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Samrådsyttrande: 
 
Detaljplan för Gustavsberg 2:1 m.fl., Stadsparken  
Värmdö kommun. Dnr:2018KS/0253 
 
Föreningen Gustavsbergs Vänner är en hembygdsförening för Gustavsberg, med 
över 400 medlemmar. Föreningen engagerar sig i omdaningen av Gustavsberg och 
följer de olika planprocesserna med stort intresse. Bland våra medlemmar finns en 
bred kunskap och den lokala historiken. Vår uppgift är att vårda Gustavsberg med 
sin unika bruksmiljö i skärgårdsnatur, och som våra stadgar bl.a. formulerar det: 
”Verka för att Gustavsberg förblir ett självständigt samhälle på Värmdö, där man kan leva, bo 
och handla. En plats för arbete och fritid med egen kulturtradition. Ett samhälle med levande 
gator och torg, med strandpromenader, parker och skärgårdsnatur”. 
 
Vi ger här våra synpunkter på rubricerad plan: 
 
Sammanfattning: 

• Värmdögatan ska inte öppnas för genomfartstrafik mot centrum. 
• Nuvarande trafiklösning har en bra kapacitet med färre konfliktpunkter än 

förslaget och ska behållas med undantag för att en rondell tillskapas vid 
korsningen vid Farstaviken.  

• Kapaciteten på nuvarande väg går att öka genom att vid behov göra den 
fyrfilig från Aspviksvägen till rondellen vid Farstaviken kanske med 
separata bussfiler. 

• Stadsparken är inget bra namn (Gustavsberg är ingen stad). Ett bättre namn 
är Kyrkparken. 

• De oklara höga kostnaderna för förslaget kommer att belasta bostads- och 
lokalhyror i tillkommande bebyggelse i Gustavsbergs Centrum. 

• Att göra Bagarvägen till en genomfartsväg och samtidigt planera för 
bebyggelse tätt intill på Kvarnbergets branta norrsluttning rimmar illa för 
boendemiljön. 

• Hur den nyligen byggda ”fotoparken” påverkas av planförslaget är inte 
tydligt redovisat. 

• Nuvarande bussterminal har alla hållplatslägen samlade nära varandra och 
intill centrumbyggnaden. Det är lätt att hitta hållplatslägena för de olika 
busslinjerna. Med hastighetsbegränsningen 30 km/h för passerande 
fordonstrafik är olycksrisken vid övergångsstället minimerad. 
 

 



Föreningen Gustavsbergs Vänner 
– en hembygdsförening för Gustavsberg – 

 

Gustavsbergs Vänner, Skyttevägen 3, 13437 Gustavsberg. 
Plusgiro: 40 87 02-9 ● Bankgiro: 5916-5258 ● Swishnr 123 634 66 88 ● Orgnr: 802431-5866 

E-post: gustavsbergsvenner@gmail.com  ● Hemsida: http://www.gustavsbergaren.se 

Allmänt 
Gustavsbergs bostadsutveckling påverkar trafiklösningen i centrum 
Även om marknaden för bostadsrätter nu är sviktande, sker ett stort tillskott av 
antalet lägenheter genom redan fastställda planer. Det ställer höga krav på såväl 
grönområden med rekreationsmöjligheter och goda trafik och parkeringslösningar. 
Detaljplaneförslaget syns inte möta detta på ett godtagbart sätt. 
 
Redovisningen av detaljplaneförslaget vid ”Öppet hus” i Runda huset 30 januari 
2020. 
Vid den föredragning som genomfördes visade det sig att det mesta i planen var 
flytande beträffande hur marken skulle disponeras i detalj. Genomförandetiden 15 år 
innebär att området kommer att vara i ständig förändring. Det är oklart hur en buss-
terminal runt Runda Huset kommer att se ut om den överhuvudtaget kommer att 
genomföras. SL har inte tänkt färdigt hur de vill ha det med busstrafiken i området. 
 
Det innebär att det är oklart vilken busstrafik som kommer att föras runt kyrkan ned 
mot Runda huset. Kanske kommer stombuss 474 att enbart föras fram på Bagarvägen 
med hållplatslägen nära Runda huset. 
 
Gustavsbergs församling är positiva till att få bygga om del av Kyrkettan med en 
byggnad längs med Grindstugatan, men inte alls glada åt att de många p-platser för 
kyrkobesökare försvinner när vägen mellan kyrkan och Kyrkettan blir genom-
fartsväg med namnet Värmdögatan som då blir en ”uträtad” T-formad gata! De 
föredragande kunde inte heller uppge ett belopp för vad projektet skulle kosta, bara 
att skattebetalarna inte skulle stå för fiolerna. 
 
På sid 27 anges att det finns i dagsläget två alternativa utformningar av vägnätet 
utan att skillnaden redovisas annat än för bullernivåerna. 
 
Fördelar med förslaget 
Den viktigaste förbättringen i trafiklösningen är att äntligen en rondell skapas i 
korsningen vid Farstaviken. Den borde ha tillkommit för länge sedan. 
Gustavsberg-Ingarö församling får möjlighet att bygga ut sina lokaler i en ny 
byggnad parallellt med Grindstugatan. 
 
Nackdelar med förslaget 
Det finns många oklarheter i plangenomförandet speciellt beträffande busstermina-
lens läge runt Runda huset och hur busslinjerna kommer att framföras på olika 
vägavsnitt. 
Vi anser att vägen mellan Gustavsbergs kyrka och församlingsgården Kyrkettan inte 
ska öppnas för genomfartstrafik, vare sig med bilar eller bussar. Med det korta 
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avståndet mellan kyrkan och församlingsgården kommer många att få passera vägen 
med olycksrisk som följd. Det gäller såväl deltagare som besökare i all den barnverk-
samhet Gustavsberg-Ingarö bedriver. Många parkeringsplatser för besökare till 
kyrkan och församlingshemmet försvinner om vägen öppnas för genomfartstrafik. 
 
Genom att tillskapa en ny rondell i korsningen mellan Bagarvägen och Skärgårds-
vägen öppnas en ny väg genom Gustavsbergs Centrum. I kommande detaljplan över 
Gustavsbergs Centrum kommer den bilfria torgytan att försvinna liksom många 
kvadratmeter lokalytor i Centrum när Centrumhuset rivs. 
 
De två ekarna fälls och Gustavsbergsteatern får en bilväg alldeles intill byggnaden, 
som ofta besöks av stora barngrupper i samband med barnkulturevenemang på 
teatern. 
 
Parkeringsfrågan för GBK:s (Gustavsbergs Båtklubb) hamn i Farstaviken berörs inte 
alls trots att båtklubben lovats att p-platser ska finnas tillgängligt vid Bagarvägen. 
För GBK behövs naturligtvis p-platser som gäller fredag – söndag.  
 
Slutsats 
Planförslaget behöver därför omarbetas så att nackdelarna undanröjs. Frågan är om 
den alls ska antas innan en acceptabel trafik- och kollektivtrafiklösning först finns på 
plats. Församlingshemmets utbyggnad bör brytas ut ur planen och behandlas i en 
separat planprocess. 
 
 
För Gustavsbergs Vänner 
 
Remissgruppen 


