MILJÖ OCH HÄLSA

Förorenad mark
Områden är förorenade när mark eller
grundvatten har så höga halter av ämnen
att det finns risk för människors hälsa eller
miljön. Hamnområdet i Farstaviken är det mest
förorenade området i kommunen. Det är i första
hand verksamhetsutövarens och i andra hand
markägarens ansvar att utreda och eventuellt sanera
sin mark. (Översiktsplan 2012- 2030, Värmdö
kommun)
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Områden där markföroreningar säkerställts (dvs säkert har
påträffats) källa: Länsstyrelsen
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Undersökningar av markföroreningar har
genomförts för centrala delarna av Gustavsberg
inför framtagande av detaljplaner. Dessa har
sammanställts i Rapport - samlad bedömning,
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Vid de större vägarna och framförallt vid infarterna
från Värmdövägen störs grönområden av buller.
Områden vid helikopterplatsen, Gustavsbergs
centrum och de inre delarna och Farstaviken är
också relativt bullerstört.
Naturvårdsverket anser att följande värden gällande
buller från vägar ska eftersträvas för rekreationsoch friluftsområden:
•Rekreationsområden i tätort
ekvivalentnivå
för
KARTA 55
– dBA
BULLER
vardagsmedeldygn

•Friluftsområden där låg ljudnivå utgör 		
en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 dBA
för vardagsmedeldygn.
Stora delar av friluftsområdena i Gustavsberg ligger
inom riktvärdena.
Stadsparken och hamnområdet räknas här som
rekreationsområden i tätort. Stadsparken och
inre delarna av Farstaviken ligger på gränsen till
riktvärdena. (www.naturvardsverket.se 131014)
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markföroreningar centrala Gustavsberg och
påverkan på Farstaviken och Ösby träsk (Tyrens
UTKAST 2013-06-14). Utredningen visar att
närvaro av föroreningar har konstaterats i
varierande omfattning. Högst halter har påträffats
i den norra delen av Farstaviken samt i området
kring Idrottsparken. Förhöjda halter finns även i
övriga delar. Risken för negativ påverkan på hälsa
genom ofrivilligt intag av vatten eller kontakt
med sediment bedöms som liten. Dock kan
negativa effekter på känsliga organismer till följd
av upprörning av sediment inte uteslutas. I vissa
delområden kan viss risk för påverkan på hälsa
via intag av växter inte uteslutas utan att åtgärder
vidtas.
Åtgärdsbehov kan komma att krävas för alla
typer av anläggningar som hör till grönstrukturen
t.ex. parker, badplatser, idrottsplatser, odling,
dagvattenanläggningar, skolor och/eller lekparker
eller liknande. Förändringar som kan leda till
ökad urlakning bör inte göras inom området, till
exempel lösningar med lokalt omhändertagande av
dagvatten i anslutning till förorenad mark.
_
[
_
[
_beskrivning av föroreningssituationen
Detaljerad
_[
[
och åtgärdsbehov finns i Rapport - samlad
bedömning, markföroreningar centrala Gustavsberg
och påverkan på Farstaviken och Ösby träsk
(Tyrens).
Stora delar av området för Grönstrukturplanen har
dock inte undersökts med avseende på föroreningar.
Till exempel kan Munkmorafältet vara uppfyllt med
massor som kan vara förorenade, men detta är inte
undersökt.

