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IV Analys 

Analysmetod
Min analys av Gustavsberg bygger främst på Hans Gillgrens metodik som 
presenteras i den av Riksantikvarieämbetet utgivna boken Planering och 
byggande i kulturmiljöer – Tre metodexempel i stadsbygd. Gillgrens analys-
metod, som jag har valt att kalla stadskaraktärsanalys, är faktabaserad och 
utförs genom att beskriva en kulturmiljö med hjälp av dess karaktärsskapan-
de drag. För att även få en sinnesbaserad infallsvinkel, vilken kompletterar 
Gillgrens faktabaserade analysmetod, har jag valt att göra en mindre analys 
enligt Kevin Lynchs teorier vilka förklaras i hans bok The Image of the City. 
Lynchs analysmetod, i mitt arbete kallad strukturell karaktärsanalys, ger en 
beskrivning av staden med utgångspunkt i den visuella överskådligheten.

Stadskaraktärsanalys
Gillgren vill med sin metod skapa en arbetsordning där utgångspunkten är 
att se till helheten i kulturmiljön, dels till den befintliga, och dels till den 
framtida. Helhetsbilden fås genom att beskriva kulturmiljöns karaktärsska-
pande drag, vilka enligt Gillgren utgörs av tillkomsthistoria, kommunika-
tioner, funktioner och bebyggelsekaraktär. Summan av dessa karaktärsska-
pande drag bildar en stads, eller en orts, stadskaraktär.51 Jag har till Gillgrens 
stadskaraktärsanalys lagt ett karaktärsskapande element, naturmiljön, efter-
som även denna har stor relevans i den fysiska planeringen och måste tas 
hänsyn till. 

Att beskriva den nuvarande och den eftersträvansvärda stadskaraktären ut-
gör de två första momenten i analysmetoden. I det tredje momentet ska en 
analys av den befintliga stadskaraktärens kvaliteter och brister genomföras. 
Frågorna som analysen ska ge svar på är dels vilka kvaliteter av värde som 
finns idag, och som bör tillvaratas för att uppnå den önskade stadskaraktä-
ren, och dels vilka brister som finns, och som behöver rättas till för att uppnå 
den önskade stadskaraktären. Slutligen, i det fjärde momentet, definieras 

  Bild 7: Gamla vägen i Gustavsberg.
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behovet av åtgärder och dellösningar för att göra det möjligt att tillvarata 
kvaliteterna och åtgärda bristerna.52 

1. Vilken är den nuvarande helheten/stadskaraktären?
2. Definiera den eftersträvansvärda helheten/stadskaraktären.
3. Analysera
            – kvaliteter som finns i den befintliga stadskaraktären.
 – brister som finns i den befintliga stadskaraktären.
4.    Definiera behovet av åtgärder för att värna om kvaliteter respek-
   tive rätta till brister.
Figur 8: Stadskaraktärsanalysens fyra delmoment.

Strukturell karaktärsanalys
Den teoretiska bakgrunden till Kevin Lynchs analysmetod är att staden kan 
ses som ett visuellt fält, där individen läser den fysiska miljön i en serie 
bilder och memorerar omgivningen för att på så vis lättare orientera sig. 
Vår orientering underlättas när dessa bilder är logiskt sammansatta, tydligt 
strukturerade och dessutom innehåller starka symboler och meningsfulla as-
sociationer. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är den bildskapande för-
mågan, som kan definieras som ett objekts förmåga att skapa en stark mental 
bild hos vilken betraktare som helst. Bilderna har, genom att de överlappar 
varandra, ett inbördes förhållande, vilket följaktligen innebär att individen 
ser dem som en sekvens.53 

Det praktiska genomförandet av Lynchs analysmetod sker genom att ana-
lysera stadens visuella form och funktionella samband med utgångspunkt i 
fem strukturerande element; stråk, gränser, områden, noder och landmärken. 
Dessa elements interaktion avgör huruvida de kan uppfattas som en kontex-
tuell helhet. Med detta menas hur de förmår samverka till att skapa en stark 
mental bild av omgivningen. En stad består av ett konglomerat av enskilda 
element, eller objekt, som således inte är intressanta var och ett för sig, utan 
måste värderas i förhållande till hur de speglar helheten, eller med andra 

ord samverkar till skapandet av den starka mentala bilden av omgivning-
en.54

51  Gillgren (2000), s 11-12.
52  Gillgren (2000), s 13.
53  Jivén (1998), s 10, 13-14.
54  Jivén (1998), s 15-16.
55  Lynch (1960), s 47-48.

