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INLEDNING

BAKGRUND

Hösten 2008 fastställde kommunfullmäktige 
inriktningen för utvecklingen av centrala Gus-
tavsberg. Under 2009 upprättades ett program för 
detaljplan och samråd om programmet hölls. Syn-
punkter från programsamrådet har sammanfattats 
och ligger till grund för en fördjupad inriktning för 
planeringen av centrala Gustavsberg. Den fördju-
pade inriktningen godkändes under hösten 2010.

Detaljplanearbetet för Strandvik som påbörjades 
2006 har inväntat programarbete och övrig plane-
ring för centrala Gustavsberg som helhet men åter-
upptas i och med detta samrådsförslag.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

• Möjliggöra ny bebyggelse
• Framhäva och skydda kulturmiljövärden
• Tydliggöra och öka kvalitén i allmäntillgäng-

liga strandnära områden
• Utveckla båtlivet

Möjliggöra ny bebyggelse
Detaljplanens syfte är att ange förutsättningar och 
lämplig bebyggelseutveckling för Strandvik direkt 
norr om Farstaviken i centrala Gustavsberg. De-
taljplanen möjliggör att området genom nybygg-
nad och ombyggnad kan kompletteras med 60-70 
nya bostäder. En handfull befi ntliga bostäder ingår 
också i planen.

Framhäva och skydda kulturmiljövärden
Kulturmiljön i planområdet värnas och nytillkom-
mande bebyggelse ska ta hänsyn till de särskilda 
värden som miljön besitter. Huvudbyggnaderna på 
Strandvik, Haga, Franska byggena samt uthus på 
Haga och Franska byggena bevaras och får särskil-
da skyddsbestämmelser i planen. Parken utvecklas 
med ett formspråk som ger Villa Strandvik en mo-
numental placering i miljön för att stärka villans 
kulturmiljövärde.

Tydliggöra och öka kvalitén i allmäntillgängliga 
strandnära områden
Delar av strandstråket är idag otillgängligt. Det 

väst-östliga parkstråket genom centrala Gustavs-
berg förstärks och förlängs ut till Kalsongberget 
med en förbättrad strandpromenad genom Strand-
vik och med hjälp av kompletteringar av gång-
förbindelserna i naturområdet. Flera nya platser 
för avkoppling och vila skapas längs stranden. 
Den gamla trädgården till Villa Strandvik rustas 
upp och en tydlig avgränsning mellan privat och 
offentligt skapas genom parkens utformning och 
gestaltning.

Utveckla båtlivet
Småbåtshamnen och båtklubbarna i den inre de-
len av viken blir kvar och kan kompletteras, för-
slagsvis genom att de kortare bryggorna i området 
kan förlängas. Ett område för upplag av småbåtar 
befästs genom planen och integreras med det öst-
västliga stråket. Båtupplaget blir lättare att nå till 
fots från centrum och verksamheten där ger liv och 
karaktär åt stråket. 

FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5
KAP I MILJÖBALKEN

Enligt 3 kap, 6 § i miljöbalken ska områden av 
riksintresse skyddas. Inom planområdet är kultur-
miljön av riksintresse och ny bebyggelse medför 
viss, men begränsad, negativ påverkan på riks-
intresset. I utformningen av bebyggelse har stor 
hänsyn tagits till de värden som utgör riksintresset 
och fl era åtgärder medför positiva konsekvenser 
för kulturmiljön, se vidare avsnittet om planens 
konsekvenser.

Bebyggelseförslaget medför positiva konsekvenser 
för befi ntliga rekreationsvärden och bidrar till att 
skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i 
centrala Gustavsberg, varför en samlad bedömning 
är att detaljplanen kan genomföras trots påverkan 
på riksintresse för kulturmiljön.

I den för detaljplanen upprättade MKB:n har risker 
för överträdande av miljökvalitetsnormer beskri-
vits (MB 5 kap). Att det skulle påverka bostäder i 
planområdet är dock osannolikt, se vidare avsnittet 
om planens konsekvenser.
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PLANDATA

Läge och avgränsning
Planområdet är beläget i centrala Gustavsberg och 
består av ett landområde mellan Gamla Skärgårds-
vägen och Farstavikens strand samt del av vatten-
området i Farstaviken.

Areal
Totalt är området cirka 30 hektar varav 18 hektar 
är vattenområde.

Markägoförhållanden
Hela planområdet ägs av JM AB och JM Värmdö-
strand AB.

De befi ntliga byggnaderna inom planområdet hyrs 
ut till boende och verksamheter. Inom planområdet 
fi nns rättighet för småbåtshamn och båtslip/båt-
upplag.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

RUFS 2010
I regionplanen anges centrala Gustavsberg som re-
gional stadsbygd med utvecklingspotential.

Översiktliga planer
Kommunens översiktsplan för åren 2012-2030, 
antagen 2011-12-13 anger att Gustavsbergs främst 

ska växa i områden med god tillgång till kol-
lektivtrafi k och att centrum ska länkas ihop med 
hamnen/fabriksområdet. Ny bebyggelse ska anpas-
sas till topografi n och utformas så att den ger ett 
samtida avtryck och bildar en helhet tillsammans 
med den existerande miljön. Farstavikens norra 
strand ska hållas grön och allmänt tillgänglig med 
en gångväg. En målpunkt, till exempel i form av 
en solbrygga bör anläggas i anslutning till områ-
det. Stranden ska även i fortsättningen möjliggöra 
bryggor för båtklubbar och gästplatser.

Riksintressen
Hela planområdet omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården sedan 1980-talet då hela Gus-
tavsberg pekades ut som riksintressant med föl-
jande beskrivning: Brukssamhälle med obruten 
industriell verksamhet alltsedan 1600-talet och 
det samhälle detta skapat, framför allt präglat av 
1800-talets patriarkaliska industrisamhälle och 
1900-talets industri med anknytning till folkhems-
tanken och kooperationen KF. 

Byggnader och anläggningar som visar de olika 
tidsskikten i brukssamhällets utveckling. Industri-
byggnader för olika ändamål, där industriproces-
sens alla led kan följas samt kontorsbyggnader 
och andra anläggningar för produktionen. Offent-
liga byggnader samt bostäder av olika typ och för 
skilda sociala grupper. Planering av utbyggnads-
områden från 1930, 40- och 50-talen där denna 
bygger vidare på den gamla brukskaraktären. I 

Planområdet
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området ingår även: Sommarnöjesmiljö med som-
marvillor från 1870- och 1880-talen vid Farsta-
sundet väster om Gustavsbergs samhälle, som i sin 
utformning speglar tidens arkitekturströmningar, 
bl.a. den fornnordiska inspirationen. 

Strandskydd
Strandskydd gäller inom 100 meter från strandkan-
ten inom hela planområdet vilket betyder att upp-
hävande, alternativt dispens, krävs för bebyggelse 
inom 100-meterszonen.

Upphävande av strandskydd för kvartersmark och 
bryggområden samt för lokalgata och parkmark 
avses ansökas i samband med planens utställnings-
skede. Inom park- och naturmark kan strandskyd-
det ligga kvar. Även i öppet vattenområde (”W” i 
plankartan) bör strandskyddet ligga kvar. 

Även om strandskyddet upphävs i vissa delar av 
planområdet syftar planläggningen till att säker-
ställa allmänhetens tillgänglighet till, och höja 
kvaliteten på, strandområdet. Konsekvenserna av 
planens genomförande i relation till strandskyddet 
är för friluftslivet positiva. Konsekvenserna för 
djurlivet i strandzonen är marginella. Som natur-
värdesinventeringen visar fi nns de högsta värdena 
framför allt i mellersta och västra delen av plan-
området, delar som får ett ökat skydd genom att de 
planläggs som naturmark. I den bebyggda delen 
består värdena främst av träd i parken, i strandlin-
jen och längs Ekedalsvägen. Merparten av de vär-
defulla träden kommer att hamna på allmän plats 
och avses att sparas. I samband med att området 
bebyggs kommer även frukträd och andra arter att 
planteras för att komplettera miljön i parken och 
den intilliggande tomtmarken.

Bebyggelsen innebär en utveckling av tätortens 
centrala delar och går i linje med både översikts-
plan och RUFS och den ger möjlighet att samtidigt 
förbättra parkmiljön och tillgången till strandom-
rådet genom ett utvecklat strandstråk som också 
förenklar tillgängligheten till naturområdet runt 
Kalsongberget. 

Idag är terrängen svårforcerad redan i höjd med 
Solhem och passerande tvingas upp på tomtmark 

för att komma vidare västerut. Strandviks träd-
gårdsanläggning används redan idag av allmän-
heten som parkmiljö men gränsen mellan privat 
trädgårdsdel och en mer offentlig del är svår att 
urskilja och marken är privatägd. Som bebyggelse-
förslaget visar kommer en tydlig gräns att skapas 
mellan privat och allmäntillgäng mark.

