Små-
skaligheten och närheten till naturområden är en stor kvalitet, särskilt för 
barnfamiljer. Bebyggelsen är av hög arkitektonisk kvalitet och är väl anpas-
sad till sin omgivning, vilket ger fina boendemiljöer. Goda kommunikationer 
gör det möjligt att snabbt ta sig till Stockholm, och även ut till Skärgården. 
Servicen är fullgod med tillgång till skolor, vård samt kommersiella och 
kulturella verksamheter. 

Brister
Gustavsbergs största brist är dess centrala delar, det vill säga området mel-
lan centrum och hamnen, som är relativt splittrad och osammanhängande. 
Gustavsbergsvägen bildar där en barriär som skiljer de norra respektive de 
södra bruksgatorna åt. Det faktum att hamnen och centrum ligger separerade 
från varandra, utan vare sig fysisk eller visuell kontakt, är en brist. Att även 
de olika bebyggelseområdena, som ligger i enklaver, delvis har bristfällig 
kontakt kan till viss del ses som en brist, trots att detta hör till bebyggelsetra-
ditionen i Gustavsberg. Den fysiska miljön vid den inre delen av Farstaviken 
är undermålig med dålig vattenkontakt.

Åtgärder för att uppnå den önskade karaktären
För att uppnå den önskade karaktären är det först och främst av stor vikt 
att de befintliga bebyggelsemiljöerna ges skydd mot kraftigare förändringar, 
och att de vårdas väl. De fysiska brister som finns bör även åtgärdas för att 

helt uppnå den önskade karaktären. De fysiska åtgärder som krävs för att 
uppnå den önskade karaktären är således att: 

 –  centrum och hamnen ges fysisk och visuell kontakt genom nybebygelse. 
 –  ny bebyggelse har hög arkitektonisk kvalitet och följer dagens stilideal,
     samtidigt som den följer den lokala traditionen. Med det sistnämnda
     menas dels placering i förhållande till topografi, och dels att följa den
     omgivande bebyggelsens struktur och volym.
 –  genomfartslederna ges karaktären av stadsgator.
 –  bruksgatorna i norr och söder på ett bättre sätt kopplas samman.
 –  barriärernas negativa effekter minskas.
 –  gång- och cykelvägnätet utökas och förbättras.
 –  tillgängligheten till Farstavikens stränder förbättras.

Kulturmiljövårdsfrågor
Gustavsberg och dess centrala delar, som är av riksintresse för kulturmiljö-
vården, är aktuella för förnyelse. Värmdö kommun har redogjort för hur de 
vill att orten ska utvecklas i framtiden, dels generellt och dels konkret. Vid 
framarbetandet av en förnyelseplan av detta slag krävs dock att kulturmil-
jövårdsfrågor tas upp för diskussion. Nedan följer en kort diskussion kring 
några av dessa kulturmiljövårdsfrågor, vilka samtliga anknyter till delen om 
kulturmiljövård. Frågorna behandlar det aktuella planområdet. 

Hur kan kontinuiteten upprätthållas?
En kontinuitet kan upprätthållas bland annat genom att den befintliga be-
byggelsestrukturen följs, med vilket menas byggnadsvolym, taklutning, pla-
cering på tomt etc. Eftersom det i området mellan nuvarande centrum och 
Hamnen idag inte finns någon egentlig struktur att följa, är ett alternativ att 
inspireras av bruksgatorna i norr. Ett annat sätt på vilket kontinuiteten kan 
upprätthållas är att se Gustavsberg ur ett historiskt perspektiv och anknyta 
till det som varit. I den nya planen kan element från tidigare epoker tas upp 
fast på ett modernt vis. Det kan exempelvis vara en försvunnen byggnad 
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som återuppstår i en ny skepnad eller en äldre gatusträckning som rekonstru-
eras. Detta skulle även kunna låta sig göras på ett mer abstrakt sätt. 

Föreligger historiska, estetiska, sociala och ekonomiska skäl för ett 
bevarande, dels av enskilda byggnader och dels av hela miljöer?
Inom planområdet ligger delar av de norra bruksgatorna vilka utgör en kul-
turhistoriskt värdefull miljö och därför bör bevaras. Skälen till varför de 
anses vara värdefulla är främst historiska och sociala, men till viss del även 
estetiska. När det gäller den befintliga bebyggelsen i centrum är det främst 
Runda huset och Konsumhuset som är av intresse. Runda huset, som från 
början var kommunalhus, är av hög arkitektonisk kvalitet och har blivit en 
symbol för Gustavsberg. Sålunda finns såväl historiska, estetiska som so-
ciala skäl för ett bevarande. Konsumhuset är en byggnad av hög kvalitet 
och ett fint exempel på 1960-talets ideologi gällande handel. Flera olyckliga 
tillbyggnader har dock gjorts på Konsumhuset som därmed har förlorat sin 
ursprungliga karaktär. Skälen till ett bevarande är i detta fall främst historis-
ka och estetiska. Den andra centrumbyggnaden som bland annat innehåller 
teatern bör också bevaras eftersom den utgör en pendang till Konsumhuset. 
Bortsett från själva teatern är dock inte den arkitektoniska kvaliteten lika 
hög. Skälen till ett bevarande är därmed främst historiska och sociala. De 
ovan nämnda miljöerna och byggnaderna är en del av Gustavsbergs identitet 
och är karaktärsskapande för orten. Den nuvarande karaktären är värdefull 
och bidrar till att locka turister och nya invånare, varför ett bevarande även 
bör ske av ekonomiska skäl.

Vilka historiska, estetiska, sociala och ekonomiska skäl finns för ett 
skapande av nya miljöer, eller en förnyelse/förändring av äldre mil-
jöer? 
Det är främst estetiska, sociala och ekonomiska skäl går att åberopa för en 
förtätning av centrala Gustavsberg. Idag är området mellan centrum och 
Hamnen glest bebyggt och delar upp orten i en nordlig och en sydlig del. 
Själva centrum med de stora byggnadsvolymerna ligger relativt ensamt och 

avviker kraftigt mot omgivningen. En förtätning av själva centrum och om-
rådet mellan centrum och hamnen skulle estetiskt lyfta hela den centrala de-
len av Gustavsberg. Detta sker dels genom den tillkommande arkitekturen, 
och dels genom att det vakuum som tidigare fanns här elimineras och en vi-
suell koppling skapas mellan norr och söder, samt mellan öster och väster.

De sociala skälen till att förtäta är flera. Tillkomsten av bostäder ger liv un-
der dygnets alla tider vilket i sin tur leder till ökad trygghet i centrum, gatu-
miljöer och publika rum skapas där människor kan mötas och vistas. Genom 
att de karaktärsskapande byggnaderna bevaras finns en koppling bakåt, kon-
tinuiteten upprätthålls, vilket innebär att invånarna fortfarande känner igen 
sig och kan orientera sig i orten.

Gustavsberg är redan idag en attraktiv tillflyttsort. En förtätning av de cen-
trala delarna gör orten än mer estetiskt tilltalande och lockande att vistas 
i varför attraktionskraften förmodligen kommer att öka. Ur en ekonomisk 
synvinkel är detta positivt för kommunen.

 