Stråk55 
Detta element består av de sträckor i staden längs vilka betraktaren förflyttar 
sig, och omfattas bland annat av gator, vägar, stigar, järnvägar. Det vill säga 
sträckor som individen kan tänkas ta för att komma från en plats i staden till 
en annan. Staden betraktas från stråken och de övriga elementen står därför 
i stark förbindelse med dem.

Gränser
Gränser är de linjära element som av betraktaren inte används eller uppfat-
tas som stråk. De kan exempelvis vara stränder, vallar, och gränser mellan 
områden, med andra ord barriärer som är svåra eller omöjliga att passera. 
Gränser är organiserande, det vill säga att med deras hjälp kan individen 
urskilja och mentalt hålla ihop olika områden i staden.

Distrikt
Ett distrikt är ett relativt stort område som betraktaren fysiskt eller mentalt 
kan gå in i, och som kan identifieras genom en någorlunda sammanhållande 
karaktär. Skillnaderna i karaktär mellan distrikten innebär att de flesta män-
niskorna med hjälp av detta element strukturerar sin stad. 
 
Noder
En nod kan definieras som en strategisk punkt i staden där olika stråk möts 
eller knyts samman, och även som en punkt där människor tenderar att kon-
centreras. Exempel på noder enligt den första definitionen är korsningar, 
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brytpunkter i en transportsträcka eller ett övergångsställe, medan ett torg 
eller ett gathörn där människor samlas är exempel på noder enligt den andra 
definitionen. Noder är således relaterade till både stråk och distrikt.

Landmärken
Ett landmärke definieras på ett enkelt sätt som ett fysiskt objekt betraktat 
på avstånd. En del landmärken kan betraktas på långt avstånd och ses från 
flera håll, exempelvis ett kyrktorn eller ett berg, varför de fungerar som rikt-
märken. Andra landmärken är mer lokala och kan endast ses på en viss plats 
eller ur en speciell vinkel, såsom skyltar, butiksfasader eller träd. Dessa kan 
sägas vara detaljer som skapar identitet.

Det är, enligt Lynch, viktigt att fysiska planerare har kunskap om de olika 
elementens betydelse för människors uppfattning av och orientering i sta-
den. Genom att utforma städer med utgångspunkt i vetskapen om att indivi-
den läser staden i en serie bilder, har fysiska planerare möjlighet att skapa en 
mer psykologiskt tillfredsställande urban miljö.56  

Stadskaraktärsanalys

Tillkomsthistoria
Redogörelsen för Gustavsbergs tillkomsthistoria är koncentrerad till tiden 
efter 1640-talet då ett tegelbruk anlades vid Farstaviken, varmed den epok 
av tegel- och porslinstillverkning som kom att vara fram till våra dagar tog 
sin början. I detta avsnitt behandlas främst administrativa, ekonomiska och 
sociala faktorer, vilka alla har haft inverkan på samhällets tillblivelse och 
utformning. En något mer ingående beskrivning av bebyggelsen finns att 
läsa under rubriken bebyggelsekaraktär.

56  LeGates och Stout (2003), s 424.
57  Lindskog-Nordström (1973), s 9-10, 12, 14, 21-22, 24, 79.
58  Lindskog-Nordström (1973), s 24, 26. Aspfors (1995a), s 3. Andersson (1990), s 14.