Källa: Översiktsplanen

Gustavsberg har två gårdar, Farsta och Ösby,
som kan spåras till förhistorisk tid. I Farstas
omgivningar finns flera fornlämningar. Gravfältet
invid Farstaviken har 45 synliga gravanläggningar.
Här låg också troligtvis tidigare Farsta gårds
bebyggelse. Farsta omnämns första gången 1322.
Ytterligare ett gravfält från yngre järnålder finns i
södra Hästhagen. De befintliga gravanläggningarna
framträder i landskapet och grönstrukturen.
Från Bronsåldern finns spår i form av skålgropar
på norra sidan av Farstaviken, intill Ekedalsskolan.
Skålgroparna är svåra att utläsa.
Under 1640-talet etablerades Farsta gård som
säteri. Från denna tid finns spår av brukad mark,
som ängs-och hagmarker samt spår av det äldre
eklandskapet, bevarat. Detta historiska eklandskap
finns beskrivet närmare i kapitlet om ekarna. Vid
denna tid fanns även Östra Ekedal, en äldre gård
som fortfarande har den äldre strukturen kvar
med allé upp mot gården. Den gamla landsvägen
passerar förbi Östra Ekedal och vägar finns kvar i
stort sett längs hela den gamla sträckningen.
Stora delar av de gröna kulturhistoriska
miljöerna är bostadsbebyggelsen i Gustavsberg.
Bostadsbyggandet har från 1870-talet ända fram till
1960-talet varit före sin tid, både avantgardistisk

och renlärigt funktionalistisk. Fabriken och KF har
präglat och byggt upp samhället.
Perioden från 1870-tal till 1960-tal är extra viktig
att beskriva då dessa miljöer var och fortfarande
är en del av grönstrukturen med gröna tomter och
sparad natur.
Invid Farsta gård finns fortfarande Engelska
parken bevarad. Under 1600-talet anlades en
barockträdgård. Den finns inte kvar, förutom en
lindallé som går ned mot vattnet. Den typiska
Engelska parken som är drygt 200 år gammal
beskrivs också närmare då den är ett viktigt inslag
i grönstrukturen, både för sina ekar och för den
tidstypiska uppbyggnaden.
De kulturhistoriska miljöerna finns redovisade på
karta, bilaga 9.
Det biologiska kulturarvet
”Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och
arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans
nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och
utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och
skötsel.” (Riksantivarieämbetets definition)

I Gustavsberg finns det biologiska kulturarvet
levande i ekmiljöer, i den brukade historiska marken
kring gårdar och säterier samt i alléer och gamla
gårdsträd.

Hästhagen

Karaktären i grönstrukturen följer liksom
byggnaderna tidens stil och idéströmningar genom
olika epoker. Det gröna anpassas också efter
växtmiljö och klimat på platsen.

Haga längs Gamla Skärgårdsvägen

DEN GRÖNA KULTURMILJÖN OCH DET BIOLOGISKA KULTURARVET
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Ekar i Engelska parken

KULTURMILJÖ ENGELSKA PARKEN 1700-1800-TAL

Tidens stilideal
Vid 1700-talets slut och 1800-talets början blev
det vanligt att på svenska herrgårdar anlägga en
engelsk park. Till grund för utformningen för denna
parktyp låg det engelska landskapet men även
kinesiska trädgårdar. Den engelska parken skulle till
skillnad från den strängt geometriska barockparken
efterlikna naturens egna former. Växtligheten
anlades oregelbundet med pittoreskt slingrande
gångar och överraskande utblickar. Tanken var att
man aldrig skulle kunna överblicka hela parken,
under promenaden skulle nya vyer överraska
besökaren. Pittoreska arkitektoniska inslag hörde
till parktypen, som till exempel ekotempel. Dessa
inslag hade ofta sammanbindande siktlinjer.
Grottor var vanligt förekommande i engelska
parker, gärna skuggade av tät grönska. De olika
inslagen i en engelsk park skulle leda vandraren
mellan olika sinnesstämningar, varje plats hade sin
känsloladdning.
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Engelska parken i Gustavsberg
Den engelska parken vid Farsta slott anlades
troligtvis vid sekelskiftet 1800. Den tillhörde
Farstas herrgårdsbyggnad och låg bredvid den äldre
barockträdgården. Farstas park hade på 1840-talet
ett ekotempel vars tak var täckt av ostronskal.
Till parkens pittoreska inslag hör det stenbord,
gjort av ett kvarnhjul, som är placerat under ett
klippöverhäng. Ytterligare ett exempel på detta är
den lilla begravningsplatsen för herrgårdsfamiljens
hundar. På den höjd som finns i parken är en rund
berså ordnad på en vackert kallmurad platå. Detta
var Farstas fåfänga, det vill säga en plats med utsikt
där man kunde samlas för festligheter.
Idag finns de 200-åriga ekarna kvar, vilka
bildar en stomme i parkens trädstruktur. De
slingrande gångarna finns också kvar idag, samt
hundkyrkogården. Utsiktsplatsen med stödmurar
finns kvar samt ett stenbord.
Förslag på åtgärder för att öka/bevara värdet
Att skapa och genomföra en restaureringsplan för
parken samt att upprätta en skötselplan skulle
både öka parkens kulturhistoriska värde och
upplevelsevärdet.
Ovan th:
Karta över Farsta gård från 1815
Nedan th:
Karta över Gustavsberg från 1913
Farsta gårds parkanläggningar är
framträdande, både den engelska
parken och barockträdgården.

