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Förord
Denna rapport är mitt examensarbete på 20 poäng utfört på Blekinge 
Tekniska Högskola inom programmet för Fysisk Planering. Utbildningen 
omfattar 180 poäng och leder till en teknologie magisterexamen i fysisk 
planering. Arbetsprocessen har pågått februari 2006 – augusti 2006.

Vi befinner oss i en tid då Försvarsmakten står inför stora förändringar 
och denna rapport utgör förslag till en framtida användning av Myttinge-
området i Värmdö kommun. Idag är Myttingeområdet ett övningsfält/skjut-
fält för försvarsmakten och en förutsättning för att det ska kunna ske en 
civil utveckling är att försvarsmakten avyttrar eller medger samutnyttjande 
av området. Vid en förändring av försvarets verksamhet står utvecklin-
gen av Myttingeområdet vid ett vägval och i denna rapport presenteras 
ett förslag till framtida markanvändning där tanken är att fokusera på 
möjligheter för utvecklingen snarare än restriktioner.

Linnea Larsson augusti 2006 
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Kap.1 Inledning
Bakgrund
Värmdö kommun ligger centralt i Stockholms skärgård, 2 mil öster om 
Stockholms stad. Det är en stor kommun i stockholmsregionen med vitt 
skilda förhållanden i dess olika delar; drygt 10 000 av skärgårdens cirka 
24 000 öar, kobbar och skär ligger inom kommunens gränser. I den yttre 
skärgården råder mer eller mindre glesbygdsförhållanden där skärgårds-
borna oftast är mångsysslare medan helt andra förhållanden råder på fast-
landet. 

År 2003 var Värmdö den snabbast växande kommunen i Sverige och de 
senaste tio åren har Värmdös befolkning ökat med ca 50 %. Kommunen 
beräknas växa till nästan det dubbla inom ungefär 20-30 år (Bergström 
2003, s 52). I februari 2006 nådde Värmdö kommun 35 000 invånare. 

Värmdö är en av Sveriges kommuner med många sommarhus relaterat till 
befolkningsmängden vilket leder till en närmare fördubbling av befolknin-
gen under sommaren (Bergström 2003, s 52).  En stor del av befolknings-
ökningen det senaste decenniet har skett genom att fritidshus omvandlats 
till permanentboende, detta till stor del beroende på att Värmdö ligger på 
ett rimligt pendelavstånd till Stockholm. Ökningstakten har dock sjunkit 
något de senaste åren.

Kommunen är även en viktig del av regionen för många stockholmare, 
då den erbjuder möjligheter till rekreation &friluftsliv i skärgården, längs 
kusten och i strövområden på ett rimligt avstånd till storstaden. 

I takt med att befolkningsmängden växer i Värmdö tillsammans med 
det stigande besökstrycket så ökar behovet av nya bostäder och även 
kraven på den kommersiella och kommunala servicen (skola, vård och 
omsorg m.m.). Dessa krav måste balanseras mot landskapets natur- 
och kulturvärden och riksintressen för att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Detta samtidigt som utvecklingen av nya områden måste ske 
i samverkan med bl.a. utbyggnaden av teknisk försörjning, bl.a. vatten 
och avlopp samt trafik.

På cirka 10 % av skärgårdens landyta har det funnits militära anläg-
gningar men då försvarsmakten nu genomgår stora förändringar tas 
dessa anläggningar i stor utsträckning bort. Det nya rörliga insats-
försvaret behöver övningsmark men marken behöver inte disponeras 
i samma omfattning som förr, en del områden kan vara aktuella för 
samutnyttjande medan försvaret helt lämnar andra områden. Inom 
Värmdö kommun har försvaret 28 områden av varierande storlek som 
de i dagsläget disponerar.1  Dessa områden är av stor vikt för den ut-
veckling som sker i Värmdö kommun.

Myttingeområdet är det största området på fastlandet där försvaret 
innehar mark och är därför särskilt intressant från kommunens sida. 
Området ligger i nordvästra delen av kommunen och nås på sling-
riga vägar från Gustavsberg via Hemmesta och Ängsvik. Myttinge-
området kan även nås via två färjor som passerar Rindö till Vaxholm 
stad. Denna väg kan eventuellt  bli av riksintresse då den är möjlig som en

1 Lina Malm, planarkitekt, planenheten Värmdö kommun, 2006-01-27.
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ostlig passage förbi Stockholm om de ordinarie vägarna är avstängda. Nor-
ra delen av Myttingeområdet berörs även av riksintresse för kulturmiljö 
samt en farled av riksintresse passerar norr om området. Myttingeområdet 
används som övningsområde/skjutfält och sedan området togs i bruk 1901 
har området utökats till 865 ha (Värmdö kommun 2003, ss 27-29, 52).

