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Landskapsanalys - ett viktigt verktyg

När ett område ska exploateras, behöver olika 
avvägningar och bedömningar göras. Land-

skapsanalysen är då ett viktigt verktyg med vars hjälp 
man kan belysa vilka resurser som finns, och hur 
man på bästa sätt kan ta till vara dessa tillgångar. 
Den ger med andra ord ett bra kunskapsunderlag 
vid beslut om exploatering eller bevarande. För att 
kunna göra detta är det viktigt att grundligt inventera 
området och kartlägga dess förutsättningar för att 
sedan kunna analysera dessa i en landskapsanalys. 

En annan fördel med en analys är att den medför att 
olika fakta och kunskapsmaterial förklaras, systema-
tiseras, konkretiseras och förenklas. Landskapsana-
lysen kan därför hjälpa till att lyfta upp de ”mjuka” 
intressena, natur och kultur, så att de får en högre 
status och stärker sin position gentemot de ”hårda” 
intressena i planprocessen. 

Landskapsanalys är inget entydigt begrepp och den 
kan ha olika funktion i olika sammanhang, utifrån 
de frågor som står i fokus. Det finns en mängd olika 
typer av landskapsanalyser (olika metoder finns be-
skrivna i Landskap i fokus, 2001, av Bengt Schibbye 
och Ylva Pålstam) och de skiljer sig åt beroende av 
bl a syfte, innehåll och tillvägagångssätt. Gemen-
samt är dock att analyserna ska visa vilka ytor som 
är lämpligast att exploatera, eventuellt hur marken 
ska exploateras och vilka ytor som bör bevaras. 

En metod för att komma fram till detta är att lyfta 
fram värden i en tematisk analys. Då görs en analys 
utifrån ett speciellt värde; natur-, kultur- eller visuellt, 
där man identifierar och lyfter fram värdena och av-
gör hur typiska, värdefulla eller unika de är. Analy-

sen bör besvara frågor om miljön är sällsynt, typisk, 
eller viktig för en viss epok i historien eller för en viss 
region. Och dessutom visa hur ny bebyggelse kan 
komma att påverka dessa värden. 

Historisk / kulturell
Den historiska karaktären uttrycker den kulturhisto-
riska dimensionen av landskapet. Det handlar om 
hur människan, utifrån de naturgivna förutsättning-
arna, har nyttjat, brukat och format landskapet. 
Innehållet avser mindre områden eller objekt.

Grönstruktur / ekologi
Avser analys av olika grönstrukturers funktioner, som 
trädgård, park, natur alternativt en analys av de 
ekologiska värden som finns inom ett område.

Visuell 
Med visuell karaktär menas landskapets utseende 
och sammanhang, den sammansatta helheten av 
både storskaliga grundläggande strukturer, t ex na-
turgeografiska förhållanden, och det specifika inne-
hållet. Begrepp som skala, rumslighet, struktur och 
orienterbarhet är centrala. Här försöker man kom-
ma fram till en indelning av landskapet i homogena 
områden, vilket används för att få överblick över ett 
landskap

En helhetssyn på landskapet
En annan viktig egenskap författarna Schibbye och 
Pålstam betonar är att landskapsanalysen bör inne-
fatta hela landskapet, d v s både natur-, kultur- och 
visuella värden. Landskapet förändras över tiden 
av både naturliga och kulturella processer, och ny 
exploatering påverkar landskapet ytterligare, både 

materiellt och visuellt. Med rätt kunskap kan ska-
dor på värdefull natur- och kulturmiljö ofta undvi-
kas och påverkan på områdets karaktär minimeras, 
men man måste då ha en helhetssyn på landskapet. 
Det betyder att man, för att lyckas med det, behöver 
arbeta med alla tre aspekter på landskapet; natur-
förutsättningar, kulturhistoriskt innehåll samt visuell 
karaktär. Fokus är då landskapet som helhet, inte 
någon enskild aspekt.

Sammanfattningsvis
Den viktigaste frågan i början av analysarbetet är i 
vilket sammanhang den ska användas och utifrån 
det bestämma avgränsning och vilken skala man 
ska jobba i. Den skala man ska arbeta i styr detalje-
ringsgraden i nedanstående steg.

Arbetet med landskapsanalys delas ofta in i tre tyd-
liga steg:

1. Beskrivning av landskapets karaktär och inne- 
 håll. Här identifieras och beskrivs landskapets 
 naturliga, kulturella och visuella egenskaper  
 och hur dessa samverkar med varandra.
2. Identifiering av landskapets värden. Landska- 
 pets värden lyfts fram och redovisas. Värdena   
  kan vara upplevelsevärden, bruksvärden (t ex  
 rekreationsvärden) samt vetenskapliga eller his- 
 toriska kunskapsvärden. En sådan genomgång  
 är nödvändig för att i nästa steg kunna 
 göra en bedömning av hur känslig eller sårbar   
  en viss miljö är för förändringar. 
3. Känslighetsanalys. De två första stegen vägs  
 samman och ställningstaganden görs till olika  
 områdens lämplighet eller känslighet för be- 
 byggelse.



A 
N 
A 
L 
Y  
S 
E 
R

Utveckling av 
Solbergsudde

34

Val av analysmetod

Gränser och kantlinjer

En kantlinje är gränsen mellan två områden av olika 
karaktär. Gränsen kan vara tydlig som mellan åker 
och skog, eller mer diffus som mellan gles skog och 
öppen terräng eller mellan hagmark och åker.

Barriär

Barriärer är gränser som är 
fysiskt och/eller psykologiskt 
svåra eller omöjliga att pas-
sera. Olika stråk, som till 
exempel motorvägar och 
järnvägslinjer, kan utgöra 
barriärer men det kan även 
vara sjöar, vattendrag, sank-
marker eller berg. Psykologiskt svårt kan det t ex vara 
att passera ett strandområde som känns privatise-
rat.

Övergångszon

Övergångszoner är en bredare 
gräns eller en diffus yta mellan två 
enhetliga områden. Övergångzo-
ner kan vara kalhyggen, sankmar-
ker, glesare skog och strandland-
skap etc.

Rumslighet

Med hjälp av topografi, skogsområden och bebyg-
gelse kan olika ”väggar” skapas i landskapet. När 
flera sådana vägg-
bildande element av-
gränsar en yta skapas 
olika rum i landskapet. 
När vi förflyttar oss blir 
det mer spännande, 

Stråk

Stråken är de stigar, gator, 
vägar och järnvägar eller 
andra kommunikationsle-
der där människor rör sig. 

Nod - knutpunkt

En knutpunkt är en strategisk plats dit man lätt kan ta 
sig. De vanligaste knutpunk-
terna, är där stråk möts och 
korsar varandra, d v s väg-
skäl, korsningar, bytespunkter 
mellan olika trafikslag etc. Vid 
en knutpunkt finns det ofta karaktärsfulla objekt så 
att platsen får en identitet.

Landmärke

Ett landmärke är ett stort, 
högt eller på annat sätt upp-
seendeväckande element, 
som utgör en punktreferens 
i landskapet. Landmärket är 
en kontrast till omgivningen 
i dominans eller karaktär, 
vilket gör det lätta att hitta 
och bra att orientera efter. 

Enhetliga områden

Områden är relativt sto-
ra, har en enhetlig ka-
raktär och skiljer sig från 
omgivningen. Enhetliga 
områdena i landskapet 
kan t ex vara en bit åker, 
skog, en äng eller hage.