KULTURMILJÖ BRUKSPERIODEN 1870-1937 OCH KF-TIDEN 1937-1963

I Gustavsberg
Gustavsberg var ett ”typiskt” brukssamhälle, med
trygghet, stabilitet och omsorg, men uttryckte också
kontroll.
Brukssamhällets karaktär med olika bostäder för
olika arbetare är tydligt i Gustavsberg. Bostäder
för arbetare, lägre tjänstemän, högre tjänstemän,
konstnärliga arbetare, brukspatron utformades
olika. Många trädgårdar hade både köksträdgårdar
och syrénbersåer. Mot gatan avgränsas dessa med
häck och i vissa fall trädrader. Här byggdes samhället upp i etapper och med en anpassning till terräng

I Gustavsberg
1937 köpte KF fabriken och tog därmed också
ansvar för utvecklingen av samhället. Arkitekt Olof
Thunström fick i uppdrag att skapa ett mönstersamhälle i Gustavsberg. Företaget hade ambitionen
att bygga trivsamma boendemiljöer. Thunström
arbetade med allt från inredning och material till
vägstrukturer och planer.
Exempel på miljöer från dessa tider finns i bilaga
12.

Franska byggena

KF-tidens stilideal
Under funktionalismen kopplades byggnadernas
form samman med sociala krav om allas lika villkor.
KF:s arkitektkontor arbetade mycket utifrån bostadens kvaliteter. Funktionen och konstruktionen var
utgångspunkten för arkitekturen. Karaktäristiskt
för planeringen vid denna tid var husens placering i
naturmarken och att både byggnader och vägar följsamt följde höjdkurvorna utan att påverka terrängen. Det ideala bostadsområdet var fullt av grönska
och luft. Fortfarande skiljde man på arbetare och
tjänstemän.
På 1950- och 60-talen fick funktionalismens stilideal stöd av byggnadsindustrin vars nya metoder
med standardiserade byggelement överensstämde
med tidens ideologi och formspråk.

Strandvik

och landskap och inte med hjälp av en heltäckande
plan som de uppländska bruken, med raka gator
och fondmotiv.