Tegelbruket 1640-1825
Riksdrotsen Gabriel Oxenstierna, bror till rikskanslern Axel Oxenstierna, 
anskaffade 1640 hemmanen i Farsta by av den anledning att han önskade 
förfoga över en skyddad hamn vid sjöförbindelsen mellan hans ägor i skär-
gården och Stockholm. Gabriel Oxenstierna avled dock samma år och hans 
egendomar ärvdes av sonen, friherre Gustav Oxenstierna, som sedermera 
gifte sig med grevinnan Maria De la Gardie. Friherren lät påbörja uppfö-
randet av Farstahus, men föll ifrån strax efter att grunden hade lagts 1648 
varefter hans hustru tog över ledningen. I samband med att corps de logiet 
på Farsta började uppföras anlades ett tegelbruk, lokaliserat till samma plats 
som dagens porslinsfabrik, för att säkra tillgången på byggnadsmaterial. Då 
sätesgården på Farsta efter tio år stod färdig lät Maria De la Gardie, för att 
hedra sin makes minne, ändra egendomens namn till Gustavsberg. Det nya 
namnet kom att användas parallellt med det gamla fram till enskiftet 1815, 
då egendomen delades upp i två. Herrgården, den västra delen, fick då be-
hålla namnet Farsta medan den östra delen, inklusive tegelfabriken, kom att 
kallas Gustavsberg.57 

Exakt hur tegelbruket var disponerat under 1600-talet är inte är inte känt, 
men leran på platsen var väl lämpad till tegel. Vid tegelbruket producerades 
dock mer tegel än vad som kunde förbrukas på egendomen, vilket, tillsam-
mans med det faktum att efterfrågan på tegel var stor i Stockholm under 
stormaktstiden, innebar att förutsättningarna för att bedriva handel var goda. 
Teglet från Farsta-Gustavsberg var så eftertraktat att herrgården fick vänta, 
medan leveranserna gick tätt till slotts- och palatsbyggen runt om i mälar-
dalen och i huvudstaden. Tegelproduktion var en viktig och attraktiv sidoin-
komst för många säterier under 1600-talet, utöver de intäkter som jordbruket 
gav, och kom i Gustavsberg att finnas kvar fram till dess att porslinsfabriken 
etablerades 1825.58  



33

                                                                                                     IV 

Bild 8: Karta över Gustavsbergs tegelbruk 
1810.

Under 1800-talets två första decen-
nier skiftade Farsta-Gustavsberg 
ägare ett flertal gånger, vilket bland 
annat visar på att jordbruk vid den 
här tiden var av intresse vid ekono-
miska spekulationer. Då generalad-
jutanten Bernt Vilhelm Fock 1806 
köpte egendomen lät han moderni-
sera tegelbruket, samtidigt som han 
lät brandförsäkra det. I samband 
med det upprättades en lantmäteri-
karta över egendomen, som visar att 
det efter Focks modernisering fanns 
fem byggnader på tegelbruket. I och 
med att Farsta-Gustavsberg 1821 
såldes till grosshandlaren Johan 
Herman Öhman blev de industriella 
intressena större än de agrara, vilket 
blev början på en ny epok i Gustavs-
bergs historia.59  

59  Lindskog-Nordström (1973), s 77-78, 80.
60  Lindskog-Nordström (1973), s 82, 84, 98. Aspfors (1995a), s 4.
61  Lindskog-Nordström (1973), s 101, 107, 120. Aspfors (1995a), s 5.

Porslinsfabriken 1825-1937
Grosshandlare Öhman insåg att det, tack vare vattenkraften i Kvarnström-
men, fanns goda möjligheter att tillverka porslin på tegelbruket, och därför 
påbörjades 1825 en stor ombyggnad för att anpassa bruket till porslinstill-
verkning. Under några få år uppfördes 36 nya fabriks- och bostadshus, av 
vilka Gula byggningen från 1827 är det enda som fortfarande finns kvar. 
Antalet avlönade arbetare på bruket ökade kraftigt under denna tid, vilket i 
början av 1830-talet ledde till bostadsbrist. Det totala antalet boende i Gus-
tavsberg var då omkring 250 personer. För att råda bot på bostadsbristen 
uppfördes det så kallade Nedre stenhuset 1831, innehållande 32 rum. Fyra år 
tidigare hade Statsbyggningen, ett bostadshus innehållande 20 rum, uppförts 
på kullen där kyrkan nu står.60  

Porslinstillverkningen i Gustavsberg kunde inledas 1827. Ekonomiskt gick 
det dåligt för den nyetablerade porslinsfabriken vilket ledde till att den 1838 
såldes, och de nya ägarna, sex till antalet, registrerade aktiebolaget under 
namnet Gustavsbergs Fabriks Intressenter. En övergång från tyskt till eng-
elskt produktionsmönster blev dock så kostsamt att fabriken åter bjöds ut till 
försäljning 1850. Ingen visade något intresse varför Samuel Godenius, som 
tidigare hade ärvt Farsta efter sin farbror, 1852 löste in samtliga andelar i 
bolaget.61 