Det ökade bebyggelsetrycket inom kommunen märks också inom 
Myttingeområdet. Ett flertal av fritidshusen i området (bebyggelse som lig-
ger inom bullerstört område) omvandlas till permanentboende trots att om-
rådet inte är ett s.k. prioriterat förändringsområde.2  Även tillbyggnader och 
kompletteringar sker som man inte kan styra då ett antal åtgärder är bygglovs-
befriade i områden utanför samlad bebyggelse. I dagsläget saknas till stor del 
reglering för utbyggnad inom Myttingeområdet vilket leder till att många 
ärenden som inkommer till kommunen måste behandlas separat utan väg-
ledning av detaljplaner eller områdesbestämmelsermelser  (Värmdö kom-
mun 2003, s 52). 

Problemformulering
Trycket är stort på storstadsregionen Stockholm och detta påverkar även 
Värmdö kommun. Det är många intressen som skall samsas om en begrän-
sad yta i kommunen och då inflyttningen är stor och befolkningen spås 
fortsätta öka i framtiden innebär det att konflikterna om en allt mer krym-
pande yta kommer att öka. Hur ska Värmdö utvecklas i framtiden och vad 
innebär det för utvecklingen av Myttingeområdet? 

I och med försvarets förändrade roll i samhället skapas nya möjlighet-
er inom kommunen och Myttingeområdet blir då särskilt intressant 
men det finns samtidigt en hel del frågor som måste redas ut. Utbyg-
gnadsmöjligheten av kommunalt vatten och avlopp är en begränsande 
faktor i kommunen. Detta tillsammans med trafiksituationen är två 
viktiga frågor för planeringen i Värmdö kommun. Även tillgäng-
ligheten till naturen, grönstrukturen, och strandskyddet är angelägna 
faktorer som måste vägas in i planeringen. Vidare är norra delen av 
Myttingeområdet riksintresse för kulturmiljö vilket måste tas hänsyn 
till. Hur skall dessa, och ett flertal andra anspråk, vägas och viktas för 
att skapa en bärkraftig och hållbar utveckling för Myttingeområdet?

Syfte och målsättning
Syftet med examensarbetet är att finna långsiktigt hållbara lösnin-
gar; ekologiska, sociala, tekniska och ekonomiska för utvecklingen 
av Myttingeområdet samt visa på möjligheter för en framtida mark-
användning. Målsättningen är att ta fram förslag för den framtida använd-
ningen av Myttingeområdet som skall fungera som ett kunskapsunder-
lag samt ligga som grund för en framtida fördjupning av översiktsplanen.

Metod och material
I denna rapport utreder jag en framtida användning av Myttinge-
området under förutsättning av att försvarsmakten lämnar området. 

2 I Värmdö kommun finns fem prioriterade förändringsområden, ett förändringsområde 
definieras som ett fritidshusområde där allt fler människor bosätter sig permanent.
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Till grund för andra kapitlet ”Planeringsförutsättningar”, ligger litteratur- 
och kartstudier samt kommunala dokument och regeringens proposition 
Vårt framtida försvar – försvarspolitik inriktning 2005-2007.  Det tredje 
kapitlet ”Inventering”, grundas på platsbesök, kommunala dokument och 
samtal med tjänstemän på kommunen. I det fjärde kapitlet ”Analys” ge-
nomför jag en landskapsanalys som jag grundar på metodexempel ur skrift-
erna Tänk efter före (1982) samt Landskap i fokus (2001). Arbetet har skett 
med hjälp av flygbildstolkning kompletterat med kart- och fältkontroller.  
Föregående kapitels arbete och litteraturstudier ligger till grund för det 
femte kapitlet ”Sammanfattning och program för planering av en framtida 
markanvändning”. I detta kapitel för jag även en kort diskussion runt be-
greppen hållbarhet och urbaniserad landsbygd. Här kommer jag främst 
att utgå från Regionplane- och trafikkontorets Hållbar utveckling i RUFS 
(2005) och Nya frågor i den regionala utvecklings-planeringen (2004). 
I det sjätte och sista kapitlet ”Planförslag”, presenterar jag ett förslag till 
framtida användning av Myttingeområdet, där den kunskap som förvärvats 
i de föregående kapitlen tillvaratagits. 
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