Den mark inom strandskydd som enligt planen ska 
bebyggas med nya bostäder är mark som till störs-
ta del redan är i anspråkstagen för bostadsändamål. 
Tomtplatsen för de västra husen (Solhem) är något 
större än dagens tomtplats men i äldre kartunder-
lag fi nns stöd för en större utbredning av tomtmark 
än vad som fastighetens befi ntliga gränser visar. Se 
bild nedan.

Ekonomiska kartan från 1952

Detaljplaner
Marken inom planområdet är inte tidigare plan-
lagd. Den del av vattenområdet som ligger inom 
fastigheten Gustavsberg 1:7 (den södra delen av 
vattenområdet) omfattas av stadsplan 9. Övrigt 
vattenområde är inte planlagt.

Program för detaljplanen
Ett program för detaljplan för centrala Gustavs-
berg upprättades under 2009 och godkändes under 
hösten 2010. Avsikten är att arbeta vidare med 
planläggningen av centrala Gustavsberg i etap-
per. Programmet nämner att ett planarbete pågår i 
Strandvik och att detta kan fortsätta efter att pro-
gramsamrådet avslutats.

Programmet beskriver Strandvik som en del av det 
sammanhängande parkstråket i centrala Gustavs-



6 Planbeskrivning Samrådshandling Strandvik, Östra Ekedal 1:43 m.fl .,  2012-06-29 dnr 10KS/0339

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

berg och konstaterar att samtidigt som parkstråkets 
värde ska utvecklas och tillgängligheten förbättras 
så kan den del av området som ligger närmast 
Gamla skärgårdsvägen komma att kompletteras 
med ny bebyggelse. För detta krävs att man upphä-
ver eller ger dispens från strandskyddet. Den gröna 
och lummiga karaktären, som är en del av riksin-
tressets värdekärna, ska bevaras och utvecklas. 

Programmet anger att den del av Strandvik som 
ligger närmast Farstaviken ska utvecklas till ett 
parkstråk med ny gång- och cykelväg västerut mot 
Kalsongberget. En målpunkt i form av en bryg-
ganläggning ska anläggas i anslutning till stråket. I 
programmet ges ingen riktlinje för antal bostäder i 
Strandvik men området uppskattas kunna innehålla 
100 bostäder efter planläggning.

Miljöbedömning
Enligt ”Förordning om ändring i förordningen 
(1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar, 
SFS 2005:356”, (bilaga 2 och 4) har kommunen 
inför programsamrådet gjort en behovsbedömning 
av om bebyggelseutvecklingen inom programom-
rådet kan antas medföra en sådan betydande mil-
jöpåverkan som åsyftas i PBL 5 kap 18 § eller MB 
6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. 
Kulturmiljö av riksintresse kommer att beröras av 
förslaget. Även föroreningar och buller medför 
risk för hälsa och miljö. I kombination med att 
förslaget innehåller ny bebyggelse gör detta att det 
fi nns risk för betydande miljöpåverkan.

Miljöbedömningen har sammanfattats i en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) för centrala Gus-
tavsberg. Det nu framtagna planförslaget innebär 
en konkretisering av den tänkta bebyggelsen med 
möjlighet att fördjupa bedömningarna i MKB:n. 
Frågor om buller, strandskydd, föroreningar och 
påverkan på kulturmiljö är väsentliga att fördjupa 
då de får direkt verkan på utformning av planbe-
stämmelser och bebyggelseförslag.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunfullmäktige har antagit ett inriktningsbe-
slut för hela centrala Gustavsberg. Beslutet inne-
håller följande mål:
• Gustavsberg ska i framtiden vara känt för hög 

klass på arkitektur och design.
• Bebyggelsen ska vara ekologiskt hållbar och 

varierad i material, skala, gestaltning och upp-
låtelseform.

• Skapa parker och offentliga miljöer som stimu-
lerar till möten och umgänge.

• Tydliga stråk och entréer ska åstadkommas. 
• Området ska vara tryggt och säkert att vistas 

och röra sig i. 
• Ge förutsättningar för stor tillväxt av företa-

gande inom många verksamhetsområden. 
• Fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafi kstråk 

i området. 
• Arbeta med att sänka parkeringsnormen till 0,8 

parkeringsplatser per bostad. 
• Arbeta för att begränsa buller vid källan. 
• Byggnader av kulturhistoriskt värde bör beva-

ras och framhävas i stadsbilden. 
• Vattentornet och Runda huset ska behållas som 

landmärken. 
• Viktiga identitetsbärare i området bör bevaras, 

såsom vattenhjulet och stora lummiga träd.

Planförslaget har arbetats fram för att i så hög ut-
sträckning som möjligt uppnå de uppsatta målen. 
Arbetet med miljö och gestaltning kommer att 
bearbetas fortsatt i planprocessen, se avsnittet om 
gestaltningsprogram.

Gestaltnings-/bevarandeprogram
För att defi niera och säkerställa avgörande kvali-
teter för ombyggnaden av Strandvik samt utform-
ningen av nya byggnader och allmän plats kommer 
gestaltnings- och bevarandeprogram för området 
utvecklas i samarbete med byggherren Seniorgår-
den. Programmet/programmen ger möjlighet att 
förtydliga planbestämmelserna och mer i detalj 
reglera utformning. Gestaltning- och bevarande-
program kopplas till det eller de avtal som tecknas 
med byggherren. Avtalens innehåll och processen 
för att upprätta och godkänna dem beskrivs utförli-
gare i detaljplanens genomförandebeskrivning.
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I den västra och mittersta delen av området, från 
Kalsongberget fram till bebyggelsen fi nns fyra 
objekt; ekskog, hällmarkstallskog och två partier 
med blandskog. Framförallt har trädskiktet här ett 
framtidsvärde för naturvården, men inslag av tal-
lar och en jätteek ger området naturvärden redan 
idag. I Hällmarkstallskogen längst ut på udden 
växer den rödlistade signalarten druvfi ngersvamp 
som signalerar skog med höga naturvärden. I den 
östra bebyggda delen av planområdet med framfö-
rallt trädgårdar och tomtmark fi nns tre ytterligare 
objekt, en grupp med solitärträd där naturvärdena 
främst är knutna till en tvåstammig ek, en träd-
rad med lönnar i sluttningen mellan stranden och 
Gamla Skärgårdsvägen och en trädrad med ekar 
längs Ekedalsvägen. Hällmarkstallskogen är det 
enda naturvärdesobjekt i planen som bedöms ha 
höga naturvärden (klass 2).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

NATURMILJÖ
Vegetation och rekreation
Planområdet består av en landremsa mellan Farsta-
viken och Gamla Skärgårdsvägen. Naturområdet 
inom planen är därför tydligt avgränsat mot när-
liggande naturmiljöer. Det vidsträckta området är 
smalt vilket gör den sammanlagda ytan begränsad. 
Trots detta innehåller planområdet en rad skilda 
naturupplevelser i litet format. Från den bebyggda 
delens mer parkliknande karaktär, till slutt-
ningar med blandskog, öppna strandgläntor, små 
stenstränder, vasskantad strandremsa, klippor som 
dyker ner i viken, öppen ängsmark och längst ut 
på Kalsongberget en tallskogsbevuxen bergsknalle 
med vacker utsikt ut genom Farstasundet. 

En naturvärdesinventering gjordes 2006. Då iden-
tifi erades sju naturvärdesobjekt inom planområdet. 

Planområdet rymmer fl era olika naturmiljöer
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Områdets närhet till centrum och dess koppling till 
de centrala gång- och cykelstråken ger det ett högt 
rekreativt värde. 

Mark och geologi
Berggrunden inom programområdet för Gustavs-
bergs centrum består i huvudsak av gnejser. Fyll-
nadsmassor från porslinsfabriken  med bl a  pors-
linsrester, slagg och tegel har använts för att fylla 
ut marken. 

Enligt översiktlig kartering består de ytliga jord-
lagren i området av lera och sandig morän (det 
senare främst runt villa Strandvik). Här och var 
fi nns berg i dagen. Morän- och lerlagrens djup är 
inte utredd.

Planområdet sluttar ner mot Farstaviken, här och 
var med branta klippor mot vattnet men på andra 
ställen mer fl ackt. 

Hydrologi och dagvatten
Dagvatten från planområdet tas omhand lokalt 
genom infi ltration i marken eller rinner ut i Farsta-
viken. 

Dagvatten tillförs området från norr. En mindre 
del vägdagvatten förs i en ledning förlagd i Pråm-
varvsbacken genom området ner mot Farstaviken 
och en bäck rinner genom området väster om båt-
upplaget.

Recipienter Farstaviken är del av vattenförekom-
sten Baggensfjärden. Vattenförekomsten uppnår 
ej god kemisk status och dess ekologiska status är 
klassad som måttlig. Det bedöms fi nnas en risk för 
att kvalitetskraven inom Miljökvalitetsnormerna 
för förekomsten inte uppnås till 2015 vilket beak-
tas i den dagvattenutredningen. 

Förorenat ytvatten
Farstaviken har genom tiderna tagit emot stora 
mängder föroreningar från fabriksområdet söder 
om viken och vattenområdet är därför förorenat 
och utgör en föroreningskälla. 