Samuel Godenius insåg efter en brand i Brännugnshuset 1852 att en moder-
nisering, dels gällande byggnadsbeståndet, och dels gällande själva verk-
samheten var nödvändig. Under de efterkommande åren ersattes därför alla 
korsvirkeshus med stenhus, stenkol kom att användas för uppvärmning och 
gas för belysning. Anmärkningsvärt är att gasverket stod klart 1853, sam-
ma år som Stockholm fick gasbelysning. En ångmaskin på 60 hästkrafter 
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installerades dessutom för att förbättra produktionen. Åt arbetarna uppför-
des 1856-57 två nya bostadshus i samma stil som Nedre stenhuset. Det ena 
placerades parallellt med detta och fick namnet Övre stenhuset (se bild 61 &62), 
medan det andra uppfördes på kullen vid Statsbyggningen. Godenius var 
även en nykterhetens förkämpe, och för att locka arbetarna från krogen lät 
han 1862 uppföra Värdshuset, eller klubbhuset som det då även kallades.62 

62  Lindskog-Nordström (1973), s 123-124, 136.
63  Lindskog-Nordström (1973), s 140, 152, 184-185, 190. Aspfors (1995b), s 3, 10-11.
64  Lindskog-Nordström (1973), s 141, 159-160.

Bild 9: Karta över Gustavsbergs porslinsfabrik 1856.

Hilma Godenius, dotter till Samuel, gifte sig 1869 med Wilhelm Odelberg 
som då även blev Gustavsbergs disponent, en ställning han kom att ha ända 
till 1924. Under hans starkt patriarkaliska styre, som samanfaller med indu-
strialismens tidiga år, utvecklades Gustavsberg kraftigt - fabriken moder-

niserades, bostäder byggdes och kommunikationerna förbättrades. Under 
högkonjunkturerna på 1870-, 1880- och 1890-talen tillkom en rad nya fa-
briksbyggnader, av vilka bland annat torkhuset från 1876, främre packboden 
från 1887 och huvudkontoret från 1898 ännu står kvar. Fabriken elektrifie-
rades 1896 vilket var betydelsefullt för produktionen, men först efter att 
kraftstationen på Kattholmen kom i drift 1906 kom elektriciteten att nyttjas 
till att förbättra arbetarnas boendestandard.63  

Jämfört med då Odelberg tillträdde som disponent hade Gustavsberg vid 
sekelskiftet, på grund av den ökade produktionen, ökat sitt invånarantal från 
cirka 1 000 personer till det dubbla, varför det nästan konstant förelåg ett 
behov av nya bostäder åt arbetarna och deras familjer. Ett av Odelbergs stora 
intressen var just att förbättra bostadssituationen vid bruket. Förebild var det 
engelska cottagesystemet, där en till två familjer per bostad var normen och 
där familjerna hade ett eget trädgårdsland, något som svärfadern Samuel 
Godenius hade uppmärksammat under sina resor till England. Ekonomin 
tillät dock inte att endast uppföra tvåfamiljshus, utan även flerfamiljshus i 
enlighet med det tidigare använda kasernsystemet byggdes. Först på 1910-
talet började enfamiljshus att uppföras, vilka i första hand var avsedda för 
de barnrika familjerna.64 Gustavsbergs äldsta delar består idag främst av 
bebyggelse från Wilhelm Odelbergs tid.

Kommunikationen till och från Gustavsberg skedde främst sjövägen under 
1800-talet, men då isen låg transporterades varor även landvägen vilket var 
riskfyllt eftersom vägarna var i dåligt skick. Wilhelm Odelberg ansåg det 
därför nödvändigt att förbättra vägnätet. Under 1870-talet drogs sålunda en 
ny utfartsled från Gustavsberg längs Farstavikens norra strand och ut till den 
allmänna landsvägen mot Skurusund, som även den breddades och rätades. 
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Flottbron över Skurusund, som Odelberg hade låtit renovera i samband med 
vägupprustningen, ersattes 1914-15 av en trespannig betongbro. Efter första 
världskriget bilanpassades landsvägen mellan Gustavsberg och Skurusund, 
och under slutet 1920-talet ombyggdes den helt och fick en permanentbe-
läggning av Amiesite.65 

65  Lindskog-Nordström (1973), s 170-171, 175-176, 195.
66  Lindskog-Nordström (1973), s 191, 198, 200-202.
68  Wohlin (1999), s 14. Norenstedt (1982), s 28. Aspfors (1995a), s 6.