Grindstugatan

Bruksperiod-tidens stilideal
Karaktäristiskt för brukssamhället var en patriarkalisk struktur, där en arbetsgivare ansvarade både för
företaget och för lokalsamhället. Ansvaret omfattande alla arbetare och tjänstemän, samhällsfunktioner och infrastrukturen i sin helhet. Det var arbetsgivarens ansvar att sörja för bostäder, livsmedel,
sjukvård, ”äldreomsorg”, undervisning, transporter,
energiförsörjning, etc. De arkitektoniska idealen vid
denna tid var de röda stugorna på landsbygden och
trädgårdsstadens samt brukssamhällets uppbyggnad. Typiska traditionella brukssamhällen förknippas främst med de uppländska bruken. Planeringen
av bruksorter utformades med en tydlig axel,
ordning och symmetri. Längs bruksgatorna kunde
arbetarbostäder anläggas, med en kyrka i bruksgatans fond som en motpol till herrgården. Varje gata
hade en särskild hustyp som upprepades. Utemiljön
i form av trädgårdar och grönstruktur påverkas av
husens avstånd sinsemellan och deras avstånd från
vägkant.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är tjänster som olika typer av
ekosystem och dess organismer tillhandahåller
människan. Exempel på ekosystemtjänster är
• skogens förmåga att rena vatten
• vattendragens buffertkapacitet under
värmeböljor
• insekternas pollinering av grödor och vilda växter.
Vi har mycket att vinna på att förvalta ekosystem
och dess tjänster. Positiva effekter är till exempel att
• vi sparar pengar genom att låta naturen göra
jobbet
• vi blir friskare
• vi begränsar negativ klimatpåverkan
• miljömedvetna kommuner blir attraktiva.
Dessa tjänster kan delas in i fyra huvudkategorier
utifrån vilken funktion de har: försörjande,
reglerande, kulturella och stödjande tjänster.
Gustavsbergs grönstruktur berörs inte i första
hand av försörjande ekosystemtjänster. Viss
matproduktion skulle kunna ske på kolonilotter
men kommer inte att bidra med några större
produktionsmängder.
Stödjande ekosystemtjänster
Exempel på stödjande ekosystemtjänster är
biologisk mångfald, vattencykeln, näringscykler,
jordformationer och fotosyntes.
Fördelar med reglerande ekosystemtjänster
1. Temperaturen i stadslandskapet sänks
Studier visar att parker i städer kan vara
5 grader svalare än sin omgivning och att
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den temperaturskillnad som uppstår mellan
grönområdet och den bebyggda miljön även ger
upphov till svaga vindar som svalkar i stadsrummet.
2. Luften renas
Vegetationen i stadsrummet bidrar till att filtrera
och rena luft och partiklar. En studie från USA visar
att det är 85 % mindre luftföroreningar i en park
än vid en jämförbar bebyggd yta, och cirka 70 %
mindre föroreningar längs en gata med träd än en
utan träd.
3. Koldioxid lagras
I samband med att ny urban bebyggelse upprättas
i naturmark, avverkas skog och andra potentiella
kolsänkor. Det medför att stora mängder koldioxid
frigörs.
Myrar och andra våtmarker lagrar också stora
mängder kol. En studie vid Beijerinstitutet för
ekologisk ekonomi har visat att Stockholms läns
ekosystem (skogar, våtmarker och sjöar) kan ta
upp och lagra upp till 40 % av koldioxidutsläppen
från trafiken och cirka 17 % av de totala
koldioxidutsläppen i länet.
4. Vattnets kvalité höjs
Grönytor i stadsmiljön absorberar regnvatten,
smältvatten och tillfälligt framträngande
grundvatten, och kan därför ta hand om mycket
av stadens dagvatten. Detta kallas LOD, lokalt
omhändertagande av dagvatten. Grönytor är också
viktiga för att grundvattnet ska kunna återbildas.
Under naturliga förhållanden tas dagvattnet upp

