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Kap.4 Analys 
I följande kapitel kommer jag att genomföra en landskapsanalys över de 
naturgivna förutsättningarna kompletterat med värdefulla naturmiljöer för 
att få en bättre helhet. Som tillägg till landskapsanalysen gör jag en vi-
suell analys av området baserad på en analysmetod av Kevin Lynch (Lynch 
1964). Jag kommer även att titta på den regionala grönstrukturen, strand-
skydd samt grönstrukturens sociala värden för att skapa en bredare bild av 
området och dess möjligheter.

Landskap och natur
I Värmdö kommun och i Myttingeområdet finns en unik miljö med öppna 
kulturlandskap, skogsområden, våtmarker, småbruten kust, vikar och mil-
tals med stränder. Myttingeområdet spelar en central roll i utvecklingen i 
kommunen och regionen då det är ett av få sammanhängande ”oexploater-
ade” områden i storstadsregionen. Jämförelse kan göras med Järvafältet i 
Stockholm, vars militära bakgrund också spelat in i dess orördhet.22  

Landskapsanalys
Landskap handlar om relationen mellan människa och plats och landskaps- 
analyser används för att ta tillvara de resurser som finns i området. Män-
niskan har sedan urminnes tider använt marken utifrån de platsförutsättnin-
garna som råder, detta kan man se särskilt tydligt på landsbygden där 
bebyggelsen ofta ligger i gränsen mellan lera och morän, gärna i ett sydvänt

skogsbryn. Detta då det är lättare att grundlägga husen på morän samt 
att man behövde leran till odlingsmark (Byggforskningsrådet 1982, 
s 7). I modern stadsplanering har naturförutsättningarna använts på 
olika sätt med ofta vitt skilda resultat. Jag kommer att använda land-
skapsanalysen som ett hjälpmedel för att tillvarata resurser i landska-
pet och som ett underlag för beslut om framtida markanvändning.

Innehåll
En landskapsanalys innehåller traditionellt främst information om 
markens och vegetationens användbarhet och denna information byg-
ger i första hand på ekologiska kunskaper. Vad en landskapsanalys 
innehåller kan dock variera mycket beroende på problemställning och 
naturförutsättningar (Byggforskningsrådet 1982, s 5). Som utgångs-
punkt för min inventering kommer jag att använda den inventering 
som Värmdö kommun genomfört över strandområden (Värmdös 
stränder i regionen). I sin inventering redovisar Värmdö kommun 
topografi, skog23 , anlagd gräsmark, havsstrandäng, hårdgjord yta, kul-
tiverad gräsmark, myrmark, rismark, sandstrand, vass, åker och ängs-
mark. Jag kommer vidare att komplettera min landskapsanalys med 
skyddsvärda områden, strandskydd, regional grönstruktur och grön-
strukturens sociala värden för att på så sätt skapa en bättre helhet över 
Myttingeområdet.

22 Idag är Järvafältet ett av de största naturreservaten i Stockholms län.
23 Barrskog, hällmarkstallskog, lövskog, ädellövskog, trivial lövskog, fuktlövskog, 
blandskog, bruksskog.
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Jag kommer även göra en visuell analys där jag delvis kommer att använda 
mig av de begrepp som Kevin Lynch använder sig av för att karaktärisera 
staden. Användandet av begreppen kommer dock att anpassas till att beskri-
va landskapet. De begrepp som Lynch använder är: Path (Stråk), Nodes 
(knutpunkter), Landmarks (landmärken), Districts (områden), Edges (grän-
ser och kantlinjer) (Lynch 1964 The image of the city). 

Genomförande
Jag kommer att inventera planområdet med hjälp av kartor, flygbilder 
och fältkontroller. Arbetetsmetoden utgår från det tillvägagångssätt 
som Värmdö kommun använt i rapporten Värmdös stränder i re-
gionen.  Jag kommer att ta fram en översiktlig vegetationskarta som 
bygger på tolkning av flygbilder,24  där den första tolkningen har gjorts 
av infraröda flygbilder  i aviopret.25  Jag har sedan kompletterat denna 
tolkning med fält- och kartstudier.26

Värdering
Jag kommer vidare att göra en värdering av de olika områdena där 
jag anger områdets lämplighet för bebyggelse respektive grönområde. 
I flera fall ger själva områdets terräng, befintliga bostadsområden, 
vägar samt flora och fauna vissa förutsättningar för planering. Sänkor 
kan t.ex. lämpa sig för vägar, branta bevuxna sluttningar för park och 
grönområden medan träd kan fylla en funktion som vindskydd för 
att ge några exempel. Vidare kan områden med blandskog, lövskog 
och varierad topografi anses som lämpliga för friytor. Likaså områden 
med hagmarker, skogsbryn, trädbevuxna holmar i åkerlandskap och 
områden med fornlämningar. Hällmarks-tallskog, ungskog och bland-
skog på torrare marker och trädridåer längs diken kan bedömas som 
lämpliga att integrera i bostadsområden (Byggforskningsrådet 1982, 
s 21)

24 IRF (infraröda färgbilder) från 1999.
25 Wild aviopret APT2, ett analogt tolkningsinstrument. 
26 Fastighetskarta, ortofoto (ej geometriskt korrigerade).