Förorenad mark
En markundersökning har visat att det föreligger 
föroreningar inom planområdet. Frågan kommer 
att behandlas vidare under fortsatt planarbete och 
planering av ny bebyggelse. En särskild riskbedö-
ming kommer att göras. 

Radon
Det fi nns en hög risk för markradon inom planom-
rådet. Erforderliga radonundersökningar ska utfö-
ras i samband med kommande bygglovsprövning. 

Vattenstånd
Havets högsta högvattenstånd är, baserat på his-
toriska data, +0,79. Klimat- och Sårbarhetsutred-
ningen har pekat på att en högsta vattennivå kan 
komma att stiga med ytterligare 0,5 meter. I pro-
gramskedet defi nierades att ny bebyggelse inte ska 
ligga under +1,7 meter över nollplanet. Rekom-
mendationen har därefter skärpts så att ny bebyg-
gelse inte läggs under +2,0 meter över nollplanet. 
Byggrätterna för bostäder inom planen ligger hö-
gre än rekommendationen.

Risk för skred
Planområdet har inte pekats ut som område där 
risk för skred föreligger i den kommunövergipande 
bedömningen av skredsrisker (Översiktsplan 
2030).

KULTURMILJÖ
Landskap
Gustavsberg har tydliga spår av sin historia som ett 
brukssamhälle med en tydlig funktionsuppdelning 
mellan de olika bebyggelsedelarna. Med undantag 
för terrasshusen vid Östra Ekedal har strandnära 
bebyggelse utan en skyddande barriär av växtlig-
het historiskt sett inte varit vanlig i Gustavsberg. 
Gustavsberg i sin helhet är inte stadsmässigt be-
byggt. Här fi nns ingen tät stadskaraktär ens i de 
äldsta bruksgatemiljöerna med sina förgårdar och 
trädgårdar på baksidorna. Samhället har en allmän 
karaktär av stad-i-park med glest placerade och 
terränganpassade områden.
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Villa Strandvik i befi ntligt skick; fotografi er från 2011.

Byggnader
Bebyggelsen på orten präglas av en funktionell 
och robust planering. Endast det nödvändigaste 
byggdes för att livet skulle fungera så bra som 
möjligt för människorna i samhället. I planområdet 
fi nns däremot exempel på lite mer påkostade bo-
städer för ägarfamiljen och yrkeskunniga arbetare.

Villa Strandvik
Den stora putsade villan uppfördes till fabriksä-
garen Wilhelm och Hilma Odelbergs äldste son 
Axel Odelberg som sedermera blev teknisk chef 
på Gustavsbergs porslinsfabrik. Sedan i slutet av 
1930-talet har Strandvik använts som både tjäns-

temannamäss och representationshus för fabriken. 
Under 1980- och 1990-talet användes byggnaden 
som brukshotell. Idag har socialtjänsten tillfällig   
verksamhet i huset.

Byggnaden är uppförd i tre våningar med fram-
dragna gavlar åt söder, den ena med välvt takfall 
och den andra med mansardtak. Mellan gavelpar-
tierna fi nns veranda och balkong på samtliga plan. 
Byggnaden bär tydliga spår av jugend och natio-
nalromantik, byggnadsstilar som var på modet 
under tidigt 1900-tal, den bär också spår av lokala 
byggnadstraditioner. Villan är i stort oförvanskad 
exteriört sedan 1911. Ett antal förändringar skedde 
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under 1950-talet då bland annat vinterträdgården 
togs bort och bottenvånings mittenparti fi ck per-
spektivfönster. Utöver detta har en brandtrappa 
tillkommit och två takfönster har tagits upp. 
Byggnaden omges av en stor trädgård med vat-
tenkontakt. Den monumentala placeringen med 
utsikt mot Farstaviken och fabriken ger en bild av 
den patriarkaliska uppdelningen av bruksamhället.  
Strandvik är av sådant kulturhistoriskt omistligt 
värde som avses att  skyddas i Plan- och byggla-
gen 8 kap 13 §.

Haga
Haga uppfördes 1878 som fl erbostadshus åt fa-
brikens anställda. Det är byggt i 1 ½ våning och 
är klätt med både stående och liggande träpanel. 
I liv med fastighetsgränsen åt väster står en för-
rådslänga. Haga har ett för Gustavsberg typiskt 
utseende. Som arbetarbostad speglar det arbetarnas 

villkor vilket är en viktig del av förståelsen av or-
ten men Haga är något svårare att förstå än liknan-
de byggnader i Gustavsberg då den saknar kontakt 
med övriga bruksgator. Haga är av sådant kultur-
historiskt värde som avses att  skyddas i Plan- och 
bygglagen 8 kap 13 §.

Franska byggena
Franska byggena består av tre röda tegelhus varav 
ett ligger norr om Gamla Skärgårdsvägen (utanför 
detaljplanen). Husen är 1 ½ och 2 våningar höga 
med den lägre huskroppen i vinkel. Taken har fl ack 
lutning och samtliga hus har två skorstenar. Huset 
på Ekedalsvägen 4 (Östra franska bygget/Fridhem) 
är äldst och uppfördes 1873. Grannhuset (Västra 
franska bygget) stod färdigt 1875. De uppfördes 
som bostäder för yrkesskicklig arbetskraft. De var 
för tiden ovanligt rymliga. Deras placering med 
stora trädgårdar och utsikt mot vattnet förstärker 
deras karaktär som mer exklusiva arbetarbostäder. 
Det äldre huset användes under sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal som samlingslokal för baptistför-
samlingen. Byggnaderna har genomgått få för-
ändringar sedan byggtiden. Entréerna har fått nya 
dörrar och trappor och skorstenarna som tidigare 
var klädda i Gustavsbergstegel har klätts in med 
plåt. Husen hade ursprungligen fem lägenheter 
vardera men idag rymmer varje hus tre lägenheter. 
I liv med fastighetsgränsen åt söder står en förråd-
slänga. Husen tillhör Gustavsbergs äldsta bevarade 
bebyggelse av sådant kulturhistoriskt omistligt 
värde som avses att  skyddas i Plan- och byggla-
gen 8 kap 13 §.

Brända tomten
På tomten låg tidigare ett trähus byggt 1877 och 
ombyggt 1948. Huset brandskadades år 2002 och 
resterna revs 2003. Tomten är sedan dess obe-
byggd.

Övrig bebyggelse
På fastigheten Östra Ekedal 1:117 ( kallad Solhem) 
står en byggnad som uppfördes under 1870-talet 
som bostad åt en verkmästare. Under början av 
1900-talet användes det under en kortare tid som 
skola. Huset är kraftigt förvanskat exteriört sedan 
1950-talet.

Västra franska bygget

Franska byggenas förrådsbyggnad
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Fornlämningar
Några kända fornlämningar fi nns inte inom plan-
området.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Bostäder
Inom planområdet fi nns fem byggnader som an-
vänds som privata hyresbostäder och boende inom 
socialtjänstens försorg. Byggnaderna beskrivs när-
mare under föregående stycke.

Offentlig och kommersiell service
Både Gustavsbergs köpcentrum och fabriksområ-
det med god tillgång till offentlig och kommersiell 
service ligger inom 5-10 minuters gångväg från 
bebyggelsen inom planområdet.

Förskola ligger direkt i anslutning till planområ-
dets östra gräns. Två skolor, Ekedalskolan norr 
om  Gamla Skärgårdsvägen och Kvarnbergskolan 
på Kvarnberget ligger i närområdet. Gustavsbergs 
kyrka med pastorsexpedition ligger strax öster om 
planområdet.

Närmiljö och rekreation
Planområdet bildar den västra delen av det öst-
västliga parkstråk som går genom centrala Gus-
tavsberg. Strandviks parkliknande trädgård och 
naturområdet väster om bebyggelsen har ett rekre-
ationsvärde som kan utvecklas. Inom planområdet 
fi nns en småbåtshamn. Från nästan hela planområ-
det har man fi na utblickar över Farstavikens vatten 
och dess södra strand. Ett gång- och cykelstråk 
längs med Gamla Skärgårdsvägen och ett gång-
stråk längs med Farstavikens inre strand leder till 
och från centrum och fabriksområdet. 

Sydost om centrum fi nns Ekvallens idrottsområde 
med fl era hallar, öppna planer och en simhall. Från  
idrottsområdet når man också naturreservatet Ös-
byträsk.

Tillgänglighet
Gamla Skärgårdsvägen och dess parallella gång- 
och cykelväg löper längs med planen och gör 

områdets alla delar tillgängliga för allmänheten. 
Vegetation och topografi  hindrar dock tillgänglig-
heten för gående till strandkanten på fl era ställen.

I planområdets bebyggda delar är tillgängligheten 
för funktionshindrade tillgodosedd på en accep-
tabel nivå men möjligheterna att röra sig ner från 
Gamla Skärgårdsvägen till Farstaviken försvåras 
av stora höjdskillnader. Farstaviken nås däremot 
lätt från öster.

