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VI Avslutande diskussion  

I detta avsnitt ska jag ge svar på frågorna i min inledande problemformule-
ring och föra en kort diskussion kring dem. Därefter följer en ges en sam-
manfattande diskussion av planförslaget där svar ges på huruvida mitt mål 
och syfte med planen är överensstämmande med resultatet eller ej. 

Diskussion kring de inledande frågorna
Det talas mycket om kulturmiljöer och kulturmiljövård idag inom sam-
hällsplaneringen, men vad är egentligen en kulturmiljö och hur prak-
tiseras kulturmiljövård? Vilka miljöer är det som behöver vårdas, och 
varför är det viktigt att vårda dessa?

Svar på dessa frågor ges i avsnitt två, kulturmiljövård, där det sägs att en 
kulturmiljö i princip består av hela vår fysiska omgivning, undantaget helt 
orörd natur. Dessutom kan kulturmiljön vara av social art, det vill säga att 
den är immateriell och innefattas av bland annat traditioner, folkminnen och 
ortsnamn. Eftersom begreppet kulturmiljö omfattar så mycket är det svårt 
att kunna praktisera en kulturmiljövård utan att ha några riktlinjer och ur-
valsmetoder. Allt kan inte bevaras och vårdas i oföränderligt skick till kom-
mande generationer, utan det måste finnas en kontinuitet i utvecklingen av 
den fysiska miljön. Varje tid bör lämna sina spår till eftervärlden utan att 
äldre spår helt raderas ut. Med andra ord handlar det om en balansgång mel-
lan bevarande och förnyelse. För att kunna veta vilka objekt eller miljöer 
som bör bevaras har Riksantikvarieämbetet utarbetat en metod för kulturhis-
toriskt urval och värdering som kan vara till stor hjälp. Den sammanvägda 
bedömningen som blir resultatet av metoden kan, om den är väl genomförd, 
vara relativt objektiv vilket är viktigt för att få ett legitimt urval. En av an-
ledningarna till att det är viktigt att vårda och bevara vissa miljöer är att 
kontinuiteten i den fysiska miljön upprätthålls. Kontinuiteten är viktig för att 
människor ska känna igen sig i sin omgivning och därmed även känna trygg-
het. Dessutom är det viktigt att kunna se samband och kopplingar mellan

olika epoker, att kunna få en förståelse för hur livsbetingelserna var i svunna 
tiders samhällen.

Det aktuella planområdet är relativt glest bebyggt men angränsar till, 
och innehåller till viss del, värdefulla kulturmiljöer. Med tanke på det 
tryck på nya bostäder som föreligger, hur mycket kan exploateras i 
anslutning till de angränsande områdena och inom planområdet utan 
att bruksortens bebyggelsemönster och den övriga kulturmiljön tar 
skada?

Detta är en relativt svår fråga att ge svar på eftersom det inte finns något 
exakt svar. Svaret är helt beroende av den enskilde individens tycke och 
smak. Jag anser dock att mitt planförslag har en täthet och struktur som är 
väl lämpad för centrala Gustavsberg. Den karaktär och identitet av mindre 
bruksort som Gustavsberg har är värdefull varför det är viktigt att även den 
nya bebyggelsen följer det befintliga bebyggelsemönstret. Den centrala or-
ten består idag till stor del av småskalig bebyggelse med mycken grönska 
vilket också är fallet i de nytillkomna områdena i planförslaget. Om området 
mellan centrum och Farstaviken skulle exploateras med tät storskalig bebyg-
gelse riskerar denna att ta överhanden varmed de värdefulla kulturmiljö-
erna runt omkring hamnar i kulisserna. Dessutom finns en risk att de norra 
och södra bruksgatorna än mer skulle separeras från varandra och gränserna 
mellan distrikten i Gustavsberg skulle förstärkas.

Vilka områden i de centrala delarna lämpar sig för nyexploatering 
och förtätning, och hur bör bebyggelsen utformas för att inte skada 
kulturmiljöerna men ändå spegla vår tid?