Av de olika landskapsanalyser som tas upp i Land-
skap i fokus är det natur- och landskapsanalysen 

som behandlar betydelsen av obebyggda och glest 
bebyggda delar av landskapet, varför jag har valt att 
göra den för Solbergsudde. Naturdelen kommer att 
utgöras av en analys av värdefulla naturtyper, vilket 
är mer relevant för Solbergsudde än en analys av 
grönstrukturen. Som tillägg till landskapsanalysen 
gör jag en känslighetsanalys för att analysera land-
skapets visuella tålighet.

Jag kommer även att titta på strandskydd, kulturvär-
den samt grönstrukturens rekreativa värden för att 
skapa en bredare bild av området och dess möj-
ligheter. 

Analys av landskapskaraktär
Ser främst till de visuella sidorna av landskapet, 
inklusive estetiska värden, och behandlar följande 
teman: Terrängformer, synlighet, landmärken, stråk, 
barriärer, noder, rumslighet, områdestyper och spe-
ciella element.

Analysen gör det möjligt att dela in området i olika 
enhetliga delområden beroende på karaktär. Sedan 
kan delområden med samma karaktär behandlas 
som en enhet i planeringen. Nedan följer en be-
skrivning av de olika begreppen.

Terrängformer

Landskapets former, som berg, kullar, åsar och slät-
ter, utgör områdets terrängformer.
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och samtidigt kan vi lättare orientera oss, om det 
finns en variation mellan olika landskapsrum. Dessa 
kan vara små och tydliga, t ex i kuperade områden, 
eller stora och otydliga som i en del slättområden. 
Bilden på landskapsrum ger en fingervisning om hur 
stort landskapsrum man kan överblicka i taget, hur 
långt blicken når. T ex visar de små markeringarna 
inne i skogen att överblicken är begränsad till ett 
ganska litet område, medan slättlandets stora och 
ibland halvöppna rum antyder att siktlängden är 
”obegränsad”. 

Rumsliga och visuella samband

R u m s l i g a 
s a m b a n d 
skapas när 
olika rum 
förbinds till 
va rand ra , 
a n t i n g e n 
fysiskt ge-
nom till-
g ä n g l i g -
het, eller 
visuellt genom en visuell kontakt. Visuell kontakt kan 
skapas med ett landmärke, och kallas då utblick.

Analys av naturmiljön 
Inventera vilka biotoper som finns i området och uti-
från det göra en analys av vilka värdefulla naturom-
råden som finns.  

Analys av kulturhistoriska värden
Analysen är knuten till kulturmiljövården och ofta 
orienterad mot bevarande.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen görs för att kunna bedöma 
olika områdens lämplighet eller känslighet för ny 
bebyggelse och den kan hjälpa till att beskriva hur 
ny bebyggelse kan förhålla sig till landskapet. ”Vi-
suell tålighet” är ett begrepp som brukar användas 
för att beskriva denna känslighet, ofta i samband 
med vindkraftsetableringar. Med visuell tålighet me-
nas landskapets förmåga att tåla ingrepp utan att 
ändra karaktär. Alla landskap förändras med tiden 
i sin struktur och sitt utseende, men det betyder inte 
att karaktären behöver förändras eller gå förlorad.
Landskapen har möjligheten ta emot nytt innehåll 
inom vissa gränser. När en karaktärsförändring väl 
sker är det inte gradvis utan genom att en gräns pas-
seras. 

Låg tålighet innebär att det finns stor risk för att ett 
områdes visuella karaktär kan gå förlorad redan 
med en mindre förändring eller ett mindre ingrepp. 
Hög tålighet innebär att en förändring inte nämnvärt 
påverkar det aktuella landskapets visuella karaktär. 
Analysen gör det även möjligt att jämföra olika land-
skap och/eller lokaliseringar med varandra. Nedan 
följer en genomgång av de olika begrepp som be-
handlas i analysen.

Orienterbarhet

Vi har behov av att lätt kunna orientera oss i vår 
omgivning, bl a för att känna oss trygga. Lätt igen-
kännbara element, så kallade landmärken och mar-
kanta terrängformer, dalgångar och andra tydliga 
landskapselement ökar orienterbarheten. Annat som 
underlättar orienteringen är upplevelsen när man 
förflyttar sig i landskapet, dynamiken mellan det 
öppna och det slutna och mellan olika skalor och 

riktningar.

Dominans

Med dominans menas 
oftast relationen mellan 
olika element i ett land-
skap. När ett element 
på något sätt drar till sig 
all uppmärksamhet do-
minerar det över land-
skapets andra element. 
I en skärgårdsmiljö som i detta fall eftersträvas oftast 
en lokalisering av ny bebyggelse så att den inte ska 
dominera landskapsupplevelsen. I andra miljöer 
kan istället dominansen vara en del av en medveten 
strategi, t ex för att ge karaktär åt en industrimiljö 
eller hamn. 

Kontrast

Kontrast handlar om graden 
av olikhet. Ett vertikalt element 
i ett landskap dominerat av 
horisontella linjer ger en stor 
kontrast. Horisonten är viktig i 
alla landskap. Allt som sticker 
upp och bryter horisonten re-
gistreras. Det betyder att vi väldigt snabbt registrerar 
objekt som är högre än omgivningen, kanske främst 
i flacka landskap. Likaså utgör ett modernt inslag 
i ett historiskt landskap en stor kontrast. Kontraster 
värderas olika i olika miljöer, ibland värderar vi kon-
trasterande element högt, ibland lågt.

Komplexitet och skala

Med begreppet komplexitet menas graden av varia-
tionsrikedom. Ett landskap med få element är ens-

Rumsligt samband mellan stad och natur. 
Visuellt samband över vattnet
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artat, innehåller det många element kan det istället 
vara kaotiskt. Mellan dessa ytterligheter finns omväx-
lande landskap med viss komplexitet. Det finns ingen 
direkt koppling mellan hur vi värderar ett landskap 
och dess komplexitet. T ex kan ett ensartat landskap 
som Ölands alvar uppskattas av de flesta, medan 
ett övergivet industriom-
råde med en mängd olika 
element inte lika självklart 
upplevs positivt. I ett land-
skap med hög komplexitet 
märks nya inslag normalt 
inte lika mycket som i ett 
variationsfattigt landskap. 
Samtidigt finns det också 
en risk att nya byggnader 
i ett komplext landskap blir det där sista elementet 
som gör att landskapet blir för rörigt, för kaotiskt.

Med skala menas storleksförhållanden mellan objekt 
och landskap eller objekt och betraktare. Begreppet 
hänger nära samman med komplexiteten, t ex har 
ofta ett storskaligt skogsbrukslandskap få element 
och låg komplexitet. Men motsatsen finns också, t 
ex kan ett storskaligt industrilandskap samtidigt vara 
komplext.

Symbolvärden

Landskapet som helhet, liksom element i landskapet, 
kan också ha symbolvärden. Symbolvärdet påverkar 
även människors uppfattning om vad som är positi-
va eller negativa inslag eller vad som är vackert och 
passar in i landskapet eller tvärtom. En viktig aspekt 
vid en bedömning är tidssambandet mellan den nya 
bebyggelsen och den miljö den lokaliseras till (den 
befintliga miljön). Ett landskap med prägel av ”det 

moderna samhället” har andra förutsättningar att 
tåla nya byggnader än ett landskap där få föränd-

ringar skett under senare tid. 
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Resultat av analyserna

Analysen genomförs i två steg där den första 
innefattar inventering och beskrivning. Steg två 

kallas rekommendation och består av en analys av 
värdet samt en bedömning av bevarandevärde. Vär-
det kan vara visuellt, ekologiskt eller kulturhistoriskt 
beroende av analysmetod. Bevarandevärdet klassi-
ficeras i fem steg: mycket högt, högt, visst, lågt samt 
inget bevarandevärde.