Bild 10: Karta över Gustavsberg 1913

Efter att Wilhelm Odelberg avlidit 1924 blev hans söner, Axel och Victor, 
verkställande direktörer. Odelberg den äldre hade haft bestämmanderätt i 
alla kommunala ärenden, och styrde Gustavsberg i princip enväldigt. Först 

efter hans död kunde övergången till ett demokratiskt samhälle ta sin bör-
jan. Under 1920-talet blev konkurrensen med billigt importerat porslin stor, 
vilket innebar att investeringar i ny produktionsteknik var nödvändig för 
att överleva. Därför påbörjades 1935 bland annat byggandet av en stor ma-
skinhall av glas och stål med plats för en 85 meter lång gastunnelugn. Om-
byggnaden av fabriken och ökade krav på bättre bostadsstandard innebar 
dock att de ekonomiska resurserna inte räckte till, varför familjen Odelberg 
1937 fann sig tvungna att sälja Gustavsbergs porslinsfabrik till Kooperativa 
Förbundet. Ingenjör Hjalmar Olson, anställd redan 1929, utsågs till chef, en 
post han innehade fram till 1969.66 

Kooperativa Förbundet 1937-1987
Då Kooperativa Förbundet köpte Gustavsbergs porslinsfabrik införskaffa-
des inte endast en industri utan ett helt samhälle, där såväl bostäder som 
fabrik nedslitna och i behov av modernisering. Kooperativa Förbundet in-
ledde genast en genomgripande modernisering av hushållsporslinstillverk-
ningen, för vilken en ny stor anläggning uppfördes 1940-48. Detta innebar 
att stora delar av den äldre industribebyggelsen fick rivas. Samtidigt utö-
kades fabriksområdet söderut för att ge plats åt anläggningar för tillverk-
ning av sanitetsporslin, vilka uppfördes under åren 1938-39 och 1947. Den 
utökade produktionen möjliggjorde dels en modernisering av den befintliga 
bostadsbebyggelsen, och dels en nyproduktion av bostäder. Det sistnämnda 
var nödvändigt eftersom fabrikens expandering innebar att antalet anställda 
ökade. Då Kooperativa Förbundet köpte Gustavsberg hade fabriken cirka 
900 anställda, jämfört med runt 3 000 på 1950-talet.67  

Kooperativa Förbundets målsättning var att Gustavsberg skulle bli ett sam-
hälle där invånarna fann sig väl tillrätta och kände sig delaktiga i en ge-
menskap. Ansvarig arkitekt för utbyggnad och planering av Gustavsberg, 
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gällande både fabrik och bostäder, blev den då redan uppmärksammade Olof 
Thunström. Denne kom att arbeta med Gustavsberg i 35 år, ända fram till 
sin död 1962. Hans arbete inleddes med att sanera den befintliga bostadsbe-
byggelsen, vilket gjordes under premissen att bevara den ursprungliga ar-
kitektoniska karaktären. Samtidigt, 1938, påbörjades uppförandet av de för 
Gustavsberg karakteristiska enfamiljshusen i Höjdhagen.  Under 1940- och 
1950-talen tillkom områden med flerfamiljshus och radhus, väl placerade i 
naturen, som i en cirkel runt den äldre bebyggelsen.68 

68  Norenstedt (1982), s 2, 28, 30-31.
69  Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s 67, 69.
70  Aspfors (1995a), s 7.
71  Källman (1991), s 15.

Bild 11: Flygfoto över Gustavsberg vid Kooperativa Förundets övertagande 1937.

