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V Planförslag 

Syfte & mål
Mitt syfte med planförslaget har varit att i centrala Gustavsberg lägga till 
nya årsringar vilka väl harmonierar med den värdefulla kulturmiljön, men 
ändå visar på vår tids arkitektoniska ideal. 

Mitt mål med planförslaget har varit dels att uppnå Värmdö kommuns öns-
kemål om hur Gustavsberg såväl innehållsmässigt som upplevelsemässigt 
ska te sig i framtiden, och dels att åstadkomma den önskade karaktären, 
samtidigt som det ovan nämnda syftet ska uppfyllas. Planförslaget ska främst 
spegla såväl mina åsikter som de mer allmänt gällande uppfattningarna be-
träffande kulturmiljövård.

Koncept
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 rätt-
tesnören - dels att det som idag planeras och byggs, i samspel med dagens 
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.

Gator & parkering
För att uppnå Gustavsbergs önskade karaktär bör vägarna som leder igenom 
orten utformas som stadsgator. Den idag oproportionerligt breda Gustavs-
bergsvägen har i planförslaget fått en minskad bredd. (se karta 11, och för mer 
detaljerade kartor under delområdena nedan) Fram till cirkulationsplatsen vid infarten 
till Hamnen är den föreslagna bredden sju och en halv meter, medan den 
därefter har en bredd på sju meter. Cirkulationsplatserna är av den typen där 
större fordon har en möjlighet att passera över mittcirkeln, vilket innebär att 
cirkulationsplatsens radie kan göras mindre. Cirkulationsplatsen i centrum 
har dock samma utformning som den idag befintliga, dock har den flyttats 
cirka en meter åt nordost. Gatuparkering är möjlig vid Gustavsbergsvägen 
på sträckan som löper parallellt med Bagarvägen.

Skärgårdsvägen har gjorts smalare mellan cirkulationsplatsen i centrum och 
infarten till Mariagatan. För att göra detta möjligt har bussterminalen kon-
centrerats till en bussgata framför Konsumhuset och Teatertorget. Dessa två 
åtgärder har gjort det möjligt att placera två byggnader längs Skärgårdsvägen 
mellan Biblioteket och Konsumhuset, varmed ett tydligare gaturum bildas.

Blekängsvägen har i förslaget gjorts en meter smalare och infarten till cen-
trumparkeringen har tagits bort. Själva centrumparkeringen har till sin stor-
lek halverats och bättre strukturerats upp. Infarten till parkeringen samt till 
idrotts- och simhallen och Ekvallens idrottsplats är belägen på Skeviksvä-
gen. Parkering till Gymnasieskolan kan dels ske på centrumparkeringen, och 
dels i ett parkeringsgarage under skolbyggnaden. Marken där skolan är pla-
cerad är idag förorenad och måste saneras varför det är lämpligt att samtidigt 
bygga ett underjordiskt garage.
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Gång- & cykeltrafiknät
Gång- och cykeltrafiknätet i Gustavsberg är redan idag väl utbyggt, men 
planförslaget innebär förbättringar i de centrala delarna. Genom att Gustavs-
bergsvägen har gjorts smalare har plats beretts för breda trottoarer mellan 
centrum och Farstaviken. Bagarvägens omdaning till gårdsgata innebär även 
en förbättrad miljö för gående och cyklister mellan centrum och Farstavi-
ken. Fler övergångsställen och en mindre trafikapparat vid Farstaviken gör 
det lätt och smidigt att ta sig fram till vattnet.

Från Vattentornsberget leder en helt rak gång- och cykelväg genom centrum 
fram till Bagarvägen. Den svängda fasaden på byggnaden i hörnet Bagar-
vägen och Skärgårdsvägen fungerar som en sammanbindande länk mellan 
Bagarvägen samt Gång- och cykelvägen genom att den är synlig hela vägen 
från Vattentornsberget, och därmed visar att det finns en fortsättning. Mellan 
Gymnasieskolan och Ekvallens idrottsplats finns en rak och bred gång- och 
cykelväg som även har en fortsättning fram till idrotts- och simhallen.

Kombinationen av att Gustavsbergsvägens, Skärgårdsvägens och Blekäng-
svägens bredd har minskats och att fler övergångsställen tillkommit innebär 
att dessa vägars negativa barriäreffekter har minskats.

Bebyggelse
Planförslaget för Gustavsbergs centrum omfattar ett relativt stort område 
med varierad bebyggelse av olika karaktär. Gemensamt är att den ligger 
inom ett område som är ett riksintresse för kulturmiljövården, vilket dock 
inte innebär att alla delar är av lika stort värde och behöver tas lika stor 
hänsyn till. I planförslaget har jag till viss del följt Värmdö kommuns önske-
mål, men till största delen av jag följt mina egna uppfattningar. Under varje 
område nedan finns den föreslagna bebyggelsen mer utförligt beskriven gäl-
lande bland annat placering, förhållande till omgivningen och utformning. I 
figur 9 redovisas planförslaget som helhet i siffror.