Landskapskaraktärer
I analysen av landskapskaraktärer utgår bevarande-
värdet från det visuella värdet.

Terrängformer
Steg 1 – inventering och beskrivning
Västerviks skärgård har en tydlig sprickdalskaraktär 
som har sitt ursprung i inlandsisen. Berggrunden 
består av granit och långa stråk av skiffer/kalksten. 
Inlandsisens enorma krafter gröpte ut det mjukare 
skiffret och formade landskapet, vilket kan ses i att 
skiffrighetens orientering i bergarterna i stort sett 
motsvarar sprickbildningens riktning. Där isrörelsens 
riktning sammanföll med sprickornas orientering är 
detta särskilt tydligt. Solbergsudde karaktäriseras av 
denna sprickdalsterräng, d v s där är bergigt och 
väldigt kuperat. Högsta punkten är 27 meter över 
medelvattennivån. Där finns branter med lutningar 
på upp till 1:5. En bergsrygg sträcker sig i uddens 
riktning. På den sydvästra sidan och längst ut på ud-
den sluttar berget brant ner mot vattnet och deponin. 
Norrut och rakt åt söder är bergsbranten indragen 
från strandlinjen så att området närmast vattnet blir 
flackare.

Flack strand åt nordost

Steg 2 - Rekommendation
Sprickdalstopografin är avgörande för områdets 
karaktär och särskilt dess utmärkande egenskaper, 
som är branter och höjder, har ett mycket högt be-
varandevärde.

Terrängform

Höjdnivåer 18-27 meter

Del av profil, i riktning sydsydväst - nordnordost
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Landmärken
Steg 1 – inventering och beskrivning
Inom området finns bara ett landmärke som syns på 
längre håll, och det är skorstenen i industriområdet. 
Längs vägen och längst ut på udden finns stora so-
litära tallar som kan fungera som landmärken om 
man är på vägen respektive ute på havet. Det finns 
även ett par klippor vid strandlinjen som utgör land-
märken från havet. 

Landmärken. Ovan: Fylld stjärna är skorstenen och ofyllda 
stjärnor motsvarar träd. Nedan: skorstenen

Steg 2 - Rekommendation
Eftersom det finns så ytterst få landmärken i området 
är de som finns viktiga, och de har alla ett värde.  
Klipporna som är oersättliga har ett mycket högt be-
varandevärde, medan skorstenen och träden har ett 
högt bevarandevärde.

Ovan: hög tall. Nedan: skorstenen

Klippor som fungerar som landmärken från havet
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Synlighet - siktlinjer
Steg 1 – inventering och beskrivning
På grund av områdets varierade topografi och på 
många håll täta skog är synligheten låg. Sikten från 
vägen åt sidorna begränsas av träd nästen hela vä-
gen. Siktlinjerna i vägens riktning varierar beroende 
av vägens svängar och böjar samt på topografin. 
På ett par ställen där vägen ligger högt och det inte 
finns träd uppstår glimtar av utsikt norrut över Ma-
rielundsviken (1)(2). Där vägen slutar längst ut på 
udden är det höga klippor och en fin utsikt över Kor-
paholmarna och skärgården (3). Nere vid strandlin-
jerna är det givetvis fina utblickar över vattnet och 
mot skärgårdslandskapet.

Inne i naturområdena är synligheten relativt låg men 
varierar en del beroende på trädslag och ålder på 
träden. I området med ung tallskog är sikten nästan 
obefintlig medan det i den mogna hällmarkstall-
skogen kan finnas långa siktlinjer. I stigsystemet ges 
många varierande siktlinjer med olika längd och 
riktning.

Siktlinje längs med en stig, med havet i fonden

Steg 2 - Rekommendation
Utblickarna över vattnet är viktiga för landskapets 
karaktär och har ett högt bevarandevärde. Även den 
låga synligheten är ett typiskt inslag i sprickdalster-
rängen och har ett visst bevarandevärde. Synlig-
heten får därför inte bli för hög om karaktären ska 
bevaras.

Siktlinjer Ovan: siktlinje 1
Nedan: siktlinje 2

Siktlinje 3
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Stråk
Steg 1 – inventering och beskrivning
Det finns förhållandevis få stigar i området. Längs 
strandlinjen löper osammanhängande stigar på de 
delar där det inte är hus med strandtomt. En bredare 
gångstig löper på den norra sidan, mellan marinan 
och golfklubben (4). I skogsområdet sydväst om sti-
gen finns ett antal diffusa stigar.

Vägen fram till udden, marinan och Västervik 5:27 
utgör ett tydligt stråk även om vägen fram till ma-
rinan tidvis är relativt trafikerad vilket innebär att 
gående måste vara observanta och vika undan för 
bilarna.

Steg 2 - Rekommendation
Samtliga stråk har ett stort värde för friluftslivet och 
att behålla dem som de är idag har ett högt beva-
randevärde. Samtidigt bör de stråk som är bristfäl-
liga förstärkas.

Stråk

5:27

Stråk 2 Stråk 4

Stråk 1

Stråk 3
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Visuella samband inom området saknas i princip, 
men ut över vattnet finns flera visuella samband, mot 
bl a Lysingsbadet, Korpaholmarna och Hornslandet. 
Dessa sammanfaller till viss del med siktlinjerna. De 
rumsliga sambanden är få och utgörs av stigar och 
vägar mellan skog - strandområden, skog – deponi 
och skog – marinområde.

Rumsstukturer
Steg 1 – inventering och beskrivning
Topografin är mycket varierande men ger på Sol-
bergsudde oftast bara en ”vägg”, och då uppstår 
ingen rumslighet. 
I hällmarkstallskogen skapas ändå ett antal rum, 
mestadels i form av ytor med berg i dagen där inga 
träd kan växa. Rummen omges av ”trädväggar”.
Se bild.

På flygfotot syns rumsstrukturen tydligt i hällmarkstallsko-
gen

Rumslighet 1

Annars är det är ont om rumsstrukturer i området.  
Där vägen slutar längst ut på udden bildas ett öppet 
rum på flata klippor vid vattnet (1). I rummet står 
stora tallar som fungerar som landmärken. 
I övrigt finns ett par rumsstrukturer på marinans om-
råde (2); den långsmala planen nere vid bryggorna 
och olika plana ytor som utnyttjas för vinteruppställ-
ning av båtar. Deponin utgör ett jätterum, en sal, i 
landskapet (3).

Steg 2 - Rekommendation
De öppna ytorna är en bristvara på Solbergsudde 
och de har ett högt bevarandevärde. De bör därför 
så långt som möjligt bevaras intakta och inte sud-
das ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett 
att föredra om ny bebyggelse ansluter till de öppna 
rummens gränser eller förläggs inne i de slutna 
landskapspartierna.

Rumslighet
Rumslighet 2

Rumslighet 3
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Barriärer och gränser
Steg 1 – inventering och beskrivning
I området finns många gränser och barriärer av 
olika slag. De privata tomterna har ofta staket och 
utgör barriärer i landskapet. De tomter som inte har 
staket utgör ändå en psykologisk barriär. Industri-
området och deponin är omgärdat av höga staket. 
Dagtid vardagar är grinden vid infarten öppen men 
i övrigt är området avstängt. 