I Gustavsberg fanns vid denna tid inget egentligt centrum, med vilket här 
menas handel och service i samhällets mitt, varför det under åren 1939-49 
projekterades för ett sådant där sjön Grundmarn tidigare legat. (se bild 10) Den 

ursprungliga idén var att här förlägga kommunala förvaltningar samt kul-
turella och kommersiella inrättningar, men endast två byggnader uppfördes 
i enlighet med dessa intentioner – Runda huset 1954 och M-huset 1966. 
Under 1960-talet förlades ett centrumkomplex, innehållande bland annat 
Domus, strax nordöst om det tidigare planerade centrum, vilket innebar att 
dessa planer övergavs.69 

Miljonprogrammets år 1965 till 1975 var gynnsamma för Gustavsberg ef-
tersom det kraftigt ökade bostadsbyggandet skapade en stor efterfrågan på 
badkars- och sanitetsporslin. Under andra halvan av 1970-talet avstannade 
bostadsproduktionen dock på grund av ett överskott på bostäder. För Gus-
tavsberg innebar detta inledningen till svårare tider, vilket senare kom att 
leda till att Kooperativa Förbundet i omgångar sålde Gustavsbergs fabri-
ker.70

  
Under denna period skedde även stora förändringar gällande den adminis-
trativa indelningen. Fram till 1952 bestod det som i dag är Värmdö kommun 
av sex mindre kommuner; Gustavsberg, Djurö, Ingarö, Möja, Nämndö och 
Värmdö. De följande årens kommunsammanslagningar innebar att dessa 
kommuner 1966 hade reducerats till tre; Gustavsberg, Djurö samt Värmdö. 
Vid den sista kommunsammanslagningen 1974 slogs de tre kommunerna 
samman och Värmdö kommun bildades.71  

Privatiseringen 1987-
Förändringarna vid Gustavsbergs fabriker inleddes 1987 genom att tre skil-
da bolag bildades, vilka skulle vara ekonomiskt självbärande. Fabriken för 
hushållsporslin, nu kallad Gustavsbergs Porslin AB, hade svårt att klara sig 
själv och såldes samma år till Rörstrand. Redan efter tre år senare såldes den
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vidare till det finländska företaget Hackman, som 1994 flyttade tillverkning-
en till Finland. För VVS-produktionen gick det till en början bättre, men den 
dåliga byggkonjunkturen i början av 1990-talet ledde till att Kooperativa 
Förbundet även sålde de två kvarvarande bolagen 1993 respektive 1994. 
Badkarstillverkningen flyttades därmed till Tyskland, medan tillverkningen 
av sanitetsporslin fick stanna kvar i Gustavsberg. Fortfarande produceras 
konstgods och hushållsporslin i mindre skala genom att före detta anställda 
har startat egna ateljéer med egen tillverkning, vilket innebär att traditionen 
lever vidare trots allt.72 

Värmdö kommun, med Gustavsberg som centralort, har sedan 1990 ökat 
sin befolkning med 55 procent, från 20 000 till dagens 33 000.73 Denna 
utveckling har ägt rum trots att övervägande delen av produktionen vid Gus-
tavsbergs fabriker har försvunnit. De viktigaste orsakerna till den snabba 
befolkningsökningen är dels närheten till bostadsbristens Stockholm, och 
dels de goda kommunikationsmöjligheter som den under 1980-talet projek-
terade motorvägen medfört. En annan viktig orsak är det faktum att fritids-
husområdena i skärgården alltmer övergår till permanentboende. Det ovan 
nämnda har även inneburit att Gustavsberg har gått från att vara ett relativt 
självständigt samhälle där få människor arbetade på annan ort, till att alltmer 
få karaktären av en förort till Stockholm där en stor del är arbetspendlare. 
Denna förändring tog sin början redan på 1970-talet.

Nedmonteringen av Gustavsbergs fabriker och den kraftiga befolkningsök-
ningen har inneburit relativt stora förändringar i centralorten. Det före detta 
fabriksområdet, som idag kallas Gustavsbergs Hamn, inrymmer idag bland 
annat kulturella och kommersiella verksamheter. Bostäder inreds just nu i de 
gamla packhusen, vilka har kompletterats med ett helt nytt bostadshus. Väs-
ter om Gustavsbergs Hamn, kring Farsta Slott och Farstaviks Herrgård, har 
JM Byggnads AB under 1990-talet uppfört bostäder i mindre grannskapsen-
heter med större naturområden däremellan74. Själva slottet innehåller idag 
vårdbostäder. Som framgår av detta arbete står Gustavsberg nu inför nya 

omdaningar i de centrala delarna, vilket förhoppningsvis innebär att ortens 
olika delar på ett bättre sätt knyts samman. 

