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Gymnasieskola
Enligt översiktsplanen är Värmdö kommun på grund av befolkningsökning-
en i behov av en ny gymnasieskola för cirka 1 000 elever. Skolan bör en-
ligt kommunen ligga i närheten till idrotts- och kulturanläggningar samt till 
bussterminalen. Jag anser att en möjlig plats för denna gymnasieskola är den 
tomt där OKQ8 idag ligger. Tomten är lämplig av flera orsaker; 

 –  den ligger dels intill två huvudvägar där bussar går, och dels nära
     bussterminalen. 
 –  den ligger nära idrotts- och kulturanläggningar
 –  den ligger centralt placerad i förhållande till bostadsområden
 –  den är lätt att nå via gång- och cykeltrafiknätet.

Skolbyggnaden i planförslaget har en bruttoarea på cirka 12 000 m2, och 
är uppdelad i fyra sektioner. (se karta 28 och 29) Tanken bakom uppdelningen 
är att den relativt stora byggnaden på avstånd ska upplevas som tre något 
mindre byggnader. Entréerna finns i den t-formade mittsektionen, både från 
Blekängsvägen och Skeviksvägen. Byggnaden bör få en modern och utmär-
kande arkitektonisk utformning, främst på grund av att den utgör en entré till 
Gustavsbergs centrum och den kulturhistoriska miljö som där finns. Skol-
byggnaden kommer själv att bli en del av denna miljö och bör berika den 
med vår tids ideal. (se även bild 49)

Bild 78: Skeviksvägen och OKQ8 i bak-
grunden där gymnasiet är placerat.

Bild 79: OKQ8 med Vattentornsberget i 
bakgrunden.

Bild 80: Volymstudie av Gymnasiet. I bakgrunden syns Gamla vägen.
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Ekvallen
Detaljplanen för simhallen medger en byggnad med en maximal bruttoarea 
på 10 000 m2 ovan mark, lämpligen placerad norr om de befintliga idrotts-
hallarna på den östra halvan av kullen. Den västra halvan av kullen bör en-
ligt detaljplanen vara orörd i väntan på framtida exploatering. Jag har i mitt 
planförslag följt detaljplanen gällande simhallen, medan jag valt att även 
exploatera den västra halvan av kullen.

Sim- och idrottshall
Den nya sim- och idrottshallen har en bruttoarea på cirka 8 000 m2. Närmast 
den befintliga tennishallen tillkommer en större hallbyggnad som kan nytt-
jas till olika sporter, och som är sammankopplad med tennishallen. Entré till 
idrottshallen finns i den sammankopplande länken. Norr om hallbyggnaden, 
i dalen nedanför kullen, ligger simhallen. Mellan simhallen och idrottshal-
len finns en gemensam del innehållande bland annat cafeteria och ett mindre 
gym. Själva simhallen består av en 25-meters simbassäng med hopptorn i 
norr, och ett mindre äventyrsbad mot terrassen i söder. Omklädningsavdel-
ningarna för simhallen är belägna i den del som vetter mot entrén och parke-
ringen. Vid Ösby träsk har även en bastu med brygga placerats.

Punkthus
På den västra halvan av kullen bakom Ekvallens idrottsplats anser jag det 
lämpligt att placera två punkthus innehållande cirka 50 lägenheter. De ligger 
vid centrums stora parkeringsplats och ishallen, men ändå nära naturen och 
med en utsikt som väger upp de negativa aspekterna. De övre våningarna 
kommer ha en fin utsikt över Farstaviken och Ösby träsk. Liksom höghuset i 
centrum kommer dessa ha nio våningar, vilket hjälper till att skapa en visuell 
balans. För att skapa balans bör de två punkthusens utformning harmonisera 
med punkthuset i centrum, vilket dock inte innebär att de bör vara identiska. 
Taklutning, fasadmaterial, färgskala och balkongers placering bör dock har-
moniera. 
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Bild 81: Volymstudie av sim- och idrottshallen. 

Bild 82: Vy över Ekvallens idrottsplats bort 
mot Farstaviken. Från punkthusen kommer 
vyn bli ungefär denna, men även mot Ösby 
träsk i öster.

Bild 83: Ösby träsk. Till vänster i bild är 
bastu samt idrotts- och simhall placerade.
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