I området finns även mer diffusa barriärer, som går 
att forcera men det kräver lite mer ansträngning. Det 
är branter, väldigt blockig och kuperad terräng och 
tät och svårgenomtränglig vegetation. 

Vattnet utgör en självklar och tydlig, men för de fles-
ta personer, positiv barriär och gräns i landskapet. 
I övrigt finns få tydliga gränser i området, endast 
mellan skog – marina och skog – deponi.

Noder - knutpunkter
Steg 1 – inventering och beskrivning
Noder saknas idag inom området.

Steg 2 - Rekommendation
De olika barriärerna har olika bevarandevärden. 
Branter och kuperad terräng är karaktäristiskt för 
sprickdalskaraktären och har därför ett mycket högt 
bevarandevärde, likaså vattenbarriären.
Ogenomtränglig skog och i övrigt svårforcerad ter-
räng har ett visst värde medan staket inte har något 
bevarandevärde.

Barriärer

Topografisk barriär

Gräns/barriär i form av staket runt trädgård

Svårforcerad terräng

Steg 2 - Rekommendation
Noder har en större betydelse i stadsbebyggelse, 
men även i ett villaområde kan en nod fylla en funk-
tion och ha ett visst värde.
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Inventering landskapskaraktärer

Landskapskaraktärer - sammanfattning

Nedanstående bild visar de landskapskaraktärer som inventerats i området. 
Terrängformen – sprickdalslandskapet - är den mest dominerande karaktä-

ren och den sträcker sig över hela udden, utom på deponin. På kartbilden syns 
terrängformerna i branterna. Förutom terrängformerna är barriärerna den mest 
framträdande karaktären, med svårforcerad topografi och vegetation, vatten 
och trädgårdar.

Terrängformerna är, tillsammans med vattenbarriären, de enskilt viktigaste land-
skapskaraktärerna på Solbergsudde och de är de karaktärer som har mycket högt 
bevarandevärde.
Andra viktiga karaktärer att ta hänsyn till vid lokalisering av ny bebyggelse är rums-
lighet, stråk, siktlinjer och landmärken, som alla har ett högt bevarandevärde

Landskapskaraktärer med mycket höga och höga bevarandevärden
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Enhetliga områden och speciella element 
Speciella element och enhetliga områden är en del 
av landskapskaraktärerna och utgår från de visuella 
värdena.  

Stenbrottet
Steg 1 – inventering och beskrivning
En stor del av den yttre delen av udden har under 
1874 till 1880 drivits som stenbrott, för brytning av 
granit till gatsten och bro- och hamnbyggnader. 
Stenbrottet är ett litet brott på ca 520 x 70-200 
meter, och utgörs av uppskattningsvis ett hundratal 
brott och brytningsytor och lika många gråbergsvar-
par (skrotstensvarpar). Brotten och brytningsytorna 
varierar i storlek mellan i huvudsak 2-10 meter och i 
djup mellan 1-2 meter. Den brytningsteknik som an-
vändes var krutsprängning och kilning vilket syns väl 
på de borrhål som finns på brottytorna. Borrhålen 
var dock förhållandevis få. 

Det finns inga lämningar efter brygg- eller kajkon-
struktioner runt Solbergsuddes stränder. Det finns två 
olika förklaringar till detta varav den första är att 
människans senare aktiviteter förstört dessa. Nu har 
man dock konstaterat att uddens yttersta sydostspets 
är plan och låg, med ett bra vattendjup, och att plat-
sen mycket väl kan ha fungerat för utskeppning med 
pråm.

En husgrund tillhörande stenbrottets verksamhet har 
hittats inom området. Utanför stenbrottsområdet 
finns en tegelruin, vilken ska ha fungerat som krut-
magasin till stenbrottet.

Det före detta stenbrottets utbredning

Steg 2 - Rekommenda-
tion
Har ett mycket högt 
bevarandevärde. 
Se vidare under analys 
av kulturvärden.

En gråbergsvarp

Av stenbrottet syns spår 
över stora delar av udden
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Stenmurar
Steg 1 – inventering och beskrivning
Längs med gränsen till Västervik 4:95 och norrut lö-
per en ca 180 meter lång kallmurad stenmur. Den 
är byggd av skrotsten från stenbrottet och användes 
som hägn vilket innebär att den är biotopskyddad.
I områdets nordvästra hörn finns ytterligare fyra kor-
tare stenmurar.

Stenmurar i området

Steg 2 - Rekommendation
Har ett högt bevarandevärde som landskapsele-
ment. Se även under kultur- och naturanalyserna.

Steg 2 - Rekommendation
Hällarna är karaktäristiska för landskapsbilden och 
har ett högt bevarandevärde.

Hällar
Steg 1 – inventering och beskrivning
Stora, flata, fina bergshällar finns bl a där vägen 
slutar på den yttre delen av udden (1) och vid vägen 
nära marinan (2). 

11

1

1

1

2

2

Stora, flats hällar i området

Stora, flats hällar vid nr 2

Stora, flats hällar vid nr 1

Ovan och nedan: Stenmur nr 1
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4Stränder 
Steg 1 – inventering och beskrivning
Stränderna kan delas in i sex olika karaktärer. Den 
största delen består av stenig strand med blandskog 
och punktvis vassvegetation, ofta med små anlagda 
privata bryggor (1). En stor del av den södra stran-
den ligger inom det före detta stenbrottet och präg-
las av verksamheten, med stora mängder stenkross 
i vattenbrynet och på land (2). En mindre del av den 
södra stranden är mer sumpig och beväxt med al 
och asp (3).

1

2

Olika typer av stränder i området

3

Marinans bryggområde har en helt egen karaktär 
med hårdgjorda kajer och flera långa bryggor (4).
Den femte karaktären är klippstranden, som finns på 
den yttre delen av udden (5).  Den sjätte och sista 
typen finns på deponin och utgörs av en brant gräss-
länt och en steril strand med stora sprängstenar i 
vattenbrynet (6).

Steg 2 - Rekommendation
Alla stränder och strandtyper har ett mycket högt 
visuellt bevarandevärde, och de är värdefulla för 
friluftslivet. Deponistranden har något lägre värden 
än de övriga.
Se även under natur- och kulturanalyserna.

5

6

Strandtyp 1; stenig strand med blandskog och ibland vass

Strandtyp 2; stenrester från stenbrottetoch ibland vass

Strandtyp 3; sumpskogch ibland vass

Strandtyp 4 hårdgjorda kajer

Strandtyp 5; klippstrand

Strandtyp 6; sprängsten vid deponin
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Marinan
Steg 1 – inventering och beskrivning
På den norra sidan av udden finns ett småbåtsvarv 
och en båtklubb som utgör ett enhetligt område 
med en speciell karaktär.

Elledning
Steg 1 – inventering och beskrivning
En luftburen elledning går snett parallellt med vä-
gen, längst i väster ca 80 meter norr om för att, strax 
före nedfarten till båtklubben, korsa vägen. Den 
löper sedan längs med den södra sidan av vägen 
fram till Västervik 5:36. Ungefär mitt på sträckan går 
en avstickande ledning åt nordost, till fastigheterna 
Västervik 4:98 och 5:33.

Steg 2 - Rekommendation
Småbåtsklubben utgör en tillgång på udden, efter-
som den förstärker områdets skärgårdskaraktär och 
utgör en av få målpunkter för Västerviksborna på 
Solbergsudde.
Har ett högt bevarandevärde.