72  Aspfors (1995a), s 7. Gustavsbergs Hamn, <http://www.gustavsbergshamn.se/historien_1.html>
       2004-12-03
73  Översiktsplan för Värmdö kommun 2003, s 3.
74  Wohlin (1999), s 18.

Naturmiljö

Landskapsbild
Gustavsberg är beläget i ett relativt starkt kuperat skärgårdslandskap där dal-
gångar flankeras av höjder med branta sluttningar. (se karta 4) De dominerande 
höjderna i Gustavsberg är Vattentornsberget och Kvarnberget vilka reser sig 
cirka 38 respektive 35 meter över havet, medan dalgångarna nedanför är 
belägna på endast några få meter över havet. Bebyggelsen i Gustavsberg har 
traditionellt förlagts till dalgångarna medan höjderna har lämnats orörda, 
men undantag härtill finns.

Bild 12: Gustavsbergs landskapsbild och grönstruktur. Vy över Ekvallens idrottsplats, 
centrum samt till vänster över Kvarnberget.
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Karta 4: Naturmiljö – landskapsbild och vattenstruktur.

Grönstruktur
Gustavsbergs centralort är, som tidigare nämnts, omgärdat av naturområden 
vilka utgör viktiga delar av en regional och lokal grönstruktur. Områdena 
kring Ösby träsk ut mot Torsbyfjärden och norr om Farstaviken utgör gröna 
kilar i den regionala grönstrukturen.75 Dessa gröna kilar har sin fortsättning i 
centralorten genom de obebyggda, skogsbevuxna höjderna, vilka är karaktä-
ristiska för Gustavsberg. Eftersom bebyggelsen främst ligger i dalgångarna 
mellan höjderna, och endast små enklaver av den kan ses åt gången, upplevs 
Gustavsberg som en ort med mycken grönska, vilket den också har.

75  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 39. 

Bild 13: Grönska i centrala Gustavsberg – Värmdögatan.
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Vattenstruktur     
Gustavsberg ligger dels vid Farstaviken som mynnar ut i Baggensfjärden, 
och dels vid Ösby träsk. Tidigare fanns en farbar led mellan Farstaviken 
via Ösby träsk till Torsbyfjärden, och ännu i början av 1900-talet fanns en 
smal förbindelse dem emellan. Där Gustavsberg centrum idag ligger fanns 
då även ett mindre sjösystem bestående av sjöarna Grundmarn, Rudmarn 
och putten, vilka fylldes igen på 1940-talet för att ge plats åt den nya cen-
trumbebyggelsen76. 

Bild 14 & 15: Vatten i Gustavsberg – Farstaviken och Ösby träsk.

Markförhållanden
På flera ställen i Gustavsberg förekommer miljögifter. Porslinsglaseringen 
vid Gustavsbergs fabriker medförde utsläpp av metaller i Farstaviken vars 
sediment nu är starkt förorenat, varför Länsstyrelsen har utfärdat ett förbud 
mot anläggningsarbeten i Farstaviken. Även marken under centrumparke-
ringen är förorenad med metaller, eftersom det träsk varpå parkeringen är 
byggd fylldes igen med porslinsrester. Fastigheten norr om centrumparking-
en där bensinstationen ligger är med ganska hög sannolikhet förorenad av 
olja.77 

76  Program för parallella uppdrag, s 6. 
77  Översiktsplan för Värmdö Kommun 2003, s 100.

Kommunikation

Karta 5: Väg- och gatunätet i centrala Gustavsberg
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Väg- & gatunät
Gustavsbergs vägförbindelse med Nacka och Stockholm är mycket god ge-
nom väg 222 som har motorvägsstandard. Sedan Södra länken öppnades för 
trafik i oktober 2004 står väg 222 även i direkt förbindelse med europaväg 
fyra. De två huvudinfarterna till Gustavsberg från väg 222 är Gustavsbergs-
vägen och Skärgårdsvägen, vilka möts i centrum. Även Gamla Skärgårds-
vägen leder ut till väg 222, fast denna är dock relativt smal och krokig. På 
grund av den kuperade topografin är gatunätet i Gustavsberg oregelbundet, 
och gatornas bredd varierar mellan två och en halv till sex meter inom bo-
stadsområdena.