GATOR OCH TRAFIK
Befi ntligt vägnät
Gamla Skärgårdsvägen går längs med hela plan-
området och är en av Gustavsbergs huvudgator. 
Kommunen utreder att eventuellt öppnas vägen 
för trafi k mellan kyrkan och pastorsexpeditionen 
(vilket förändrar trafi kföringen strax öster om pla-
nområdet). En stödmur i höjd med busshållplats 
Höjdhagen är i dåligt skick och bör förstärkas.

Kollektivtrafi k
Gamla Skärgårdsvägen är trafi kerad av ett fl ertal 
busslinjer mellan Stockholm och Gustavsberg. 
Dessa linjer har två hållplatser utmed planområdet.

Gång- och cykelnät
Gamla Skärgårdsvägen är ett av huvudstråken för 
gång- och cykeltrafi k i Gustavsberg. Separerade 
gång- och cykelbanor fi nns längs stråket med an-
slutningar mot olika målpunkter längs vägen. Cy-
kelbanan korsar vägen vid Pråmvarvsbacken. 

Parkering
Parkering till bostäderna sker idag vid respektive 
byggnad i markplan. Angöring och parkering till 
båtklubbarna sker idag vid vändplanerna i slutet av 
Pråmvarvsbacken och Ekedalsvägen.

Längs Ekedalsvägen fi nns ett antal parkeringar i 
höjd med förskolan.

I arbetet med program för hela centrala Gustavs-
berg har en målsättning uttryckts om 0,8 bilparke-
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ringsplatser per bostad vilket också inriktningsbe-
slutet från 2010 förordar (se sid 6).

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Allmänna VA-ledningar till befi ntliga hus går ge-
nom området. 

Fastigheterna Östra Ekedal 1:117 (Solhem) och 
Östra Ekedal 1:118 (Haga) ingår i en gemensam-
hetsanläggning för vatten och avlopp. 

Dagvatten
En dagvattenledning, med dagvatten från en 
mindre del av Gamla Skärgårdsvägen, går i Pråm-
varvsbacken ner till en infi ltrationsanläggning i 
närheten av stranden.

Värme
Ledningar för fjärrvärme fi nns till Villa Strandvik. 
Större investeringar i fjärrvärmenätet har gjorts 
under senare tid.  Genom utbyggnaden av nätet 
fi nns kapacitet att ansluta ny bebyggelse.

El
Ledningar tillhörande befi ntliga hus går genom 
området.

Tele och data
Teleledningar tillhörande befi ntliga hus går genom 
området. Markkanalisation för optofi berledningar 
fi nns.

Avfall
Hushållsavfall hämtas med sopbil vid fastigheten. 
Därefter behandlas och återvinns det. Möjlighet till 
egen kompostering av komposterbart avfall fi nns. 
Övrigt avfall lämnas på återvinningscentraler och 
miljöstationer, samt på de ställen som förpack-
ningsinsamlingen har insamlingsstationer.

Andra krav kan komma att ställas på avfallshante-
ringen då området blir planlagt vilket kräver vissa 
förändringar även för befi ntlig bebyggelse se vi-
dare under Planförslaget/Teknisk försörjning.

STÖRNINGAR
Buller
Längs Gamla Skärgårdsvägen förekommer bul-
lernivåer som överskrider riktvärdena för bostäder 
och annan bullerkänslig markanvändning. Det 
innebär även att det naturområdet delvis är bul-
lerstört. I och med att området är mycket centralt 
beläget i kommunen och då det har god tillgång till 
kollektivtrafi k bör principen om avsteg från gäl-
lande bullerriktlinjer tillämpas, se vidare avsnittet 
om hälsa och säkerhet. 

Förorenat ytvatten
Eftersom Farstaviken är mycket förorenad är bad 
olämpligt inom planområdet.

Förorenad mark
Då marken konstaterats vara förorenad kommer 
särskild riskbedömning göras under det fortsatta 
arbetet med detaljplan och utbyggnad av ny be-
byggelse.
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Detaljplanen möjliggör att området genom ny-
byggnad och ombyggnad kan kompletteras med 
60-70 nya bostäder. En handfull befi ntliga bostäder 
ingår också i planen.

Kulturmiljön i planområdet värnas och nytillkom-
mande bebyggelse ska ta hänsyn till de särskilda 
värden som miljön besitter (på plankartan regle-
rat med beteckningen f). Huvudbyggnaderna på 
Strandvik, Haga och Franska byggena samt uthus 
på Haga och Franska byggena bevaras och får sär-
skilda skydds- och varsamhetsbestämmelser i pla-
nen (betecknade med k och q på plankartan). 

Som grund för skydds- och varsamhetsbestämmel-
serna för Strandvik har en värdebeskrivning och 
konsekvensanalys av ombyggnadsförslaget tagits 
fram. 

Natur- och parkmiljön inom planområdet föreslås 
förbättras och göras mer tillgänglig för allmänhe-
ten.

Med hänsyn till kulturmiljövärdet och den centrala 

placeringen kommer ett gestaltnings- och bevaran-
deprogram tas fram under det fortsatta planarbetet. 

TILLKOMMANDE BEBYGGELSE
Strandvik
I och runt villa Strandvik skapas ett 60-tal nya 
lägenheter varav 4-6 i Villa Strandvik och resten i 
sex nybyggda fl erbostadshus.

Bostäderna i den äldre villan tillskapas genom 
en hänsynsfull ombyggnad med stort fokus på 
bevarande av husets ursprungliga karaktär. En ut-
redning av konskevenserna av ombyggnaden har 
gjorts och ska ligga till grund för vidare gestalt-
nings- och bevarandebeskrivningar.

De nya fl erbostadshusen intill Villa Strandvik 
bygger vidare på temat med hus i park med väl 
bearbetade husvolymer som ansluter till Villa 
Strandviks skala. De är grupperade tre och tre runt 
angöringstorg med parkering. Under angöringstor-
get i den västliga husgruppen fi nns parkeringsga-
rage. Husen är uppdragna mot Gamla Skärgårds-

Villa Strandvik med föreslagen ny parkmiljö och  fl erbostadshus.
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De föreslagna fl erbostadshusen vid Villa Strandvik sett från Gamla Skärgårdsvägen
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Vy från Fartsaviken över Villa Strandvik (i mitten) med de föreslagna  fl erbostadshusen.

De nya fl erbostadshusen vid Villa Strandvik, 
sektion genom den västra husgruppen med garage under gårdsplanen.
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vägen både för att dra sig bort från strandkanten 
men också för att karaktären av stadsvillor ska bli 
tydlig från vägen och bidra till ett mer defi nierat 
gaturum.

Fasaderna är putsade i en dov färgskala med indra-
gen takvåning delvis klädd i plåt för visuellt läsas 
som en del av taket. Den indragna takvåningen 
syftar till att tona ned de nya byggnadernas storlek 
och framhäva Villa Strandvik. 

Sockelvåningar kläs med sten eller stenliknande 
fasadmaterial och utförs omsorgsfullt. Planterade 
terrasser tar upp höjdskillnaden mellan angörings-
torgens platåer och angränsande mark. Husen 
omgärdas av en fruktträdgård med bersåer där de 
boende har gemensamma uteplatser och ligger i 
direktanslutning till den nya parken. 
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De två föreslagna villorna på Solhem. Vy från Fartstaviken.

De nya bebyggelsen på Solhem ska ligga lägre än befi ntligt hus (röd profi l) för att ge 
bakomliggande bostäder utsiktsmöjligheter mot Farstaviken

För bostäderna fi nns ca 55 parkeringsplatser varav 
runt 30 i överbyggd garagevåning vilket innebär 
att parkeringsnormen på 0.8 uppnås. 

Solhem
På Solhem planeras befi ntligt hus rivas och er-
sättas med två nya villor. Tomtmarken utvidgas 
något bland annat för att också omfatta tillfarten 
från Gamla Skärgårdsvägen. Villorna föreslås bli 
suterränghus i 1-3 plan uppbyggda av vardera två 
huskroppar sammanbundna med en lägre entré. 
För att förbättra utsikten ner mot Farstaviken från 
fastigheterna på andra sidan Gamla Skärgårds-
vägen ligger husen med längdriktning tvärs mot 
sluttningen. Mot gatan är den ena huskroppen en 
våning och den andra två våningar, mot vattnet 
är huskropparna två respektive tre våningar. Den 
högsta tillåtna nockhöjden är lägre än taknock på 
det befi ntliga huset.
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Brända tomten
På den så kallade ”Brända tomten” förelås ett par-
hus i tegel besläktad med de befi ntliga husen åt 
öster (Franska byggena) bland annat genom att de 
två bostäderna är vinklade i förhållande till var-
andra vilket skapar en likhet med planformen och 
volymen på grannhusen. Parhuset uppförs i två 
våningar. Inom den äldre tomtplatsen ska också 
rymmas nytt förråd för båtklubben. Den framtida 
avstyckningen blir därmed något mindre än tidi-
gare tomtplatsen (som idag inte är avstyckad som 
enskild fastighet). 