Hela området från Farstaviken till Vattentornsberget och Ösby träsk är 
lämpligt för nyexploatering och förtätning. Här finns idag stora öppna ytor 
som delar upp orten i en nordlig och en sydlig del vilket betyder att en ex-
ploatering skulle hjälpa till att läka ihop orten till en helhet. Även sträckan  
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mellan centrum och Skogsbo är lämplig för förtätning. Skogsbo med den 
kommunala förvaltningen ligger idag isolerat och behöver få en fysisk kopp-
ling till centrum. Vid bruksgatorna kan förtätning ske på idag obebyggda 
tomter där nya hus skulle hjälpa till att skapa hela gaturum och därmed för-
stärka upplevelsen av den fina miljön. Området Kullen söder om fabriks-
området som tidigare bestod av en bruksgata med arbetarbostäder är också 
lämplig för nyexploatering. Idag är området förfallet och kaotiskt, samtidigt 
som det ligger vid entrén till Gustavsberg.

Den nya bebyggelsen bör vara modern och visa på vår tids arkitektoniska 
ideal. Detta är viktigt för att upprätthålla kontinuiteten. Om ny bebyggelse 
blir pastischer på den befintliga sker en historieförfalskning och det blir svårt 
för betraktarna att se skillnad på nytt och gammalt, varmed en risk föreligger 
att historien misstolkas. Dessutom bryts kontinuiteten. En kontrasterande 
modern bebyggelse förtydligar och förstärker däremot historien eftersom 
det blir lätt att se vad som hör till vilken tidsepok.

En viktig fråga är även om miljöer av stort kulturhistoriskt värde, exempel-
vis Gamla stan i Stockholm, ska ”skyddas” mer än miljöer som anses vara 
av mindre värde från att få inslag av modern bebyggelse? Behöver Gamla 
stan skyddas mer eftersom den är en stor turistattraktion – med andra ord: 
ska pastischer uppföras bara för att besökarna vill uppleva en särskild sorts 
miljö? Jag anser att det kulturhistoriska värdet på den befintliga miljön borde 
kunna öka om moderna inslag tillkommer. Följdfrågan blir dock hur mycket 
förändring en värdefull miljö kan tåla för att inte gå förlorad? Det är en svår 
balansgång att gå. Bebyggelsen omkring oss har alltid förändrats – rivits, 
tillbyggts, brunnit ner, ersatts och ombyggts – varför ska vi idag plötsligt 
stoppa den naturliga förändring som alltid varit pågående!

Idag finns kommersiell verksamhet och service både i centrum och i 
hamnområdet. Vilken typ av verksamhet och service är önskvärd för 
Gustavsbergs nya centrum, och vart bör den lokaliseras för att inte 
påverka kulturmiljön negativt?

Förutom att det idag finns verksamhet och service både i centrum och i hamn-
området finns även två stora externa köpcentra, ett i Charlottendal och ett i 
Mölnvik, båda vid väg 222. Den utredning Inregia har gjort säger att Gus-
tavsbergs centrum bör få karaktären av ett bostadsområdescentrum istället 
för ett kommuncentrum ur kommersiell synvinkel. Detta bostadsområdes-
centrum bör i första hand tillhandahålla dagligvaror och kommunal service. 
Jag instämmer med Inregias utredning till viss del. Eftersom två externa 
köpcentra finns är det inte möjligt att även ha ett stort kommersiellt utbud i 
de centrala delarna, särskilt inte då det i princip är gång- och cykelavstånd 
mellan centrum och köpcentren. Däremot är det möjligt att i centrum satsa 
på kulturell verksamhet och kommersiell verksamhet i liten skala. Den nya 
bebyggelsen medför fler invånare i centrum vilket även möjliggör att Kon-
sumhuset kan byggas om till en mindre galleria innehållande bland annat de 
viktigaste funktionerna som apotek, matvarubutik, post och bank.