Gång- & cykeltrafiknät
Helt eller delvis separata gång- och cykeltrafikleder finns längs huvudvä-
garna Gustavsbergsvägen, Skärgårdsvägen, Gamla Skärgårdsvägen och 
Skeviksvägen. Inom bostadsområdena sker gång- och cykeltransporter till 
största delen på gatorna, men på vissa ställen finns gång- och cykelvägar 
vilka förbinder gatorna och därmed underlättar förflyttningen.

Kollektivtrafik
Möjligheten att resa kollektivt med buss till och från Gustavsberg är mycket 
god. Idag går bussar från Gustavsberg till Slussen mellan var sjunde till var 
15: e minut i högtid, och cirka var 30: e minut i lågtid. Hösten 2005 planerar 
SL att starta en stombusslinje från Hemmesta till Slussen via Gustavsberg, 
med avgångar var tionde minut i högtid och var 15:e minut övrig tid78. Även 
busstrafiken till de mindre tätorterna i kommunen är väl utvecklad.

Båttrafik
Idag finns ingen reguljär båttrafik till Gustavsberg, däremot trafikeras Far-
staviken av fritidsbåtar för vilka angörningsbryggor finns.

IV  

78  Malin Lindqvist, Planarkitekt Värmdö Kommun, E-brev 2004-12-01. 

Karta 6: Gång- och cykeltrafiknätet i centrala Gustavsberg
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Funktioner

Bostäder
I Gustavsberg finns de flesta typer av bostäder representerade – enfamiljs-
hus, parhus, kedjehus, radhus och flerfamiljshus. Boendet är idag den hu-
vudsakliga funktionen i Gustavsberg.

Verksamhet & service
I Gustavsberg är verksamhet och service koncentrerad till fyra områden; 
centrum, Hamnen, Charlottendal och Mölnvik. I centrum finns idag bland 
annat livsmedelsbutik, systembolag, bank och konditori samt Landstings-
huset innehållande vårdcentral. Hamnområdet består idag till viss del av 
verksamhet med anknytning till den tidigare porslinsverksamheten, som 
till exempel butiker med porslinsförsäljning, gallerier, museum samt inred-
ningsbutiker, men även annan verksamhet som fastighetsbyråer och djuraf-
fär. Utöver detta finns i hamnområdet livsmedelsbutik, polisstation, turistby-
rå och hotell. Charlottendal, vid infarten till Gustavsberg från väg 222, är ett 
externhandelsområde under uppbyggnad och består idag av stormarknaden 
Coop Forum.

Skolor & dagis
I Gustavsberg finns fyra kommunala grundskolor och en resursskola. Gym-
nasieskolorna är tre till antalet, varav två är privata, och ligger i det gamla 
fabriksområdet. De två privata, Doctus Gymnasieutbildning AB och Värm-
dö tekniska gymnasieskola, är inriktade mot vård och omsorg respektive 
teknik. Både kommunala och privata dagis finns i dag i Gustavsberg, och är 
geografiskt väl fördelade. 

Rekreation & fritid
I Gustavsberg är möjligheterna till rekreation goda. Omkring orten finns sto-
ra naturområden med vandringsleder och motionsspår, och inom orten finns 
ett flertal idrottsanläggningar. Exempelvis består Ekvallens idrottsplats, som 
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79  Gillgren (2000), s 12.

är den största, av fotbollsplan, bollhall och tennishall. På Ekedalsskolan 
finns en simhall, om än en liten sådan, men sommartid är dock tillgången till 
friluftsbad stor. Ett större ridcenter är beläget strax söder Farsta Slottsvik.

Bebyggelsekaraktär
Bebyggelsekaraktär kan sägas vara summan av ett flertal karaktärsskapande 
faktorer, vilka exempelvis kan vara ålder, material, utformning, skala, tät-
hetsgrad och rumslig karaktär.79 Jag har efter dessa premisser delat in cen-
trala Gustavsbergs bebyggelse i 14 karaktärsområden vilka kort presenteras 
med början på nästa sida.