Båtklubben och varvets område

Elledning

Steg 2 - Rekommendation
Elledningen har inget vi-
suellt bevarandevärde.

Bryggor tillhörande båtklubben

Plan yta för vinteruppställning av båtar

Uppställning av båtar inom området



A 
N 
A 
L 
Y  
S 
E 
R

Utveckling av 
Solbergsudde

48

Deponin
Steg 1 – inventering och beskrivning
Deponin är ett tydligt, enhetligt område som är 
flackt, torrt och gräsbevuxet, och skiljer sig därmed 
kraftigt från det omgivande, kuperade landskapet. 

Eftersom den ligger lågt, och längst in i viken, är 
formen ändå ganska naturlig, trots att den är så olik 
landskapet i övrigt. Deponin blir som en förlängning 
av viken, och en övergång mellan hav och industri-
område. 

Småbryggor
Steg 1 – inventering och beskrivning
Hela vägen längs udden, från fastigheten Västervik 
4:91 på den norra sidan till Västervik 5:27, har ett 
antal småbryggor anlagts av privatpersoner. Många 
av dem är omsorgsfullt utförda, försedda med soffor 
och bord, och de ger ett trevligt intryck. Ingen av 
dessa har bygglov eller dispens från strandskyddet. 

Steg 2 - Rekommendation
De små välskötta bryggorna ger ett trivsamt intryck 
och har ett visst bevarandevärde.

De privata små bryggor som finns längs stränderna

Olika små bryggor som uppförts för privat bruk.
Ovan, nedan och höger: Tre exempel från den södra stran-
den, på den yttre delen av udden

Deponin
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Samtliga enhetliga områden och speciella element, förutom elledningen, är positiva komponenter i landskapet 
och har ett bevarandevärde.

Enhetliga områden och speciella element - sammanfattning
Nedanstående bild visar de speciella element och enhetliga områden som inventerats på Solbergsudde.

Steg 2 - Rekommendation
På grund av restriktionerna som gäller för deponin 
kan den ej bebyggas. Den öppna, flacka karaktären 
har ett visst värde och att bevara detta är positivt.

En varm, solig dag kan deponin liknas vid en stor böljande 
savann 

Deponins utbredning
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Analys av naturtyper

Sumplövskog – nyckelbiotop
Steg 1 – inventering och beskrivning
Området domineras av klibbal, glasbjörk, asp och 
vide. Det är värdefullt för djurlivet och klassas som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Klibbalens rötter le-
ver i symbios med en mikroorganism som kan binda 
luftens kväve, vilket gör jorden näringsrik.

Solbergsudde är ett naturområde och analysen 
ska visa vilka värdefulla naturtyper, biotoper, som 

finns. Den helt övervägande delen av skogsmarken 
består av barrskog och barrskog med inslag av löv. 
Barrskogar har sin speciella, nordiska, karaktär och 
de är vintergröna. Alla varianter, utom hällmarkstall-
skogen, ger ett relativt mörkt intryck.
Bevarandevärdet utgår här från det ekologiska vär-
det.

Ekskog - nyckelbiotop
Steg 1 – inventering och beskrivning
Längst ut på udden är ek det dominerande trädsla-
get men det finns även inslag av andra lövträd och 
tall. Ekskogen har de högsta biologiska värdena i 
området och en del av ekskogen är klassad som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen – ädellövskog. Där 
finns flera gamla senvuxna ekar och det starkt solex-
ponerade sydläget gynnar insekter knutna till gamla 
träd och död ved. Det entomologiska värdet anses 
därför vara mycket högt i detta område och säll-
synta arter som bl a algsäckspinnare och ekoxe har 
påträffats. Ett större område utgörs av ekskog, som 
inte är klassificerad som nyckelbiotop.

Steg 2 - Rekommendation
Mycket högt bevarandevärde.

Ekskogen är gles och ljus,både sommar och vinter.  
De grova ekarna, med ofta knotiga stammar, har 
även höga estetiska värden.

Ekskog i området

Ekskog - nyckelbiotop

Ekskog

Steg 2 - Rekommendation
Mycket högt bevarandevärde då det är en nyckel-
biotop.

 Blandsumpskog

På udden finns även ett område med blandsumpskog som 
inte har klassificerats som nyckelbiotop
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Hällmarkstallskog
Steg 1 – inventering och beskrivning
Bergsryggen domineras av hällmarkstallskog. Häll-
markstallskogen är mycket karaktäristisk för land-
skapet och består av tallar som många gånger är 
knotiga, vindpinade och av hög ålder. De står glest, 
ofta med berg i dagen emellan, vilket gör att mycket 
ljus släpps in och rumslighet skapas. Skogen är ofta 
estetiskt vacker.

De gamla tallarna har ett stort värde för rovfåglar 
som havsörn och fiskgjuse som är beroende av kraf-
tiga stormfasta träd för sitt bobygge. Fältskiktet be-
står av ljung, lingon och bottenskiktet av olika lavar. 
Närmast vägen finns ett stort inslag av löv. Tallskog - yngre än 50 år

Steg 1 – inventering och beskrivning
På den södra delen av udden finns ett område med 
planterad tallskog. Den är ung och mycket tät och 
har i princip inga natur- eller rekreationsvärden.

Steg 2 - Rekommendation
Hällmarkstallskogen har höga naturvärden och ett 
högt bevarandevärde.

Steg 2 - Rekommendation
Lågt bevarandevärde.

Tallskog < 50 årOmråden med hällmarkstallskog

Hällmarkstallskog i området

Hällmarkstallskog i området
Den unga, täta tallskogen
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Blåbärsgranskog
Steg 1 – inventering och beskrivning
På de friskare och lite mer näringsrika markerna på 
de lägre delarna, i svackor och på slänter, domine-
rar granen. I fältskiktet växer blåbär, lingon, kruståtel 
och hus- och väggmossor.  När det gäller örter finns 
skogskovall, skogsstjärna, ekorrbär, harsyra, ekbrä-
ken och vitsippa. 

De biologiska och estetiska värdena varierar med 
beståndets ålder; ju äldre träd ju högre värden.

Steg 2 - Rekommendation
Granskogen har en medelhög ålder och 
ett visst bevarandevärde.

Barrblandskog
Steg 1 – inventering och beskrivning
Består av tall och gran. Är den mest utbredda bioto-
pen på udden och utgör tillsammans med blandsko-
gen den vanligaste biotopen i Västervik.

Värdena varierar med trädens ålder men biotopen 
har lägre värden är hällmarkstallskogen och nyck-
elbiotoperna.

Steg 2 - Rekommendation
Lågt bevarandevärde.

Granskog i området

Områden med barrblandskogOmråden med granskog

Barrblandskog i området
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Trädgård
Steg 1 – inventering och beskrivning
De flesta trädgårdar i området har karaktären av 
naturträdgård, med-
an några har ansade 
trädgårdar med kort-
klippta gräsmattor 
(th).

Torrbacke
Steg 1 – inventering och beskrivning
På deponin är grundvattnet avgränsat av tätskiktet 
bentonit, vilket betyder att växterna bara har tillgång 
till regnvatten. Det innebär att endast specifika väx-
ter som kräver god ljustillgång och tål kraftig torka 
kan leva där, vilket har gjort att en torrbacke har 
bildats. Torrbacken består av mycket torktåligt gräs

Blandskog
Steg 1 – inventering och beskrivning
Finns främst längs stränder och vägar och utgörs av 
barrblandskog med inslag av löv. Är, tillsammans 
med barrblandskogen, den vanligaste biotopen i 
Västerviks-regionen och har ett visst bevarandevär-
de, dock högre längs stränderna.