av växterna eller renas när det infiltreras genom
marken innan det når ut i sjöar och vattendrag.
Genom att hålla kvar dagvattnet och därmed
begränsa avrinningen av föroreningar, så främjar
vegetationen i staden en god kvalitet i vattendragen,
i synnerhet under stormar och perioder med extrem
nederbörd då föroreningarna i staden lättare frigörs.
Boverket rekommenderar att kommunerna
sätter av mark för grundvattenbildning
och att man exempelvis i översiktsplanen
redovisar sammanhängande stråk för öppen
dagvattenhantering och bättre kopplar samman
dessa med planeringen av grönstruktur.
5. Problem kopplade till översvämningar minskar
Översvämningar till följd av kraftiga regn kan
drabba flacka och låglänta områden nära vatten i de
flesta regioner i landet. Det blir därför allt viktigare
att planera för grönytor för översvämningar.
6. Problem med torka minskar
Det gröna vattnet är regnvatten som infiltrerar
jorden och som används av träd, buskar och annan
växtlighet samt i regnbevattnat jordbruk. Att
planera för och skapa mer effektiva lösningar för
grönt vatten blir speciellt viktigt med ett förändrat
klimat, för att exempelvis skapa buffertkapacitet för
vattenresurser under långvariga värmeböljor.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Jord- och skogsbruket behöver redan i dag tillgång
till vatten under perioder av torka. Vegetation i
stadsrummen bidrar till att bevara lokala vattencykler i stadslandskapet, vilket är särskilt viktigt
under torrperioder.
7. Näringsämnen tas om hand
Grönytor har stor betydelse för att ta hand om
näringsämnen, exempelvis binder de kväve.
Kväve och fosfor från bland annat avlopp och
jordbruksmark orsakar allvarliga miljöproblem
i vatten- och skogsområden. Överskott av kväve
bidrar vidare till stora miljöproblem i form av
övergödning och försurning av både mark och
vatten. Kväve från trafik och energiproduktion
släpps ut i luften, omvandlas i atmosfären och faller
sedan ner på marken och i vattnet.
Att restaurera våtmarker kan vara en
kostnadseffektiv åtgärd för att minska transporten
av fosfor och kväve till havet. Våtmarker bidrar
också till den biologiska mångfalden.
8. Bullret minskar
Medan hård (reflekterande) mark som vatten, grus
och asfalt sprider ljudet, kan mjuk (absorberande)
mark som gräs, skog och åkermark dämpa ljudet
effektivt. Vägverket har exempelvis beräknat att
50 meter vegetation kan dämpa bullernivån med
7 dBA. Hård mark ger emellertid ingen extra
dämpning.

9. Pollinering, skadedjursbekämpning och fröspridning gynnas
Många reglerande ekosystemtjänster skapas av
organismer som är beroende av livsmiljöer som är
rumsligt eller tidsmässigt åtskilda från den plats där
själva tjänsterna skapas. Till exempel produceras
pollinering, skadedjursbekämpning och fröspridning
lokalt när mobila (rörliga) organismer söker föda
inom eller mellan olika livsmiljöer. MABES står för
Mobile Agent-Based Ecosystem Service. De mobila
arterna som skapar MABES-tjänster upprätthåller
mycket kritiska processer i stadslandskapet
genom att de rör sig och sprider sig mellan olika
grönytor och upprätthåller viktiga processer där.
De rör sig dessutom mellan olika ekosystem. De
har behov av olika resurser för att överleva på
en större yta i landskapet. Sådana resurser är till
exempel födomiljöer och goda reproduktions- och
övervintringslokaler, samt goda möjligheter för att
ta sig mellan dessa olika miljöer.
I stadslandskapet kan en kombination av mer
orörda grönytor, till exempel naturreservat, och
delvis brukade livsmiljöer, till exempel ängar,
trädgårdar och golfbanor, vara avgörande för att
upprätthålla en god tillgång på MABES-arter, som
därigenom kan leverera sina så kritiska tjänster i
stadslandskapet.

massdöd av honungsbin samt förlust av habitat
för många andra biarter talar man därför om en
pollineringskris.
Fördelar med kulturella ekosystemtjänster
Naturen ger vila och återhämtning
Det finns i dag många studier som visar att
grönområden har positiva effekter på människors
hälsa och välbefinnande i form av rekreation och
minskad stress (Grahn 2003; Maas m.fl. 2006).
Den biologiska mångfalden gynnas med informell
skötsel
Den rekreativa användningen av naturen kan
många gånger skapa och upprätthålla positiva
ekologiska värden i stadsrummen.
SUA (Stockholm Urban Assessment) har visat
att informell skötsel av mark på kolonilotter, i
trädgårdar och på golfbanor har stor betydelse
för att upprätthålla den biologiska mångfalden
och därmed de ekosystemtjänster som är
beroende av skötsel. Bland annat erbjuder
golfbanornas våtmarker viktiga miljöer för hotade
groddjurspopulationer och andra grupper av
sötvattensorganismer.