MARK, VEGETATION OCH FRIYTOR
Parken
De gröna ytorna runt Villa Strandvik var ursprung-
ligen en privat trädgård som hörde till villan. Med 
ändrad användning har gränserna mellan hemfrid-
zon och park blivit otydliga och det har inte fun-
nits något entydigt säkerställande av den allmänna 
tillgängligheten. När nu stor del av trädgården görs 
om till offentlig mark och planläggs som park ska 
tydligheten förstärkas samtidigt som kvaliteterna 
och särdragen i den gamla trädgårdsanläggningen 
värnas.

Gestaltningen av parken ska utgå från viljan att 
forma ett starkt landskapsrum med den gamla dis-
ponentvillan som huvudnummer och fokus. Klipp-
ta häckar och grupper av fruktträd kan bilda gräns 
mellan allmänt och privat och rama in den skålade 
bågformen - pelousen. Gestaltningen ska studeras 
vidare under det fortsatta planarbetet och förutom 
redan nämnda kvaliteter ska utformningen beakta 
att scenen på den stora pelousen ska vara kvar och 
att körbara parkvägar för skötsel och utryckning 
om möjligt ska tillskapas. Planens genomförande 
innebär att platsen befästs som allmän samlings-
plats.

Befi ntliga större träd på parkmark sparas och kom-
pletteras med nya. Fördjupad trädinventering görs 
innan utställning.

Den stramare parken kontrasterar mot trädgården 
runt bostadsbebyggelsen. Där tjänar vegetationen 
bland annat syftet att mjuka upp den nya bebyg-
gelsens möte med marken.

Gångstråket
För att stärka den sista delen i det öst-västliga 
parkstråket från Gustavsbergs centrum och ut till 
Kalsongberget föreslås en förbättrad och delvis ny 
gångväg längs området. Gångvägen ska ge Gus-
tavsberg ett bra rekreationstråk längs med Farsta-
vikens strand. 

Som skärgårdskommun är Värmdö omgärdat av 
vatten och stränderna är många men de kan ibland 
vara svårtillgängliga eller dåligt kopplade till de 
större bebyggelseområdena. Att öka tillgänglig-
heten till strandkanten är därför viktigt. Förutsätt-
ningarna för en strandpromenad är dock väldigt 
skiftande i det vidsträckta planområdet och gång-
stråket är därför uppdelat i fl era karaktärer; Park-
stråket, Bryggstråket och eventuellt Naturstigen, 
bland annat för att nå upp till ambitionen att skona 
naturen så mycket som möjligt från onödig schakt-
ning eller sprängning.

Parkstråket börjar i det framtida bryggtorget längst 
in i Farstaviken och ansluter till dagens stig mellan 
båtbryggor och park. Parkstråket är grusat. Det av-
slutas vid platsen där Pråmvarvsbacken idag kom-
mer ner till stranden.

Där parkstråket slutar tar Bryggstråket vid och 
gångvägen fortsätter på en träbrygga som kragar 
ut över vattnet och smiter tätt in mot strandkanten. 
Här och var öppnar sig bryggan till lite bredare 
platser. En bit innan båtupplaget ändras stråket till 
att bli en stig på mark. Stigen går förbi båtuppla-
get. Vid udden strax väster om båtupplaget bildas 
en ny brygga som är större och ger plats att slå sig 
ner på gradänger som sträcker sig ut över vattnet.

Efteråt startar den tredje delen av stråket. Här fi nns 
två alternativ; en fortsättning av bryggpromenaden 
längs med vattnet ut till Kalsonbergets yttersta 
udde eller en naturstig högre upp. Naturstigen 
skulle gå genom kulturlandskapet och använda sig 
av befi ntliga stigar som förstärks, förtydligas och 
binds ihop där det behövs. Stigen skulle gå ända ut 
till Kalsongbergets utsiktpunkt bland tallarna.

Stråket studeras närmare i det fortsatta planarbetet.
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Naturområdet
Naturområdet planeras inte förändras i någon stör-
re utsträckning annat än att tillgängligheten ska bli 
bättre genom nytt/förbättrat gångstråk från parken 
ända ut till Kalsongberget. Naturmarken kommer 
att gallras för att framhäva värdefull vegetation. 

Bryggor
Småbåtsbryggorna i inre delen av Farstaviken 
befästs genom användningsbestämmelse WV - Vat-
tenområde som får överbyggas med brygga samt 
mindre bitar av kvartersmark för hamnändamål (V) 
vid bryggfästena . Området kan komma att kom-
pletteras t.ex. genom förlängning av de existerande 

bryggorna. Strax väster om den andra bryggan 
(från centrum sett) fi nns en iläggsramp för båtar 
som planeras vara kvar. För båtklubbens behov av 
förvaring skapas en byggrätt för förråd i anslut-
ning till brändatomtens garagelänga. Tanken är att 
garaget och förrådet ska byggas ihop och tillsam-
mans bilda en länga liknande det länga förråd som 
tillhör Franska byggena.

Mindre bryggplatser för boende på Östra Ekedal 
1:118 (Haga) och Östra Ekedal 1:117 Solhem) 
fi nns nedanför respektive fastighet, och ryms inom 
det smalare WV-området utmed strandkanten.

3. F o r t s a t t  b r y g g s t r å k

3 .  N a t u r s t i g e n

Inspirationsbild från Uddevalla

Alternativ 1: Bryggstråket forsätter hela vägen förbi Kalsongberget

Alternativ 2: I den mest natursköna delen blir gångstråket en naturstig som går upp till Kalsongbergets högsta topp.

Inspirationsbild på gångbrygga från Magelungen i Farsta

2 .  B r y g g s t r å k e t
1 .  P a r k s t r å k e t

Båtupplag

2 .  B r y g g s t r å k e t
1 .  P a r k s t r å k e t

Båtupplag



18 Planbeskrivning Samrådshandling Strandvik, Östra Ekedal 1:43 m.fl ., 2012-06-29 dnr 10KS/0339

PLANFÖRSLAGET

Båtupplaget/slipen
Småbåtsupplaget planeras vara kvar men bör ge-
nom avtal regleras tydligare. Tillgängligheten till 
upplaget ska studeras vidare under fortsatt planer-
bete. Det ska vara möjligt för allmänheten att röra 
sig förbi området för att ta sig vidare ut mot Kal-
songberget på en allmän gångväg. 

GATOR OCH TRAFIK
Gamla Skärgårdsvägen planeras att byggas om i 
sträckan förbi den nya bebyggelsen för att skapa 
en lugnare trafi kmiljö. En mittremsa föreslås an-
läggas mellan körfälten och busshållplatsen görs 
om till en så kallad stopphållplats där bilar och 
övrig trafi k inte kan passera när en buss har stannat 
vid hållplatsen. Korsningen Gamla Skärgårdsvä-
gen-Höjdhagsvägen-Höjdgatan föreslås smalnas 
av. I höjd med busshållplatsen fi nns en stödmur 
som är i dåligt skick och för att säkerställa vägen 
behöver en ny stödmur byggas mot den befi ntliga. 
Från Gamla Skärgårdsvägen sker tillfart till villa 
Strandvik och de kringliggande fl erbostadshusen 
samt till de nya bostäderna på Östra Ekedal 1:117 
(Solhem).

Ekedalsvägen regleras som lokalgata. Möjlighet 
ges inom planen att bredda vägen. Från Ekedals-
vägen sker tillfart till de befi ntliga bostäderna på 
Östra Ekedal 1:49 (Franska byggena) samt an-
gränsade ny bostad (på Brända tomten) och till 
småbåtshamnen. 

Pråmvarvsbacken som idag är körbar för bilar har 
dålig tillgänglighet och bedöms för brant för att 
användas av t.ex. räddningsfordon. Vägen före-
slås därför ersättas av en gångstig. En del av den 
befi ntliga vägen ianspråkstas även för bebyggelse. 
Bredvid den planerade stigen anläggs en öppen 
dagvattenbäck där vattnet från den befi ntliga dag-
vattenledningen kommer att ledas ner till strand-
kanten. Vändplanens yta omgestaltas och blir en 
del av parken.

Vändplanen i slutet av Ekedalsvägen anpassas 
för att både ge plats för sophämtningsfordon och 
parkering. Inom parkmark ska om möjligt körbar 
räddningsväg ordnas.

Gång- och cykelvägar
Utmed Gamla Skärgårdsvägen fi nns gång- och 
cykelstråk. Gångvägar på park-och naturmark 
förbättras och kompletteras, se mer under rubriken 
Mark, vegetation, friytor. Bryggstråket och Park-
stråket kommer att vara cykelbart. Nya gångstigar 
ned mot anläggs som ersättning för Pråmvarvs-
backen samt mellan Östra Ekedal 1:117 (Solhem) 
och Östra Ekedal 1:118 (Haga). Allén mellan 
Strandvik och Brända tomten ersätts i delar av en 
ny gångväg.