Steg 2 - Rekommendation
Blandskogen har ett visst bevarandevärde.

Steg 2 - Rekommendation
Den specifika biotopen har ett visst bevarandevär-
de.

Steg 2 - Rekommendation
Variationsrika och artrika trädgårdar ökar den bio-
logiska mångfalden i området och de har ett visst 
bevarandevärde.

Blandskog Torrbacke

Blandskog i området Torrbacken på deponin

Trädgårdar

Naturträdgård
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Naturanalys - sammanfattning
Nedanstående bild visar en sammantagen bild av de biotoper som inventerats 
i området.

Områden som ska bevaras av hänsyn till ekologiska värden: ekskog, ädellövskog- nyckel-
biotop, blandsumpskog – nyckelbiotop, lövsumpskog och hällmarkstallskog, se nedan.

Nyckelbiotoperna, ekskogen och hällmarkstallskogen har de högsta ekologiska 
värdena och därmed har de höga bevarandevärden. 
Värdet står även i proportion till hur vanligt förekommande biotopen är i trakten. 
Eftersom barr- och blandskogar är de vanligaste biotoperna i Västervik har de 
endast ett visst bevarandevärde.

Naturtyper

Naturtyper med mycket höga och höga bevarandevärden

Hällmarkstallskog i området
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Kulturhistorisk analys

I kulturanalysen följer först en beskrivning av ovan 
nämnda kulturlämningar som finns inom området.

Rekommendationen är lika för samtliga lämningar 
och finns därför i ett stycke direkt efter beskrivning-
arna.

Steg 1 – Inventering och beskrivning 
Enligt Riksantikvarieämbetets inventering av kultur-
lämningar på Solbergsudde är den äldsta kartan 
över området från år 1707 och den visar ingen 
bebyggelse. På Generalstabskartan från slutet av 
1800-talet finns dock ett hus markerat. Det var ett 
torp från omkring 1750 som då hette Solbergsnäs, 
förste boende var Johan Jönsson.  Detta torp revs 
kring år 1900 och idag står ett nytt hus på grunden, 
nu under namnet Solbacken. 

Området innehåller inga förhistoriska lämningar 
eller andra fasta fornlämningar, utan enbart övriga 
kulturhistoriska lämningar, som husgrunder, hägna-
der samt stenbrott.

Inventeringen visar att stenbrottet (nr 1) var i drift 
mellan 1874 och 1880. Om brytning förekommit 
dessförinnan eller senare finns det inga uppgifter 
om. Inom stenbrottsområdet finns två husgrunder, 
varav en med största sannolikhet har med denna 
verksamhet att göra (nr 3). Vidare finns en husgrund 
i form av en tegelruin utanför området för stenbrot-
tet (nr 5), vilken ska ha fungerat som krutmagasin 
till stenbrottet.

Vidare finns det två gränsmärken, fem hägnader 
(stenmurar) och ett område med fossil åkermark, 
dvs äldre åkermark som är tagen ur bruk. Gräns-

märkena är av en vanlig typ med en rest stenflisa 
stående i ett kallmurat fundament av sten. En av 
stenmurarna (nr 4) är rak och lång och förefaller 
delvis avgränsa stenbrottet. De övriga hägnaderna, 
belägna i områdets nordvästra del, är märkliga ge-
nom att de är anlagda så att de delar av naturliga 

svackor i berget. Funktionen på dessa är oklar, men 
är förmodligen sentida. Området med fossil åker-
mark (nr 12) består av en åkeryta och en stenmur 
och ligger i områdets norra del, angränsande till 
golfbanan. Åkern är sentida och har brukats så sent 
som vid 1900-talets mitt.

Kartbild över var de ”övriga kulturhistoriska lämningarna” är lokaliserade
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Nr 1 Brott/täkt
Ett stenbrott, ca 520 x 70–200 meter (VNV-OSO), 
som utgörs av uppskattningsvis ett 100-tal brott och 
brytningsytor och lika många gråbergsvarpar. 
Brotten och brytningsytorna varierar i storlek mellan 
i huvudsak 2–10 meter i bredd och 1–2 meter i djup. 
Bergarten är granit och sten har brutits för tillverk-
ningav gatsten och för bro- och hamnbyggnader. 
Stenbrottet drevs mellan åren 1874 och 1880 av 
S G Nilson från Bergebo. Brytningsmetod var krut-
sprängning. 
Terräng: Krön, samt nord-, väst- och sydsluttning av 
bergrygg. På udde av halvö. Skogsmark.

Nr 4 Hägnad
En stenmur, ca 180 m lång (NNO-SSV), 0,5 m bred 
och 0,5–0,7 m hög, kallmurad av företrädesvis 
skrotsten.
Terräng: Sydvästsida bergrygg. Skogsmark/tomt-
mark.

Gråbergsvarp (hög med skrotsten)

Flera av stenblocken och brytnings-ytorna uppvisar borrhål 
efter krut-sprängningen. Foto Clas Ternström.

Nr 2 Husgrund
En kvadratisk husgrund från historisk tid, ca 2x2 me-
ter och nästan 1 meter hög. Kallmurad av skrotsten i 
en slänt med skrotsten. Husgrunden har en öppning 
mot sydväst. Enligt uppgift utgör denna husgrund en 
källare till en närbelägen stuga och har inte med 
stenbrottet att göra.
Terräng: Sydsluttande, skrotstensbemängd sida av 
bergrygg. Skogsmark.

Nr 3 Husgrund
En oval husgrund från historisk tid, ca 6x4 meter 
(NO-SV) och knappt 1 meter hög. Kallmurad av 
skrotsten mot en brytningsyta, vilken utgör den östra 
väggen. Öppning mot söder. Husgrunden är belä-
gen centralt i stenbrottet och hör med all sannolikhet 
till detsamma. 
Terräng: Invid sydvästsluttande brytningsyta. Skogs-
mark.

Nr 5 Husgrund
En rund husgrund från historisk tid, ca 8 meter i 
diameter och 3 meter hög. Lämningen utgörs av 
en ruinkulle av tegel, samt en i ruinkullen stående 
tegelruin med bevarade väggar mot söder och ös-
ter. Ruinen står på en murad stensockel med tuktade 
stenar och har en öppning mot söder försedd med 
järndörr. Det är ett före detta krutmagasin som till-
hörande det närbelägna stenbrottet.
Terräng: Avsats på sydvästsida av bergrygg. Skogs-
mark.

Stenmur av skrotsten (reststen)
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Steg 2 - Rekommendation
Ingen av de lämningar som finns utgör fast fornläm-
ning, men lämningar som inte är fast fornlämning 
(övriga fornlämningar) kan ändå ha ett stort kultur-
historiskt värde. Om dessa lämningar, till exempel 
hägnader och gränsmärken, inordnas i kommande 
exploateringar på lämpligt sätt bör exploatering vara 
möjlig inom stora delar av området. Beträffande det 
stora sammanhängande området med det före detta 
stenbrottet är detta sentida, det vill säga är ej att be-
trakta som fast fornlämning, men har ändå ett stort 
kulturhistoriskt värde. Här ska samråd ske med läns-
styrelsen innan eventuell exploatering. Ansökan om 
tillstånd enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m 
m ställs till Länsstyrelsen i Kalmar län, som beslutar 
i ärendet.

ren ligger i fastighetsgräns.
Terräng: Nordsida bergrygg. Skogsmark.

