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b. Flygfoton Gustavsberg
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Våren 2008 antog kommunfullmäktige ett inriktnings-
beslut för planeringen av centrala Gustavsberg som 
består av 17 punkter, se bilaga 1. Dessa behandlar både 
det rika kulturarvet och dagens bebyggelse liksom 
möjligheten att utveckla Gustavsberg med nya bostä-
der, förbättrad kollektivtra�k, en vacker stadspark och 
strändernas tillgänglighet. Här �nns också tanken om 
att utveckla olika kluster i form av kulturcentrum och 
centrum för idrott och fritidsaktiviteter. 

Hösten 2008 antog kommunstyrelsen start-PM för Gus-
tavsbergs centrum och för fabriksområdet. I samband 
med beslutet tillsattes en beredningsgrupp, med en re-
presentant för varje parti i kommunfullmäktige, för att 
bereda programförslaget. 

Under 2009 har ett planprogram för Centrala Gus-
tavsberg arbetats fram. Syftet med programmet är att 
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsut-
veckling samt föreslå åtgärder av de brister som miljön 
idag uppvisar. Programsamrådet genomfördes under 
tiden 2009-08-10 till och med 2009-09-10. Totalt inkom 
71 yttranden. Samrådsredogörelsen antogs av sam-
hällstekniska nämnden 2009-10-20.

Under 2009 har kommunen även arbetat fram en vi-
sion för Värmdö fram till år 2030 som antagits av Kom-
munfullmäktige. Kommunen har höga ambitioner och 
skriver bland annat att bruksorten Gustavsberg ska ut-
vecklas till ett kulturellt centrum som attraherar boen-
de, företagare och turister. Här ska �nnas en mångfald 
butiker och verksamheter med brukstraditionen som 
grund. Ett nät av gång- och cykelvägar ska binda sam-
man kommunens olika delar. En väl utbyggd infrastruk-
tur med minimal miljöpåverkan ska ge förutsättningar 
för boende och näringsliv att agera på ett hållbart sätt.
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c. Platsen
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a. Beskrinving av projektet

9.

service

orientering via vatten ut till naturen kulturverksamheter, butiker, restauranger 

arbetsplatser

d. Koncept och analys

Inledning
 
Ingången i mitt examensarbete har varit att 
skapa ett tätare område i Värmdö. Värmdö kom-
mun behöver detta för att kunna ha en ekono-
misk och socialt  hållbar utveckling. 
Platsen som lämpade sig väl för detta är Gus-
tavsberg. Gustavsberg är beläget 25 min med 
buss från slussen och har en påbörjad stads-
karaktär. Det visade sig ganska snart att kom-
munen redan påbörjat ett sådant arbete.
 
Den stora utmaningen eller fokuset i detta 
projekt har varit att ta fram de sociala och 
praktiskt värdefulla egenskaperana en stad har 
samt att bibehålla den fantastiska närheten 
till naturen. Jag tänker mig att detta kom-
mer bli huvudskälen till varför man vill bo i 
Gustavsberg.
 
Den inledande tanken var att rita om fabrik-
sområdet till ett bostadsområde. Jag fick dock 
ganska snart acceptera att centrumområdet med 

samt utkikspunkter mot nya mål. 

- Jag tänker mig att vattnet är en viktig länk 
ut till naturen då man gärna rör sig på grän-
sen mellan land och vatten.

- De omkringliggande områdena får en förhöjd 
byggrätt.
 
- Kopplingen mellan de två spänningspunkterna 
med dess midja har under lång tid i projektet 
varit ett problem och en spännande utmaning. 
Början till lösningen kom när jag funderade 
över en stadsbyggnadsprincip som varit viktig 
för mig: det kan och ska inte vara ett inten-
sivt stadsliv på alla platser i en stad.
 Midjan, med sin kondenserade rörelse, är den 
perfekta platsen för ett rikt och myllrande 
stadsliv.

Utsnittet
 
Utsnittet är valt för att det innehåller mån-
 
 

dess verksamheter var så starkt kopplad till 
fabriksområdet att den inte gick att bortse 
ifrån. Dessa spänningspunkter med det mellan-
liggande tomrummet har definierat  arbetsområ-
det.
 
Kommunens mål har varit 2200 bostäder i nuläget 
inrymmer min plan runt 3000 bostäder.
 
Övergripande strategi
 
Huvuddragen i Gustavsbergs karaktär kan ses i 
dessa delar: de signifikanta kullarna, vattnet, 
fabriksområdet, centrumområdet, länken samt 
den omkringliggande bebyggelsen.

Dessa delar har jag använt mig av för att ska-
pa  en stad man vill bo i. 
 
- De svårbebyggda kullarna verkar som en vack-
er, tydlig och lättorienterad gräns mot staden 
(dess toppografiska tydlighet ger känslan avfly 
tande öar i en skärgård), orienteringspunkter

ga av de för Gustavsberg signifikanta delarna.  
Detaljerade studier av utsnittet har hjälpt 
mig i min förståelse av platsen samt att komma 
vidare i det stora utsnittet.
 
Den kondenserade rörelsens grad av tydlighet, 
med den lätt knäckta t-korsningen, torget som  
ytterligare förstärker riktningen i huvud-
stråket, marinans vattenrum, typ av bebyggelse 
samt gatukaraktär är några delar som varit 
viktiga att studera i utsnittet.
 
 



antal fordon per dag

centrumfabriksområdet länken

idrotsanläggningar

parkering

“flaskhalsen”

utfyllnad kaj (vattennivå mellan 1 och 2 m)

naturskyddsområdena

rivning

gränserna

möjlig framtida gatusektion huvudstråket
1:100

gatusektion huvudstråket (utrymme till ytterliggare två körfält finns)
1:100

gatusektion kvartersgata
1:100

gatusektion kajen
1:100

huvudlederna

9000

8000

5700

7504950

11450

riktningarna

skolor, förskolor

1200

5950

f. Gatusektioner

e. Detaljplanens regler

En stad som ska växa fram under 30 år kräver regler som kan anpassa 
sig till det ända säkra: det oförutsädda.

Följande regleras: 

- Höjden regleras till 4 våningar, 1 vån max 3,5 m (denna skala 
fungerar väl i kontexten)

- Vid huvudstråket ska en viss del av bygnaderna ligga i gatuliv 
(detta underlättar för handel) 

- Maxvolym på tomten enligt följande:
  50% byggd tomtarea - 4 våningar
  75% byggd tomtarea - 3 våningar
 100% byggd tomtarea - 2 våningar

- Max 25% av ett kvarter får köpas av en person/företag

- Undatag kan ges vid bygge av garage samt större butiker 
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g. Planer och sektioner

bebyggelse samt grönområden i Stockholm bebyggelse samt naturskydddsområden i Gustavsberg

plan 
1:5000

sektion 
1:500

plan
1:500



h. Modelbilder