Område     Verksamhet     Mix*         Bostäder     Lägenheter 
Norra bruksgatorna               5 200        42-  45
Centrum & Farstaviken  12 420   10 900        12 700      169-174
Mariagatan                1 870        17-  19
Skärgårdsvägen               5 920        58-  60
Kullen               14 510      140-150
Gymnasieskola     12 000
Ekvallen                   7 800             5 210        50-  52   

       32 220 m2     10 900 m2   45 410 m2   476-500 st

Figur 9: Planförslaget i siffror. *Med mix menas att byggnaderna kan nyttjas till verksam-
het, bostäder eller en kombination därav.



59

                                                                                                      V 

Övergripande struktur
Idag är kontakten mellan de norra och de södra bruksgatorna väldigt dålig. 
Det obebyggda området mellan centrum och Farstaviken bildar ett vakuum 
mellan dessa områden samtidigt som Kvarnberget utgör en barriär. Byggna-
derna i centrum och idrottsområdet ligger även de relativt isolerade och är 
mer storskaliga än den övriga bebyggelsen i Gustavsberg, fabriksområdet 
undantaget. Detta innebär att bebyggelsen i Gustavsberg är indelad i relativt 
tydliga distrikt vilket framgår av den strukturella karaktärsanalysen.

Planförslaget innebär att gränserna mellan distrikten har decimerats och 
gjorts mindre tydliga genom en förtätning av bebyggelsen i de centrala de-
larna. Bebyggelsens struktur följer den i de centrala delarna redan befintliga. 
Detta innebär en relativt småskalig bebyggelse med mycken grönska emel-
lan, förutom i centrum där skalan är något större för att harmoniera med den 
befintliga. Idrotts- och simhallen samt gymnasieskolan är två till volymen 
stora bebyggelsekomplex som har sina motsvarigheter i fabriksområdet i 
väster. Genom att dessa två större komplex tillkommer i öster skapas en 
bättre balans mellan de östra och västra delarna.

Karta 12: Bebyggelsestruktur idag Karta 13: Bebyggelsestruktur med planförslag.
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De två byggnaderna på gården är strukturmässigt inspirerade av Konsumet-
tans tillbyggnad på andra sidan Grindstugatan. Eftersom de ligger nära den 
relativt moderna bebyggelsen på Höjdgatans östra sida, samtidigt som de 
skiljs från Grindstugatshusen genom en garagebyggnad, kan de få en ut-
formning som är mer modern och inte så bunden till omgivningen. 

Ekedalsvägen
Vid Ekedalsvägen ligger idag två av de franska byggena samt ett äldre trä-
hus. (se bild 41) Längst i väster fanns tidigare även ett fjärde hus. På den plats 
där detta låg har i mitt planförslag en ny byggnad placerats. Volymmässigt 
bör denna överensstämma med det hus som låg där tidigare, medan dess 
form bör vara modern. Fasadmaterialet bör ej vara tegel, men däremot bör 
byggnaden färgmässigt harmonisera med de två franska byggena. 

Värmdögatan söder
Vid Värmdögatan har placerats två byggnader, och vid det som tidigare var 
Skärgårdsvägen har ytterligare två byggnader placerats. Värmdögatan är en 
värdefull kulturmiljö varför byggnadernas placering strikt följer den äldre. 
De två husen i söder har dock placerats mer fritt, men ändå efter samma prin-
cip som de övriga. Utformningen av de två husen vid Värmdögatan måste 
följa de äldre husen gällande material, färg och taklutning, men det bör ske 
på ett sätt som speglar vår tid. Båda dessa byggnader ligger lägre i terrängen 
än Värmdögatshusen, det södra cirka tre meter. Dessutom finns på andra 
sidan gatan ett större tvåvåningshus. På grund av detta kan de nya  husen 
vid södra delen av Värmdögatan uppföras i två plan. De två byggnaderna 
vid före detta Skärgårdsvägen har också två våningar och kan, eftersom de 
skapar en ny årsring, utformas mer fritt. Dock bör de harmonisera med de 
två andra byggnaderna.

Värmdögatan norr/Gamla vägen 
I förlängningen av Gamla vägen har i detaljplaneförslaget byggrätter till fem 
parhus, liggande i linje längs en rak gata, medgivits. Jag har även i mitt plan-
förslag placerat fem parhus här, men anser att Gamla vägen inte bör rätas 
ut till en rak gata. Den har således en något böjd form vilket dels anspelar 
på den form gatan har idag, och dels markerar att detta inte är en gammal 

Bild 42: Volymstudie Gamla skärgårdsvägen och Ekedalsvägen.

Bild 43: Värmdögatan i början av 1900-talet. Bild 44: Värmdögatan 2004.
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