Den verksamhet som är möjlig i Gustavsbergs centrala delar är småskalig, 
det vill säga att den inte är ytkrävande med stora lager och varutransporter, 
vilket är innebär att den inte påverkar kulturmiljöerna negativt. Den småska-
liga verksamheten kan däremot berika centrum med liv och aktivitet vilket 
är positivt för kulturmiljöerna. 
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Dagens centrum ska kopplas ihop med Gustavsbergs hamn via Ba-
garvägen. Området mellan centrum och hamnen är idag ett mindre 
trafiklandskap och inte särskilt attraktivt. Hur bör vägsystemet utfor-
mas för att göra det nya centrumområdet dels mer tillgängligt för gå-
ende och cyklister, och dels mer estetiskt anpassat till de kringlig-
gande kulturmiljöerna? Hur ska området mellan dagens centrum och 
hamnen utformas för att kopplingen dem emellan ska kännas naturlig 
och även locka till vistelse? 

Dessa frågor har fått sina svar genom planförslaget. Jag anser att mitt plan-
förslag väl har lyckats lösa dessa problem och en estetiskt tilltalande miljö 
har skapats kring Bagarvägen och Farstaviken. Genom att minska körbanor-
nas bredd, öka gång- och cykelvägarnas bredd och omfattning samt utöka 
antalet övergångsställen har hela området blivit mer lättillgängligt för gående 
och cyklister. Bagarvägen och Gustavsbergsvägen blir genom planförslaget 
tydliga gaturum som lockar till vistelse genom att byggnaderna i markplan 
innehåller verksamheter. Blandningen av bostäder och verksamheter gör 
centrum dessutom levande under dygnets all tider. Centrum och hamnen har 
kopplats samman dels genom att en fem våningar hög byggnad placerats 
längst in i Farstaviken vilket ger områdena en visuell kontakt. Den nya breda 
kajen vid Farstaviken kopplar dessutom samman områdena fysiskt, och gör 
det smidigt och attraktivt för gående att ta sig mellan områdena.

Diskussion kring resultatet av planförsla-
get
Som skrivs inledningsvis till planförslaget var mitt syfte att i centrala Gus-
tavsberg lägga till nya årsringar vilka väl harmonierar med den värdefulla 
kulturmiljön, men ändå visar på vår tids arkitektoniska ideal. Målet var dels 
att uppnå Värmdö kommuns önskemål om hur Gustavsberg såväl innehålls-
mässigt som upplevelsemässigt ska te sig i framtiden, och dels att åstad- 

komma den önskade karaktären, samtidigt som syftet skulle uppfyllas. 
Planförslaget skulle spegla såväl mina åsikter som de mer allmänt gällande 
uppfattningarna beträffande kulturmiljövård. Har jag uppfyllt mitt syfte och 
uppnått mina mål med planförslaget?

När det gäller att lägga till nya årsringar vilka väl harmonierar med den 
värdefulla kulturmiljön anser jag att mitt planförlag uppfyller syftet. Genom 
ge den nytillkomna bebyggelsen en struktur som liknar den redan befintliga 
blir övergången mellan nytt och gammalt mjuk och naturlig. Invånarna kan 
därför känna igen sitt Gustavsberg även i de nya miljöerna. Detta möjliggörs 
även genom att bland annat Runda huset och Konsumhuset har inkorporerats 
med det nya och att delar av planen inspirerats av idag försvunna strukturer 
och element. Exempel på det sistnämnda är planen över Kullen och åter-
skapandet av Värmdögatans raka sträckning. Den andra delen av syftet som 
säger att arkitekturen ska spegla vår tids ideal har i teorin uppfyllts. Jag anser 
i princip att all ny bebyggelse ska vara modern fast harmonieras med den 
befintliga genom att främst följa deras volym och placering på tomt. För att 
undvika fullständiga pastischer finns en enkel tumregel. Av de tre elementen 
volym, material och detaljutformning bör endast en nyttjas för inspiration 
till den nya bebyggelsen. Det är även möjligt att nyttja två av dessa element 
fast risken finns att arkitekturen då blir pastischartad. 