Nr 11 Gränsmärke
Ett runt gränsmärke, ca 0,8 m i diameter, bestående 
av en rest stenflisa, 0,4 m hög, stående i ett kallmu-
rat postament. Stenen lutar mot norr.
Terräng: Nordsida bergrygg. Skogsmark.

Nr 12 Fossil åkermark
Område med fossil åkermark, ca 40x35 m (NNV-
SSO), och en hägnad. Den fossila åkern är i formen 
en oregelbunden rektangel, ca 30–40 x 15–25 m, 
och består av en plan åkeryta kringgärdad av ett 
grunt dike. Åkerytan begränsas längs den sydvästra 
kanten av en hägnad i form av en stenmur. Sentida. 
Beväxt med lövträd och lövsly.
Terräng: Skogsmark/tomtmark.

Nr 6 Gränsmärke
Ett ovalt gränsmärke, ca 0,8x0,6 meter (NV-SO) be-
stående av en rest stenflisa, 0,4 m hög, stående i ett 
kallmurat postament. Stenen lutar mot nordost.
Terräng: Mindre platå på bergrygg. Skogsmark.

Nr 7 Hägnad
Stenmur, ca 70 m lång (NV-SO) och 0,5 m hög, 
kallmurad av skarpkantad sten, eventuellt skrotsten. 
Muren är märkligt placerad på en bergssluttning 
och är delvis uppbyggd av stora, kantställda stenar. 
Muren följer fastighetsgräns.
Terräng: Nordsida bergrygg. Skogsmark.

Nr 8 Hägnad
Stenmur, ca 5 m lång (NO-SV) och 0,5 m hög, 
kallmurad av skarpkantad sten, eventuellt skrotsten. 
Muren är märkligt placerad i en bergsskreva men 
den ligger i fastighetsgräns.
Terräng: Nordsida bergrygg. Skogsmark.

Nr 9 Hägnad
Stenmur, ca 5 m lång (NO-SV) och 0,5 m hög, 
kallmurad av skarpkantad sten, eventuellt skrotsten. 
Muren är märkligt placerad i en bergsskreva, men 
ligger i fastighetsgräns.
Terräng: Nordsida bergrygg. Skogsmark.

Nr 10 Hägnad
Stenmur, ca 45 m lång (ONO-VSV) och 0,5 m hög, 
kallmurad av skarpkantad sten, eventuellt skrotsten. 
Naturliga bergklackar och block har utnyttjats. Mu-
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Känslighetsanalys 

Av de dominerande landskapselementen har höjder, 
branter, den glesa hällmarkstallskogen samt vatten-
kontakten en låg visuell tålighet för ny bebyggelse. 
Annan tätare barrskog samt sluttningar, som inte är 

bergsbranter, har en högre visuell 
tålighet pga av avskiljande ele-
ment. 
Den befintliga bebyggelsen är un-
derställd naturen och landskapet, 
vad gäller placering och volymer. 
I ett sådant här orört område 
skulle ett eller flera alltför höga 
hus riskera att ”ta över” och do-
minera landskapet och därmed 
motverka landskapets karaktär. 
En heltäckande villamatta skulle 
ha en liknande effekt.

Förmågan att orientera sig försvåras även av att dy-
namiken inom stora delar av området är bristfällig, 
bl a eftersom det i princip inte finns öppna ytor utan 
enbart ensartat skogslandskap.
Den låga orienterbarheten är dock ett viktigt inslag 
i sprickdalslandskapet och får inte bli för hög om 
karaktären ska bevaras.

Dominans
Området präglas av sprickdalskaraktär och skär-
gård och landskapet domineras följaktligen av starkt 
kuperad topografi, barrskog och havskontakt. Om 
man vill bevara den allmänna karaktären är det vik-
tigt att sprickdalskaraktären och skärgårdskontakten 
får fortsätta dominera och att då särskilt värna de 
mest karaktäristiska dragen, som är höjder, branter, 
vattenkontakt och hällmarkstallskog. Även ekskogen 
är karaktäristiskt för de tunna jordlagren i sprick-
dalslandskapet, men den är betydligt ovanligare än 
barrskogen. 

Känslighetsanalysen ska visa på hur mycket och 
vilken form av nya inslag landskapet på Sol-

bergsudde kan tåla innan karaktären förändras. 
Rekommendationen grundar sig på den visuella tå-
ligheten.
Rekommendation för alla parametrar förs samman 
i ett eget avsnitt, efter ”Steg 1 – inventering och be-
skrivning”.

Steg 1 – inventering och beskrivning
Orienterbarhet
Orienterbarhe-
ten i området 
varierar och föl-
jer i princip vä-
gar, stigar och 
strandlinjen där 
orienteringen är 
självklar och en-
kel. Men så fort man kommer ut i skogsområdena 
är orienterbarheten nästan obefintlig, eftersom det 
är ont om landmärken, låg synlighet och få tydliga 
landskapselement. 

Tät skog med låg orienterbarhet
Kuperad topografi dominerar ter-
rängen

Vattenvyerna är en dominerande parameter

- Landskapets visuella tålighet
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Skala och komplexitet
Faktorerna skala och komplexitet har stor betydelse 
för upplevelsen av landskapet. Med skala menar jag 
framförallt variationen av olika skalor och volymer. 
Med komplexitet menas hur rikt landskapet är på 
olika element som bebyggelse, vegetation, topo-
grafiska variationer etc. Skalan läses ofta av från ett 
större avstånd eller från ett flygfoto, medan kom-
plexiteten i detta fall studeras nere på ögonhöjd.
Området har relativt få element och kan därför klas-
sas som ensartat och icke komplext. Men när man 
befinner sig i planområdet är landskapets småbrut-
na, rikt omväxlande och bitvis också ganska kraftiga 
topografi mycket påtaglig och ger ett komplext land-
skap. På avstånd ger landskapet dock ett ensartat 
intryck med sin barrskogskaraktär, och det finns få 
utstickande element. Området klassar jag därför 
som storskaligt komplext.

Småskaligheten i landskapet kan göra det mindre 
tåligt för en storskalig exploatering, eftersom det förs 
in en ny skala/storlek i det småskaliga landskapet. 
Å andra sidan fungerar terrängformerna och den 
vegetation som finns här som rums- och siktavgrän-
sande element, och det ökar den visuella tåligheten, 
d v s ny bebyggelse kan höjdmässigt smälta in och 
bli en del av landskapet.

Sammanfattningsvis innebär det topografiskt omväx-
lande landskapet att nya element, som byggnader, 
lättare kan smälta in, samtidigt som de gör landska-
pet mer variationsrikt och därmed bidrar till att öka 
den idag relativt låga komplexiteten. Nya hus bidrar 
också till att bryta den storskaliga barrskogskänslan 
och de inför en ny skala.

Kontrast
Området är enhetligt och har få kontraster. Den 
största kontrasten är mötet mellan berg och hav. I 
övrigt är det de av människan skapade marinan, in-
dustriparken, golfbanan och deponin som bryter av 
mot den övriga miljön. Annars saknas moderna in-
slag som bryter av mot naturlandskapet. Kontrasten 
mellan land och hav är en väsentlig del av uddens 
karaktär och strandområdena har låg visuell tålighet 
för ny bebyggelse

Solbergsudde ger intryck av att vara ett enhetligt storskaligt 
område när man betraktar det på långt håll

Komplex topografi

Kontrasten berg - hav
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Symbolvärden
Förutom på den yttre delen av udden, där stenbrot-
tet ligger, präglas inte naturmiljön på Solbergsudde 
av någon synlig mänsklig påverkan och därför kan 
landskapet kallas tidlöst. Som ett sådant har det 
stora symbolvärden och stora rekreativa värden; vi 
söker oss gärna till miljöer där det mänskliga blir 
smått i relation naturen. Ett modernt bostadsområde 
kan bryta tidlösheten och ur denna aspekt är land-
skapet sårbart. 