Forskning visar att det under efterkrigstiden
skett globala nedgångar i artrikedom och antal
av vilda pollinatörer som humlor, solitära bin
och blomflugor. Tillsammans med rapporter om
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Likaså studerades inom SUA kolonilotter från både
ett socialt och ekologiskt perspektiv. Odlingslotterna
visade sig vara viktiga för pollinatörer och många
fåglar eftersom kolonisternas brukande skapade
lämpliga livsmiljöer för dem. Även villaområden
studerades inom SUA. De visade sig bilda ett mer
eller mindre sammanhängande grönt bälte, vars
rika mångfald av växtlighet och livsmiljöer erbjuder
viktiga spridningsmöjligheter för djur och växter i
Stockholmsregionen.
Nödvändigt för livskvalitén att vara ute i skogen
I en enkätstudie från år 2005 om svenskarnas syn
på naturen, svarade 80 % att det är nödvändigt för
livskvaliteten att komma ut i skog och mark. 42 %
svarade att det är absolut nödvändigt, medan bara
4 % svarade att naturen inte har någon betydelse
för dem. Samtidigt visade en studie från SLU 2009
att stadsbor alltmer sällan vistas i naturen. Sedan
1980-talet har svenskarnas intresse för att vara
ute i skog och mark sjunkit med 10 procent, vilket
visar att naturens rekreativa betydelse för många
människor gradvis håller på att minskas.
Gynna ekosystemtjänsterna
Ekosystemtjänsterna kan i Gustavsberg gynnas
på lokal nivå. I kommande arbete med t.ex.
upprustning av parker eller i kommande
detaljplaner kan man arbeta med följande åtgärder
om man vill gynna ekosystemtjänsterna.
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• Plantera träd
• Spara grönytor
• Spara och restaurera våtmarker
• Ta hand om dagvattnet lokalt
• Planera för att hantera översvämningar i låglänta
ytor
• Gynna mobila ekologiska tjänster
(Exempelvis bin som pollinerar blommor och
fåglar och myror som sprider frön.)
• Skapa koloniträdgårdar, gärna vid grönområden
• Gör naturen lättillgänglig
• Skapa förutsättningar för stadsodling
• Kom ihåg villaträdgårdarna som grön resurs
• Plantera flera olika trädarter
• Utveckla grön- och blåstrukturer så att den
gynnar och skapar ekosystemtjänster
Utifrån riktlinjerna skulle kommunen kunna arbeta
fram arbetsmetoder inför detaljplaneläggande
eller t.ex informationskampanjer till invånare.
Flera av punkterna kräver samarbete mellan
olika delar av kommunen. Det gäller till exempel
dagvattenhantering eller att göra naturen
lättillgänglig. I andra frågor krävs samarbete med
lokala aktörer och invånare.
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BILAGA 1 SKYDD AV NATUR
Skevik

Långsunda-Paradiset-Sången

Förklaring
Befintligt naturreservat

Nyhem

Planerat naturreservat

Lugnet

Östra Ekedal

Naturminne
Strandskydd

Munkmora

Utbredning av
Gustavsbergs tätort

Höjdhagen
Centrum

Ösby

Ösby träsk
Hästhagen

Gottholma
Farstadal

Holmviksskogen

Tjustvik

Kvarnsjön - Knuts hav Holmviksskogen
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BILAGA 2 NATURTYPER
Förklaring
Barrskog
Blandskog
Bruksskog/ungskog
Fuktlövskog
Hällmarkstallskog
Mosaikskog
Trivial lövskog
Ädellövskog
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BILAGA 3 FÖRENKLAD NATURVÄRDESKLASSNING
Förklaring
Högsta naturvärde
Högt naturvärde
Påtagligt naturvärde
Visst naturvärde
Lågt naturvärde
Ej bedömd

skala 1:25000
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BILAGA 4 NYTTJANDEGRAD NATURMARK
Förklaring
Hög
Påtaglig
Viss
Marginell
Ej bedömd

skala 1:25000

33

BILAGA 5 UPPLEVELSEVÄRDEN NATURMARK
Förklaring
Tysta områden
Vattennära
Variationsrikedom och
naturpedagogik
Skogskänsla
Utblickar och öppna
landskap
Orördhet och trolska
naturmiljöer
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