Parkering
I anslutning till de nya fl erbostadshusen skapas 
små angöringstorg som kan rymma några p-platser 
för både boende och besökare. I övrigt löses par-
keringsbehovet för fl erbostadshusen genom garage  
under den västra av de två byggnadsgrupperna. 
Sammanlagt skapas ca 55 parkeringsplatser inom 
kvartersmark till lägenheterna varav hälften i den 
överbyggda garagevåningen vilket uppfyller mål-
sättningen om 0,8 p-platser/bostad.

Parkering till övriga bostäder löses i markplan på 
respektive fastighet. 

Angöring till fl erbostadshusen vid 
Villa Strandvik  sker från Gamla Skärgårdsvägen.
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Parkeringarna längs med Ekedalsvägen (framför 
förskolan) tas bort och ersätts med parkeringar på 
andra sidan Gamla Skärgårdsvägen vid kyrkan 
inom planen för Kvarnbergsterrassen. För båtbryg-
gor fi nns enstaka angöringsparkeringsplatser.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Ny bebyggelse ansluts till befi ntliga vatten- och 
spillvattenledningar efter att dessa dimensionerats 
upp. De vatten- och avloppsledningar som går där 
nya hus ska placeras behöver fl yttas. Ledningarna 
läggs i park- eller vägmark, samt på kvartersmark 
markerat med u på plankartan.

Eftersom ledningarna fl yttas ner i ett lägre läge 
kan ett krävas en ny pumpstation för att klara om-
händertagandet av spillvatten från Solhem (bebyg-
gelse på Östra Ekedal 1:117). En VA-utredning ska 
göras i nästa skede av planarbetet. Denna kommer 
utvisa om pumpstation behövs.

Dagvatten
Förutom dagvatten uppkommen inom planområdet 
tillförs området dagvatten norr i från. 

En dagvatten utredning har tagits fram och de 
skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med 
dagvattenlösningar. Under fortsatt planarbete skall 
föreslagna dagvattenlösningar även vägas mot 
uppgifter om förorenad mark. 

Dagvattenledningen i Pråmvarvsbacken grävs upp 
och ersätts med en öppen dagvattenlösning längs 
den gångstig som ska ersätta vägen. Den öppna 
dagvattenlösningen tar bland annat hand om dag-
vatten från Skärgårdsvägen.

För all kvartersmark inom planområdet gäller att 
dagvatten bör tas om hand inom den egna fastig-
heten.

Värme
Fjärrvärmeledning fi nns till Villa Strandvik. Kapa-
citet fi nns för att ansluta ny bebyggelse. 

El
En ny nätstation kan behövas inom området. 

Tele och data
Ny bebyggelse ansluts till befi ntliga teleledningar. 
Möjlighet fi nns att ansluta ny bebyggelse till be-
fi ntligt optofi bernät.

Avfall
Gemensamma utrymmen för hantering av hus-
hållsavfall ordnas inom bostadsbebyggelsen vid 
Strandvik i form av sopkasuner och vid fastig-
hetsgräns för övriga bostadsfastigheter. Vid Haga 
och Solhem skapas plats för uppställningsfi cka för 
sopbil längs med Gamla Skärgårdsvägen, lös-
ningen studeras närmare i det fortsatta planarbetet. 
Vändplan för sophämtningsfordon ordnas inom 
fastighet/i slutet av Ekedalsvägen.

HÄLSA OCH SÄKERHET
I nuläget förkommer föroreningar av ytvattnet i 
Farstaviken. Varken de existerande småbåtsbryg-
gorna eller den föreslagna bryggpromenaden är 
avsedd för bad då det skulle medföra högre krav 
på vattenkvalitén.

Trafi ken genererar betydande buller (över 55 dBA) 
För att skapa en acceptabel boendemiljö ska de 
avstegsfall avseende buller som anges av Länssty-
relsen i Stockholms län tillämpas.

Området närmast vattnet kan drabbas av över-
svämning vid framtida förändringar i vattenstån-
det.

Risker för hälsa och säkerhet med anledning av 
markföroreningar skall utredas vidare under fort-
satt planarbete.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet beskrivs ut-
förligare i avsnittet om planens konsekvenser och i 
detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning.
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utnyttja miljöanpassade system för fjärrvärme, vat-
ten och avlopp samt upprätthålla den väl utbyggda 
kollektivtrafi ken. 

Social bärkraft
Den förstärkta och förlängda strandpromenaden 
bedöms kunna utvecklas till mötesplatser av bety-
delse för hela kommunen vilket stärker den sociala 
bärkraften.

Tillsammans med befi ntlig bebyggelse bedöms 
förslaget innebära att det erhålles en god variation 
i bebyggelse och varierade upplåtelseformer är 
möjligt, variationen innebär att tätorten får större 
förutsättningar att erbjuda boende för en blandad 
befolkning med skilda behov.

PLANENS KONSEKVENSER

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
I planens MKB har en bedömning av detaljpla-
nens hållbarhet gjorts utifrån hur väl den uppfyller 
kriterierna för ekologisk, social, ekonomisk och 
fysisk bärkraftighet.

Ekologisk bärkraft
Förslaget innebär mindre ingrepp i värdefulla 
miljöer för biologisk mångfald, samtidigt som det 
möjliggör att värden kan gynnas genom att natur-
mark skyddas genom planläggning. Vattenmiljö-
erna i Farstaviken kan förbättras och naturvärdena 
ökas.

Närheten till centrum med lokala service minskar 
behovet av dagliga transporter och den tätortens 
relativt täta stadsstruktur ger goda möjligheter att 
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Den kulturhistoriska förankringen kommer fort-
satt  att vara tydlig på platsen i och med att Villa 
Strandvik bevaras, men de förändringar som pla-
neras i hela Gutsavsbergs centrala delar, av vilka 
Strandviks nya bebyggelse är en del, innebär att 
ortens tydliga funktionsuppdelning kommer att 
brytas, vilket minskar förankringen i fabriksortens 
kulturhistoria.

Ekonomisk bärkraft
Den ekonomiska bärkraften förstärks genom att 
infrastrukturen i tätortsområdet förtätas och knyts 
samman, vilket möjliggör en bättre nyttjandegrad.  
En attraktiv stadsdel med stark identitet kom-
mer också att bidra till hela ortens möjligheter att 
utvecklas ekonomiskt. Planområdet innehåller 
dock mycket små möjligheter till lokal service- 
och verksamhetsetablering men det vägs upp av 
närheten till existerande och framtida service och 
verksamheter i centrum och i fabriksområdet.

Fysisk bärkraft
Den fysiska bärkraften ger en indikation på hur 
väl ekologiskt, social och ekonomisk bärkraft kan 
komma att uppfyllas. Den beskriver bl a områdets 
tillgänglighet och behov av transportarbete som 
planen medför samt konsekvenser för hälsa och 
säkerhet. Förändringarna i den fysiska bärkraftig-
heten före och efter ett genomförande av planen 
bedöms som små. Det ska påpekas att tillgänglig-
heten till kollektivtrafi k är och förblir god. Buller 
och markföroreningar innebär hälsrisker för de 
boende samtidigt som den förenklade tillgången 
till natur förväntas ge positiva hälsoeffekter.

MILJÖKONSEKVENSER ENLIGT
DETALJPLANENS MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)
I planbeskrivningens inledande avsnitt konstateras 
att detaljplanen är förenlig med 3,4 och 5 kapitlen 
i miljöbalken. Bedömningen baseras på den MKB 
som upprättats för detaljplanen. Redan i samband 
med att program för detaljplan upprättades för hela 
centrala Gustavsberg gjordes en översiktlig MKB. 
Arbetet med MKB för Strandvik har inriktats på 
att beskriva konsekvenser som följer av den ökade 
detaljeringsgraden i bebyggelseförslaget jämfört 

med vad som var känt när program för detaljplan 
upprättades. Det innebär att MKB:n beskriver 
konsekvenser för:

• Kulturmiljön
• Naturrekreation
• Biologisk mångfald och geologi
• Vattenmiljön
• Hälsa och säkerhet
• Lagskyddad natur (strandskydd, MKN etc)

Graderingen av konsekvenserna har gjorts i en 
skala från -4 till +4. Generellt ges en tyngre värde-
ring av påverkan på riksintressen än lokala intres-
sen. En begränsad påverkan på riksintresse ger 
t.ex. samma konsekvensvärdering som en betydan-
de påverkan på ett lokalt intresse. Konsekvensska-
lan beskrivs mer detaljerat i MKB:n. Utöver vad 
som redovisas här ger MKB:n förslag på åtgärder, 
redovisar osäkerhet i bedömningar och jämför 
konsekvenserna med ett nollalternativ. 

Kulturmiljö
För kulturmiljövärdena fi nns det möjlighet till 
märkbara positiva konsekvenser (+2) enligt 
MKB:n då Villa Strandvik, Haga och Franska 
Byggena skyddas. Samtidigt fi nns det enligt 
MKB:n risk för stora negativa konsekvenser (-3) 
för riskintressets värden till följd av ändrad bebyg-
gelsestruktur.