Information

Vegetation
Mark
Topografi
Landskaps-
karaktär

Grundförhållanden
Kulturhistoria
Hydrogeologi
Lokalklimat

Ägoförhållanden
Bebyggelse
Ledningar
Vägar

Informationens koppling
till landskapsanalysen

Kärnan i de flesta land-
skapsanalyser

Kan ibland finnas med, vanligen 
friståednde utredningar som bör 
samordnas med landskaps-
analysen

Underlag som bara delvis behandlar 
landskapet. Ingår inte i landskaps-
analysen.



Kap. 4: Analys

41

Figur. Landskapsanalys
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Begreppsförklaring visuell analys
Stråk (path)
Stråkbegreppet är direkt applicerbart på landskapsanalysen. Stråk kan ses 
som de leder där människan rör sig och observerar landskapet, det gäller 
både vägar och stigar (Lynch 1964, s 47).

Gränser och kantlinjer (edges)
Gränser och kantlinjer är kanten mellan två områden t.ex. mellan skog och 
öppen mark eller mellan åker och ängsmark. Gränser kan även  uppfat-
tas som barriärer i landskapet, dessa är ofta både psykologiskt och fysiskt 
svåra att passera. Det kan vara t.ex. en kraftigt trafikerad väg, branta partier, 
vatten eller sankmark (Lynch 1964, s 47). 

Område (district)
Områden är relativt stora och skiljer sig från omgivningen. I staden kan 
man särskilja områden med hjälp av t.ex. gatustruktur, topografi och byg-
gnadstil. Det är enhetliga områden som man mentalt kan gå in i. I land-
skapet är områden ofta stora och enhetliga och skiljer sig från omgivnin-
gen, det kan t.ex. vara skog, åker eller hagmark (Lynch 1964, s 47).

Knutpunkt (node)
En knutpunkt är en strategisk plats i staden eller landskapet. Det är fram-
förallt platser där stråk möter och korsar varandra. En knutpunkt är ofta en 
korsning, ett vägskäl eller en plats för byte av transportmedel (Lynch 1964, 
ss 47-48). 

Landmärke (landmark)
Begreppet landmärke är direkt applicerbart på landskapet. Ett land-
märke utgör en referenspunkt och intar en ofta dominerande roll i 
landskapet. Landmärken fungerar som ett hjälpmedel för att orien-
tera sig i staden/landskapet. Det kan t.ex. vara ett berg, kraftledningar 
eller byggnader (Lynch 1964, s 48).

Sammanfattning visuell analys 
Jag har här enbart genomfört en översiktlig visuell analys av hela 
området och då framträder framförallt vägarna inom området som 
stråk. Vad gäller gränser och kantlinjer så är kustlinjen tillsammans 
med övriga vattenområden de mest framträdande inom Myttinge-
området. Två typer av områden framstår; områden med bebyggelse 
(Skärmaräng, Lillsved, Stenslätten m.fl.) och områden bestående av 
öppen åker/ängsmark. Vad gäller knutpunkter så är det när man tit-
tar översiktligt på Myttingeområdet främst färjeläget vid Stenslät-
ten och vägkorsningar som framträder. Vidare finns det framförallt 
två dominerande landmärken inom området och det är Fredriksborg 
(”Smörasken”) och Lillsveds idrottsfolkhögskola. 

De slutsatser och lärdomar vi kan ta med oss i det vidare arbetet från 
den visuella analysen är bl.a. att utveckla transportstrukturen kring 
stråk som framträder samt arbeta speciellt med knutpunkter. Vidare  
bör olika områdens karaktär tas tillvara samt i vissa fall förstärkas, 
detta gäller även de landmärken som pekats ut. I det fortsatta plan- 
arbetet är det lämpligt att genomföra visuella analyser över mindre 
delområden för att ta tillvara och ibland förstärka deras karaktär.
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Visuell analys
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Värdefulla naturmiljöer 
ESKO-områden (ekologiskt särskilt känsliga områden) 
I Värmdö kommuns översiktsplan (2003, s 34) utpekas ett område på Myt-
tingeområdet som ”ekologiskt särskilt känsligt område” (ESKO).  ESKO 
områden är mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från eko-
logisk synpunkt och dessa ska enligt Miljöbalken (MB 3:3) så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan leda till skada på naturmiljön. 

Nyckelbiotoper
Det finns även två områden utpekade som ”nyckelbiotoper i skog”, detta är 
värdefulla skogsområden som inrymmer eller kan inrymma sällsynta och 
hotade arter. Inom dessa områden får ingen avverkning eller röjning ske 
utan diskussion med Skogsvårdsstyrelsen (Värmdö kommun 2003, s 36).

Skyddsvärd havsvik
I Program för kustplan Fördjupning av översiktsplanen för kusten och 
skärgården i Värmdö kommun (2005 s, 25) pekas havsviken vid Edslösa ut 
som ”skyddsvärd grund havsvik”.