Steg 2 - Rekommendation
Den allmänna, och även dominerande, karaktä-
ren på Solbergsudde är den skogbeklädda bergiga 
sprickdalsterrängen och kontakten med havet, där 
de mest utmärkande dragen i sprickdalslandskapet 
är branterna och höjden. Den mest typiska natur-
typen i sprickdalslandskapet är hällmarkstallskogen 
och ekskogen (tall och ek trivs på tunna jordar, de 
har en långa rötter som letar sig ner i sprickor och 
skrevor). Branter och höjder samt områden med 

Sammanfattning - 
känslighetsanalys

”Orörd” natur med symbolvärden

hällmarkstallskog, ekskog och vattenkontakt har 
en låg visuell tålighet och ett mycket högt bevaran-
devärde. Den visuella tåligheten mot nya moderna 
inslag är dock större i de flackare branterna, som 
ligger ”i skydd bakom” de rums- och siktavgrän-
sande höjderna och branterna. Även den tätare 
barrblandskogen fungerar som rums- och siktav-
gränsande element och områden med sådan skog 
har en högre visuell tålighet och endast ett visst be-
varandevärde. 
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Slutsats landskapsanalyser
Utifrån analysresultaten visar kartan till höger vilka 
områden på Solbergsudde som är lämpliga att be-
bygga och vilka områden som bör bevaras. Om-
råden som med säkerhet inte är aktuella för ny 
bebyggelse är gällande detaljplan för marina och 
småbåtsvarv med tillhörande bostäder, befintliga 
bostäder och deponin samt skyddsområdet kring 
plastfabriken. Övriga ytor inom planområdet har jag 
delat in i sju mindre områden och sammanställt de 
värden samt gällande restriktioner om strandskydd, 
som finns i varje område, i en tabell. Se nästa sida.

Solbergsudde indelat i sju olika områden, vars värden re-
dovisas i nedanstående tabell.
De färgade ytorna är områden där ny bebyggelse inte kan 
komma ifråga: röda ytor visar marinan, befintliga bostä-
der (B) samt deponin. Det grå ingår i skyddsområdet kring 
plastfabriken.

På nästa sida följer en tabell där värden som fram-
kommit i landskapsanalyserna, samt strandskydds-
restriktioner, sammanfattas för respektive delområde 
1-7. Utifrån det görs en bedömning av bevarande-
värdet samt lämpligheten för ny bebyggelse.
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Område     Värden och restriktioner Bevarandevärde Lämplighet för ny bebyggelse

1 - Vatten – positiv barriär
- Speciella element – strand, småbryggor
- Dominans – vattenkontakt, havsvyer
-    Kontrast - land och hav
- Strandskydd – mycket svårt motivera upphävande

Mycket högt NEJ

2 - Tre övriga kulturhistoriska lämningar: - stenmur, gränsmärke och fossil åker
- Delvis strandskydd – upphävande kan motiveras

Lågt JA
Under förutsättning att kulturlämningarna bevaras

3 - Karaktäristiskt sprickdalslandskap 
- Rumslighet
- Hällmarkstallskog
- Övrig kulturhistorisk lämning – gränsmärke

Högt NEJ
Möjligtvis enstaka byggnader som placeras med   
hänsyn till värdena

4 - Karaktäristiskt sprickdalslandskap 
- Övrig kulturhistorisk lämning - husgrund
- Strandskydd – svårt motivera upphävande

Visst JA
Om strandskyddet kan upphävas
NEJ närmast stranden

5 - Landmärke – träd
- Två övriga kulturhistoriska lämningar – stenmur och husgrund
-     Delvis strandskydd - upphävande kan motiveras

Lågt JA
Landmärket ska bevaras

6 - Vatten – positiv barriär
- Speciella element – strand, småbryggor
- Dominans – vattenkontakt, havsvyer
- Strandskydd – mycket svårt motivera upphävande

Högt NEJ

7 - Karaktäristiskt sprickdalslandskap 
- Vatten – positiv barriär
- Enhetliga områden och speciella element  – stenbrott, stränder, småbryggor
- Ekskog – delvis nyckelbiotop
- Sumplövskog – nyckelbiotop
- Två övriga kulturhistoriska lämningar – stenbrott och husgrund
- Dominans – vattenkontakt, havsvyer
- Kontrast – berg och hav
- Strandskydd – går ej att motivera upphävande

Mycket högt  NEJ

Tabell som visar vilka värden och restriktioner om 
strandskydd som finns inom respektive delområde, 
bevarandevärde samt lämplighet för ny bebyggelse.
Textfärgen i kolumn två visar vilken analys resultatet 
härrör från: vinröd – landskapskaraktär, turkos – en-
hetliga områden och speciella element, grön – natur-
analys, brun – analys av kulturvärden, grå – känslig-
hetsanalys. Blå visar strandskydd



A 
N 
A 
L 
Y 
S 
E 
R

Utveckling av 
Solbergsudde

63

Sammanfattningsvis visar landskapsanalyserna att 
område 2, 4 och 5 är minst känsliga för ny bebyg-
gelse. Samtliga dessa tre områden omfattas delvis 
av strandskyddsbestämmelser, varav strandskyddet i 
område 4 kan vara svårare att få upphävt, då det 
saknas avgränsande väg eller bebyggelse. Område 
3 har flera värden men inget strandskydd och kan 
eventuellt tåla enstaka byggnader.

I tabellen kan man för varje område utläsa vilka 
värden som finns och om det finns restriktioner för 
strandskydd. Utifrån detta har jag gjort en bedöm-
ning av bevarandevärdet samt om området är lämp-
ligt att bebygga eller inte. 

Rekommendation - slutsats
Solbergsudde har höga landskapsbildsvärden och är 
generellt sett mycket känslig för exploatering på den 
yttersta delen av udden, höjdryggen och i strand-
områdena. Detta på grund av att nya inslag där blir 
starkt exponerade och att, speciellt strandzonen och 
yttersta udden, utnyttjas av det rörliga friluftslivet så-
väl till lands som till sjöss. Strandområdet har också 
stora värden för vattenkontakten, det omfattas av 
strandskydd och innehåller flera stråk. Bergsryggen 
har höga värden dels tack vare branterna som ut-
gör ett starkt karaktärsdrag för sprickdalslandskapet, 
dels för den värdefulla hällmarkstallskogen. 

Den yttre delen av udden innehåller höga biologis-
ka värden inklusive två nyckelbiotoper, kulturvärden 
(stenbrottet m fl), karaktäristiska sprickdalsbranter, 
vattenkontakt, stråk och friluftsliv. Hela den yttre 
delen omfattas dessutom av strandskyddsbestäm-
melser.

Den visuella tåligheten kan däremot sägas vara hög 
då man vistas inne i skogen där träden avskärmar. 
Ny bebyggelse bör därför förläggas indraget från 
kustlinjen och ansluta till, eller helst förläggas inne 
i, skogsklädda partier. Den yttre delen av udden, 
höjdryggen, branter och öppna partier bör undantas 
från bebyggelse. 

Gula områden är lämpliga för ny bebyggelse