Naturrekreation
Enligt MKB:n värderas konsekvenserna för till-
gängligheten, strukturen, upplevelsevärdena och 
funktionerna i och till naturrekreation bli positiva 
och märkbara (+2) då den upplevda tillgänglighe-
ten till både strandremsan och parkmiljön kom-
mer öka och vattenkontakten bibehålls och stärks. 
Även konsekvenserna för naturrekreation i relation 
till strandskyddet bedöms som märkbart positiva 
(+2) då tillgängligheten ökar i och med den för-
bättrade och förlängda strandpromenaden. Samma 
bedömning (+2) gäller för upplevelsevärdena på 
platsen som bedöms kunna förstärkas.

Däremot bedöms konsekvenserna för landskaps-
bilden enligt MKB bli märkbara och negativa (-2) 
då områdets karaktärsdrag påverkas och bebyggel-
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sen kommer synas tydligare, och delvis dominera 
intrycket från Farstaviken.

Biologisk mångfald och geologi
Enligt MKB:n bedöms konskevenserna av att vär-
defulla ädellövs- och barrskogspartier planläggs 
som parkmark eller naturmark bli positiva och 
märkbara (+2) samtidigt som det fi nns risk för små 
negativa konsekvenser (-1) då delar av ädellövsbe-
ståndet riskerar försvinna när området bebyggs. 

Vattenmiljön
Enligt MKB värderas konsekvenserna för strand-
miljön som små eller obetydliga (-1) då inga käns-
la strandsmiljöer berörs av förslaget medan det 
bedöms fi nnas risk för märkbara negativa konske-
venser (-3) för vattenmiljön då ytterligare föro-
reningar skulle kunna frigöras under byggskedet 
samt vid anläggningar i strandmiljön i den redan 
starkt förorenade Farstaviken. Mängden dagvatten 
ökar också men en dagvattenutredning där även 
hantering av befi ntligt dagvatten utreds har stora 
möjligheter att ta fram åtgärdsförslag som skulle 
förbättra vattenmiljön Farstavikens föroreningar 
och eventuell sanering är också föremål för en 
fördjupad utredning som del av det övergripande 
stadsbyggnadsprojektet i centrala Gustavsberg.

Hälsa och säkerhet
I MKB:n bedöms det fi nnas risk för märkbara 
negativa konsekvenser (-2) eftersom nationella 
riktvärden för trafi kbuller inte kan uppnås för 
samtliga bostäder. Även risken för att föroreningar 
frigörs under byggskedet innebär att konskeven-
serna bedöms kunna bli märkbara (-4).  Däremot 
fi nns möjligheter för märkbara positiva konske-
venser (+2) då eventuella markföroreningar utreds 
och kan komma att saneras.

Risken för översvämning till följd av klimat-
förändringar bedöms som obetydlig (+/-0) då 
all bebyggelse ligger högre än 4 m över dagens 
havsnivå.

Lagskyddad natur
I MKB:n gör bedömningen att genomförandet av 
planen ger möjligheter att uppnå strandskyddsla-

gens intentioner. Bedömningen grundar sig på att 
planen innehåller förslag på att stärka och förtyd-
liga allmänhetens tillgång till stranden och att ge 
besökaren bättre upplevelser med vattenkontakt. 
Vad gäller lagens syfte att bevara möjligheterna för 
den biologiska mångfalden, kan detta motverkas 
då det fi nns risk för att enstaka värdefulla ädel-
lövträd inom strandskydd kommer att avverkas 
och vattenmiljön riskerar att påverkas av frigjorda 
bottenföroreningar.

Vidare bedöms inga av de kända arter som om-
fattas av artskyddsförordningen påverkas på ett 
sådant sätt att den regionala, eller kommunala, 
populationen hotas.

Miljökvalitetsnormer
En dagvattenutredning är nödvändig för att kunna 
bedöma om tillförseln av gödande ämnen och 
föroreningar kan minskas i enlighet med miljökva-
litetsnormer (MKN).

Med hänsyn till den antagna trafi kbelastningen och 
att gaturummet är relativt öppet för ventilerande 
vindar, bedöms preliminärt ingen risk för att MKN 
för luftmiljö ska överskridas inom planområdet.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR
HUVUDMANNASKAP
Kommunen ska vara huvudman för allmänna plat-
ser.

GENOMFÖRANDETID
Planens genomförandetid är 5 år.

MEDVERKANDE
Medverkande tjänstemän
Moa Öhman, projektledare 
Elenor Lennartsson, planeringsarkitekt
Sara Bolander, exploateringsingenjör
Linnea Skog, kommunantikvarie
 
Medverkande konsulter
Stellan Fryxell, arkitekt Tengbom
Mattias Nilsson, planarkitekt Tengbom
Sara Peny, arkitekt Tengbom
My Ekman, landskapsarkitekt Tengbom
Lars Bergh, arkitekt Brunnberg & Forshed Arki-
tektkontor AB 

Om inte annat anges är fotografi er och illustra-
tioner tagna/framtagna av Värmdö kommun, 
Brunnberg och Forshed (bebyggelseförslag) eller 
Tengbom (detaljplan och landskap).

Värmdö kommun

Moa Öhman   
Projektledare   

Stellan Fryxell
Arkitekt, planförfattare
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
ALLMÄNT
Genomförandebeskrivningen redovisar de or-
ganisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ända-
målsenligt och i övrigt samordnat plangenomför-
ande. Genomförandebeskrivningen har inte någon 
självständig rättsverkan utan ska fungera som 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, VA-
anläggningar, vägar m.m. regleras således genom 
respektive speciallag.

DETALJPLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att ange förutsättningar 
och lämplig bebyggelseutveckling för Strandvik; 
ett område direkt norr om Farstaviken i centrala 
Gustavsberg. Detaljplanen möjliggör att området 
genom nybyggnad och ombyggnad kan komplet-
teras med ett sjuttiotal nya bostäder.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidsplan för planprocessen
2006 juni Beslut att påbörja detaljplanering
2009 sommar Programsamråd
2010 höst Inriktningsbeslut i kommunfullm.
2012 juni Beslut om samråd
2012 juli-sept Samråd
2012 jan Beslut om utställning.
2012 jan-feb Utställning
2013 mars Antagande i kommunfullmäktige.

Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den har 
antagits förutsatt att beslutet inte överklagas.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan lantmä-
teriförrättning genomföras och bygglov sökas och 
beviljas.

Projektering och utbyggnad av allmänna platser, 
såsom vägar och parker, samt av vatten- och spill-
vattenledningar beräknas påbörjas så snart detalj-
planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detalj-
planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs 
detaljplanen under genomförandetiden har fastig-
hetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad 
byggrätt som inte utnyttjats. Efter genomförandeti-
den fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att 
gälla men ändras eller upphävs planen utgår ingen 
ersättning för de rättigheter som gått förlorade.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmän plats – vägar och parkmark
Värmdö kommun kommer att vara huvudman och 
ansvara för utbyggnad av allmänna platser. Allmän 
plats omfattar gator, gång- och cykelvägar,samt 
park och naturmark. 

Vatten och spillvatten
Utbyggnad av anläggningar för kommunalt vatten 
och spillvatten samt drift och underhåll av dessa 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, Värmdö 
kommun. Från kommunal förbindelsepunkt i all-
män platsmark ansvarar respektive fastighetsägare 
för enskilda ledningar.

Östra Ekedal GA:8 förvaltar enskilda vatten- och 
avloppsledningar för Östra Ekedal 1:117 och 
1:118.

Dagvatten
Om- och nybyggnad av anläggningar för hante-
ring av dag- och dräneringsvatten samt drift och 
underhåll av dessa inom allmän platsmark och u-
områden handläggs av Samhällsbyggnadskontoret, 
Värmdö kommun. Idag avleds dagvatten genom 
en ledning i Pråmvarvsbacken befi ntliga dragning. 
När naturmark och kvartersmark anläggs över 
Pråmvarvsbacken, grävs vägen och dagvattenled-
ningen upp och en öppen dagvattenlösning ersätter 
den äldre lösningen.

Respektive fastighetsägare ansvarar för omhänder-
tagande av dagvatten som uppkommer på kvar-
tersmark. Dagvattnet ska hanteras inom den egna 
fastigheten. 
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För dagvatten som uppkommer på allmän plats 
ansvarar huvudmannen för allmän plats.

El, tele samt fi beroptiska ledningar
Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare inom 
området och ansvarar för om- och nybyggnad av 
elnät för befi ntlig och ny bebyggelse.

Telia Sonera Skanova Access AB ansvarar för 
telenätet i området.

Stokab ansvarar för eventuell utbyggnad av nät för 
fi beroptiska ledningar inom området.

Fjärrvärme
Vattenfall Värme AB ansvarar för fjärrvärme inom 
området.

Bebyggelse på kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för ny- och 
ombyggnad samt drift och underhåll av enskilda 
anläggningar och bebyggelse på kvartersmark. 
Ansökan om bygglov, marklov mm samt byggan-
mälan görs hos Bygg- och miljökontoret. Nybygg-
nadskarta beställs hos Samhällsbyggnadskontoret, 
Värmdö kommun. 