Stränder och strandskydd
1952 infördes de första reglerna för att begränsa byggandet vid stränderna 
och 1975 blev strandskyddet generellt i Sverige 100 meter. Länsstyrelsen 
kan dock utöka strandskyddet till 300 meter. Strandskyddet innebär att in-
gen allemansrättslig mark får privatiseras och avsikten är att säkerställa

både den allemansrättsliga tillgängligheten samt den biologiska mång-
falden. För Myttingeområdet är strandskyddet till stora delar 300 me-
ter.

Tillgången till attraktiva strandområden i Stockholmsregionen är be-
gränsad och enligt Naturvårdsverkets statistik har Värmdö kommun 
varit den kommun som lämnat flest dispenser från strandskydds-
bestämmelserna (Värmdö kommun odaterad, s 3). En målsättning i 
fortsättningen bör vara att bevara en god tillgänglighet till allmänna 
stränder samt säkertälla den biologiska mångfalden. 

Myttingeområdet är ett av få områden i nära anslutning till Stockholm 
där det finns större fria sammanhängande strandområden (Värmdö 
kommun 2003, s 43). Med tanke på Värmdös omfattande strandom-
råden krävs det för all planering i kommunen ett heltäckande och aktu-
ellt planeringsunderlag. Under 2003 utvecklade Värmdö kommun en 
metod för strandkartering med flygbildstolkning (Regionplane- och 
trafikkontoret 2005, s 42). Metoden presenteras i skriften Värmdös 
stränder i regionen (Värmdö kommun, odaterad). 
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27 Metoden bygger på Patrik Grahns teori om olika parkegenskaper.

28 Enbart reservat på fastlandet redovisas. 
29 Vad gäller reservatsbildning så finns det i MB bestämmelser om olika om-
rådesskydd. Det är möjligt att bilda naturreservat för att skydda ett områdes 
naturvärden eller tillgodose mark för friluftslivet. Vidare kan kulturreservat bildas 
för att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Dock kan kulturmiljöer skyddas 
i naturreservat och värdefull natur i kulturreservat, det är det huvudsakliga syftet 
som avgör.
30 Reservat kan bildas av kommunen eller länsstyrelsen, samma lagstiftning gäller 
för båda alternativen och därmed är skyddet lika starkt för båda formerna.

Grönstrukturens sociala värden
Människan mår bra av grönområden. Forskning visar att närhet till grön-
områden och parker minskar stress och ökar koncentrationen och ger 
mindre problem med psykiska och fysiska besvär. Detta blir tydligt i 
storstads- miljöns höga levnadstempo (Regionplane- och trafikkontoret 
2001, s 13). I Upplevelsevärden Sociala kvaliteter i den regionala grön-
strukturen presenteras en ny metod för att mäta grönstrukturens sociala 
värden.27 Metoden beskriver på ett fördjupat och nyanserat sätt dessa 
värden, som man kallar ”upplevelsevärden”. Begreppet  bygger på den 
enskilda människans förväntade upplevelser i sitt besök i strövområdet. 
Modellen bygger på parametrarna orördhet och mystik, skogskänsla, 
frihet,rymd, artrikedom och naturpedagogik, kulturhistoria, aktivitet, ut-
maning och samvaro (Regionplane- och trafikkontoret 2001, s 16-17).

Grönstruktur
Den regionala grönstrukturen är en förutsättning som är av stor vikt för 
växt- och djurliv i Stockholmsregionen och den är även betydelsefull för 
det rörliga friluftslivet. Myttingeområdet är inte omnämnt i Regionplane- 
och trafikkontorets kartering av regional grönstruktur i Stockholms län då 
området är av riksintresse för försvaret. Genom Nacka kommun och Vär-
mdö kommun går dock Nacka-Värmdö kilen och denna “slutar” alldeles 
söder om Myttingeområdet.

Stockholmsregionens goda tillgång till grönområden ger bra förutsättnin-
gar för invånarna att vistas i naturen.  I Stockholms län finns i dagsläget ca

50 befintliga reservat/nationalparker och i rapporten Aldrig långt till 
naturen pekas ytterligare 71 områden ut som långsiktigt bör skyddas 
som reservat enligt miljöbalken.

 I Värmdö kommun finns det dock bara fyra befintliga reservat (Stor- 
ängsudd, Skevik, Saltarö-Skärmarö samt Björnö) och två föreslagna 
reservat (Långviksträsk och Sticklingsberg) (Rapport 2 003:20, s 9).28 
Det är framförallt i de norra delarna av kommunen som det inte finns 
några större sammanhängande naturområden som innehar något form 
av skydd.  Myttingeområdet har potential att utvecklas till ett sam-
manhängande natur- och rekreationsområde, som kan erbjuda både 
avkoppling och aktiviteter samt natur- och kulturvärden.29

Bevarande av naturområden kan i planeringen hanteras på två sätt. 
Dels kan olika områdens värden tas upp i planeringsprocessen (de-
taljplan), dels kan områden i förebyggande mening ges ett lagskydd 
(reservatsbildning) med syfte att dess värden skall bevaras. En skill-
nad är att reservat är svårare att upphäva.30   
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