Har jag uppnått mitt mål att åstadkomma Gustavsbergs önskade karaktär 
som redovisas i analysen? På denna fråga vill jag svara ja. Värmdö kommun 
anser att den kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljön bör bevaras och byggas 
vidare på, med vilket bland annat menas att ny bebyggelse ska harmoniera 
med den äldre och den ska anpassas till topografin likt den äldre. Dessa på-
ståenden har särskilt beaktas i framarbetandet av planen. 

I analysen kom jag fram till en rad fysiska brister som var nödvändiga att 
åtgärdas för att uppnå den önskade karaktären. Nedan följer en kort check-
lista som visar huruvida dessa åtgärder gjorts i mitt planförslag eller ej. 



83

                                                                                                     VI 

De nödvändiga åtgärderna var som följer:

 –  Att ge centrum och hamnen fysisk och visuell kontakt genom nybebyg-
     gelse. Detta har uppfyllts i planförslaget. Den fysiska kontakten fås ge
     nom den nyanlagda kajen och det faktum att vattnet fungerar som en
     sammanbindande länk. Den visuella kontakten skapas genom den fem
     våningar höga byggnaden vid Farstaviken.
 –  Att ny bebyggelse har arkitektonisk kvalitet och följer dagens stilideal,
     samtidigt som den följer den lokala traditionen. Detta har uppfyllts i
     planförslaget. Se andra stycket ovan!
 –  Att genomfartslederna ges karaktären av stadsgator. Detta har uppfyllts
     i planförslaget. Gustavsbergsvägen, delar av Skärgårdsvägen och Ble-
     kängsvägen har gjorts smalare och genom ny bebyggelse har ett gatu-
     rum skapats.
 –  Att bruksgatorna i norr och söder på ett bättre sätt kopplas samman.
     Detta har uppfyllts i planförslaget. Genom att området mellan centrum
     och hamnen har exploaterats länkas bebyggelsen vid de norra och de
     södra bruksgatorna samman. Dessutom har Skogsbo kopplats samman
     med centrum genom Skärgårdsvägens nya bebyggelse.
 –  Att barriärernas negativa effekter minskas. Detta har uppfyllts i plan
     förslaget. Genomfartslederna var de stora barriärerna och genom deras 
     bredd minskats och att de fått karaktären av stadsgator har barriäreffek-
     ten minskat. Dessutom finns i planförslaget fler övergångsställen än 
     idag.
 –  Att gång- och cykelvägnätet utökas och förbättras. Detta har uppfyllts i
     planförslaget. Gustavsbergsvägen har fått breda trottoarer och Bagarvä-
     gen har gjorts om till gårdsgata. Gång- och cykelvägen mellan Vatten-
     tornsberget och Bagarvägen har förbättrats och gjorts tydligare, liksom
     kopplingen mellan Gymnasieskolan och idrottsanläggningarna.
 –  Att tillgängligheten till Farstavikens stränder förbättras. Detta har upp-
     fyllts i planen. Den nya kajen vid Farstaviken är lättillgänglig och
     lockar till vistelse.

Alla de brister som utgjorde hinder för att den önskade karaktären skulle 
kunna uppnås har således åtgärdats i mitt planförslag.
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Efterord  

Den tid jag har arbetat med detta examensarbete har varit mycket lärorik. 
Jag har erhållit stor kunskap om kulturmiljövård och den problematik som 
finns kring bevarande- och förnyelsefrågor. Samtidigt anser jag att min sam-
manställning av ämnet kulturmiljövård är väl avvägd och ger en sammanfat-
tande och koncis bild av vad kulturmiljövård innebär. Planförslaget har ut-
formats väl och skulle, om det realiserades, skapa en fin och tilltalande miljö 
i en vacker bruksort. Under arbetets gång har jag lärt känna Gustavsberg 
mycket väl och skapat mig en positiv bild av en ort som står under stora och 
spännande förändringar kommande år. Det har varit spännande, intressant 
och oerhört privilegierande att få arbeta med ett verkligt projekt samtidigt 
som fyra kända arkitektfirmor har arbetat med detsamma. Framtiden får visa 
hur centrala Gustavsberg verkligen kommer utvecklas, men säkert är att jag 
ämnar följa denna utveckling med stort engagemang. 

Per Jacobsson
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