Lantmäteriförrättning/fastighetsbildning 
Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av 
ledningsrätter, servitut mm ställs till Lantmäteriet, 
Division Fastighetsbildning. Den som äger fastig-
het kan ansöka om en åtgärd som berör fastighe-
ten. 

Avtal
Ett planeringsavtal mellan Värmdö kommun och 
ex ploatören har upprättats för reglering av kostna-
der för detaljplaneringen. 

Ett exploateringsavtal för reglering av er forderliga 
marköverlåtelser, exploateringsersättningar, an-
slutningsavgifter och öv riga genomförandefrågor 
ska upprättas. Avtalet förutsätter för sin giltighet 
att detaljplan antas genom beslut som vinner laga 
kraft. 

Eventuellt gestaltnings- och bevarandeprogram 
regleras i exploateringsavtal.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Markägoförhållanden
JM AB och JM Värmdöstrand äger all mark inom 
planområdet. Allmän plats kommer att övergå i 
kommunens ägo. Den exakta utformningen fast-
ställs vid fastighetsbildningen.

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
mm
Fastighetsbildning
Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för att fastig-
hetsrättsligt genomföra detaljplanen. 

Den mark som är utlagd till allmän plats ska 
övergå i kommunal ägo. Det kan ske genom att en 
ny fastighet styckas av från Östra Ekedal 1:43 eller 
att mark för allmän plats regleras över till kom-
munens fastighet Gustavsberg 1:2. Kvartersmark, 
för båtklubbens förråd samt för ev pumpstation, 
som ska tillfalla kommunen avstyckas från Östra 
Ekedal 1:43. 

Detaljplanen reglerar inte huvudmannaskap för 
vattenområden. Avsikten är att vattenområdet även 
fortsatt  kommer att tillhöra Östra Ekedal 1:43.

Exploatören/fastighetsägare ansvarar för fastig-
hetsbildning inom kvartersmark. 

Detaljplanen möjliggör att mark regleras över från 
fastigheten Östra Ekedal 1:43 till 1:117, därefter 
avstyckas 1:117 till två småhusfastigheter. Även 
fastigheten Östra Ekedal 1:118 kan utökas i dess 
nordöstra del genom att mark regleras över från 
Östra Ekedal 1:43. Ny småhusfastighet, den sk 
Brända tomten, avstyckas från Östra Ekedal 1:43.

Exploatören bekostar den fastighetsbildning som 
erfordras för exploateringens genomförande.

Gemensamhetsanläggningar, servitut mm
Två gemensamhetsanläggningar fi nns inom plan-
området. 

Gustavsberg GA:2 som består av vägar mm och 
förvaltar vägar även utanför planområdet. Gemen-
samhetsanläggningen måste ombildas som en följd 
av planen då kommunen blir huvudman för vägar 
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och övrig allmän platsmark inom planområdet. 

Östra Ekedal GA:8  består av befi ntliga vatten- och 
avloppsledningar för Östra Ekedal 1:117 (Solhem) 
och 1:118 (Haga). Gemensamhetsanläggningen 
kan vara kvar. 

Ett antal offi cialservitut fi nns inom planen. Dessa 
reglerar rätt till väg samt rätt till brygga. Alla 
servitut förutom det som gäller rätt till utfart för 
Östra Ekedal 1:117 kan bestå. Östra Ekedal 1:117 
får genom planen utfart direkt från fastighet till 
allmän väg.

De båda servituten för rätt till brygga behöver änd-
ras i samband med att den nya strandpromenaden 
byggs. Befi ntliga servitutsområden ligger delvis 
på land, delvis i vatten. Servituten ändras så att de 
gäller rätt att nyttja den nya strandpromenaden för 
angöring med båt för Östra Ekedal 1:117, 1:118 
och avstyckad fastighet från Östra Ekedal 1:117.
Den exakta placeringen av servitutsområdena av-
görs i samband med planering och projektering av 
den nya strandpromenaden.

Servitut behöver bildas för åtkomst av vattenområ-
den (WV) som överbyggs med den nya strandpro-
menaden samt för x-området inom kvartersmarken 
avsedd för båtupplag.

Kommunen avser även upplåta arrende för för-
rådsbyggnad till förmån för båtklubben.

Om fl era bostadsrättföreningar bildas i området 
kan det fi nnas behov av att bilda gemensamhetsan-
läggning för parkering, grönytor etc.

Ledningsrätt
Allmänna ledningar för VA är tryggade med led-
ningsrätt. I och med exploateringen av området 
måste en del av ledningarna fl yttas och lednings-
rätten fl yttas, vilket möjliggörs genom u-område 
på kvartersmark och anläggande inom allmän 
plats. Framtida läge för ledningarna och u-område 
studeras vidare i den fortsatta planprocessen. 

Befi ntliga ledningsrätter kan behöva ändras och 
nya ledningsrätter kan behöva inrättas.

Ledningsinnehavare svarar själva för tryggandet 
av sina ledningsnät genom ledningsrätt eller servi-
tut.

Fastighetsplan
Kommunens bedömning är att fastighetsplan inte 
behöver upprättas i samband med detaljplanen.

Strandskydd
Planområdet berörs av strandskyddat område. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom kvarters-
mark, för lokalgata och delar av vattenområdet, 
vilket redovisas i planbeskrivningen. Kommunen 
ansöker hos länsstyrelsen om upphävande av 
strandskydd i samband med utställning av detalj-
planen. Följande särskilda skäl fi nns för ett upphä-
vande:
• Området har redan tagits i anspråk
• Ny bebyggelse på platsen tillgodoser det all-

männa intresset att stärka centralorten Gustavs-
bergs centrala delar för att skapa en samman-
hängande tätort med goda förutsättningar för 
lokal service och kollektivtrafi k

• I fråga om bryggområdet och båtupplaget 
behöver verksamheterna för sin funktion ligga 
vid/i vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området.

• Planens genomförande kommer stärka och för-
tydliga allmänhetens tillgång till strandkanten 
och ge besökaren upplevelser med vattenkon-
takt.

Planförslaget ger därför möjligheter att uppnå mil-
jöbalkens intentioner rörande strandskyddet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Allmän plats
Kostnader för utbyggnader inom allmän platsmark 
ska fördelas mellan exploatör och kommun enligt 
exploateringsavtal.

Bebyggelse på kvartersmark
Fastighetsägare/exploatör svarar för byggnader 
och andra enskilda anläggningar inom kvarters-
mark om inte andra avtal tecknas.

Vatten och spillvatten
Kostnaden för anslutning till kommunalt vatten-/
spillvatten-/dagvattennät tas ut enligt för tidpunk-
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ten gällande VA-taxa. Debitering sker när förbin-
delsepunkt är upprättad och anslutning kan ske. 
Anläggningsavgiften täcker kostnaden fram till 
förbindelsepunkt. Till detta kommer respektive 
fastighetsägares kostnad för servisledning mellan 
förbindelsepunkt och byggnad.

El och tele
Kostnaden för anslutning till el- och telenät debi-
teras enligt gällande taxa av respektive ledningha-
vare.

Plankostnader och bygglovsavgift
Plankostnaderna är reglerade genom avtal.

Bygglovsavgift tas ut enligt gällande taxa i sam-
band med bygglovsansökan.

Förrättningskostnader
Lantmäteriet fördelar förrättningskostnaden mellan 
sakägarna i enlighet med fastighetsbildningslagen.

TEKNISKA FRÅGOR
Ledningar mm
Inom planområdet fi nns ett stort antal befi ntliga 
ledningar som vid ett genomförande av planen 
måste fl yttas. Omfattning och nya lägen samt be-
hov av nyanläggning av ledningar kommer utredas 
närmare inom det fortsatta planarbetet. 

Vatten och avlopp
Området ska anslutas till det kommunala vatten 
och spillvattennätet. Ny pumpstation för spillvat-
ten kan komma att behövas. Behovet kommer att 
utredas närmare i den VA- och dagvattenutredning 
som ska göras inom det fortsatta planarbetet.

För tomtmark gäller att dagvatten ska infi ltreras 
inom respektive fastighet (LOD). Hur detta sker på 
bästa sätt utreds i det fortsatta arbetet med plane-
ring och utbyggnad av ny bebyggelse.

Geoteknik och radon
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för geotekniska 
undersökningar som krävs i samband med ny-
byggnad och ombyggnad. Kommunen ansvarar för 
geotekniska undersökningar av allmänna anlägg-
ningar.

Avfall
I samband med planering av nya bostäder inom 
kommunen skall plats för hämtning av två fraktio-
ner av avfall fi nnas.

MEDVERKANDE
Medverkande tjänstemän
Moa Öhman, projektledare
Sara Bolander, exploateringsingenjör

Medverkande konsulter
Stellan Fryxell, arkitekt Tengbom 
Mattias Nilsson, planarkitekt, Tengbom
Sara Peny, arkitekt Tengbom

Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun

Moa Öhman  Ulrika Jameson
Projektledare  Mark- o. exploateringschef

Stellan Fryxell
Arkitekt, Tengbom


