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Sammanfattning
I den här rapporten beskrivs upplevelsevärden, funktioner/
sociotopvärden och rekreativa strukturer inom två inventerade ytor på 
norra sidan av Näverängsvägen, Värmdö kommun. Näverängsvägen 
ligger i Vik, två kilometer sydväst om Hemmesta centrum. De två 
områdena som inventerats omfattar cirka 1,7 hektar . Ekologigruppen 
har tagit fram två separata rapporter för Näverängsvägen, en 
naturvärdesinventering och den här rekreationsanalysen. Rapporterna 
ska fungera som underlag för Värmdö kommuns detaljplanearbete för 
området. 

Sammanfattningsvis är de två inventerade områdena små till ytan och 
relativt lika varandra till utseende och funktion. Båda områdena utgörs 
av slutna landskapsrum med barrblandskog, upptrampade stigar, 
kuperad terräng och berghällar. 

Områdena fungerar främst som närnatur för boende i området och 
Grantomta montessoriförskola. Inom 600 meters avstånd finns 
ytterligare en skola och två förskolor som potentiellt också använder 
områdena som nära utflyktsmål för exempelvis kojbygge och naturlek. 

Som komplement till denna inventering rekommenderas kontakt med 
Grantomta montessoriförskola och kanske också de övriga närliggande 
skolorna. Detta för att få en helhetssyn på hur skolorna använder 
närnaturen kring Näverängsvägen - dels dessa två områden men också 
det lite större och mer sammanhängande skogsområdet som ligger ca 
200 m söder om de två områdena som beskrivs i denna rapport. Enligt 
Boverkets riktlinjer ska människor ha tillgång till en närpark eller ett 
grönområde inom 300 m från bostad eller skola för att målet om en 
god bebyggd miljö ska kunna uppnås. 

Karta över inventeringsområdet, indelat i delområde 1 och delområde 2. Planområdet 
markerat som rött, angränsande områden som inventerats mer översiktligt markerat i 
blått.Skärgårdsvägen löper igenom i nordväst (övre vänsterkant).

2.

1.
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Näverängens rekreationsvärden 

Metod 
I en rekreationsanalys undersöker vi rekreativa strukturer, 
upplevelsevärden och sociotopvärden/funktioner. Nedan finns en 
kortfattad beskrivning, för en mer utförlig beskrivning se bilaga 1. 

För att undersöka rekreationsvärdena har vi besökt området i fält i 
slutet av oktober 2016.

Med rekreativa strukturer menas fysiska strukturer inom ett område 
som påverkar hur man rör sig och orienterar sig i ett område. Det kan 
till exempel handla om vägar, stigar, utsiktsplatser, målpunkter, 
barriärer och landmärken. Den rekreativa strukturen innefattar även 
hur området är uppbyggt med landskapsrum, landmärken och 
utblickar och grundar sig på vedertagna begrepp inom landskapsanalys. 
Dessa strukturer kan vara lokalt, kommunalt, regionalt eller nationellt 
värdefulla. Analyser av rekreativ struktur är ett planeringsverktyg som 
visar hur ett område fungerar och används. Hur rör sig människor 
idag? Var finns målpunkterna? Finns det otillgängliga områden? 
Genom analysen är det möjligt att se vilka strukturer som är värda att 
bevara, vilka som kan behövas lyftas fram eller vad som kan förbättras. 

Med upplevelsevärden menas vad man kan beskåda, erfara, känna och 
uppleva i området. Detta kan exempelvis vara kulturhistoriska miljöer, 
vilda skogsmiljöer eller vackra utblickar. Beskrivning av 
upplevelsevärden för rekreation grundar sig på metoder utarbetade i 
Regionplane- och trafikkontorets rapporter ”Upplevelsevärden – 
sociala kvaliteter i den regionala grönstrukturen”. Begreppen har i vissa 
fall kompletterats av Ekologigruppen för att passa en mindre skala än 
de regionala gröna kilarna. Beskrivning av upplevelsevärden ger ett 
underlag att bedöma kvaliteter i ett rekreationsområde.

Med sociotopvärden/funktioner menas vad som är möjligt att göra 
på en plats och hur platsen används. Det kan till exempel vara 
möjligheten att plocka bär och svamp, sitta i solen, bada eller spela 
boll. Genom att studera vad som är tänkt att man ska eller kan göra på 
en plats och hur platsen faktiskt används kan man identifiera vilka 
funktioner som ryms inom området och vilka aktiviteter som utförs 
här. Beskrivning av rekreativa funktioner och aktiviteter grundar sig på 
metoder framtagna i Stockholms Stads rapport ”Sociotophandboken – 
Planering av det offentliga rummet med Stockholmarna och 
sociotopkartan”. Metoden har tagits fram för att kartera olika 
funktioner och aktiviteter i offentliga utemiljöer och har sedan 
vidareutvecklats något av Ekologigruppen för att passa in på olika 
miljöer. 
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Skogskänsla i barrblandskog (delområde 1). 

Hällmarkstallskog

Upptrampade stigar med varierande storlek 
löper genom områdena (se karta på s. 9). 

Upplevelsevärden - skogskänsla 
Det upplevelsevärde som identifierades vid fältbesöket är endast 
skogskänsla, gemensamt för delområde 1 och 2. Övriga 
upplevelsevärden bedöms inte finnas på platsen då de inte uppfyller 
kriterierna enligt beskrivning i bilaga 1. 

Enar och grövre björkar tyder på att området sannolikt tidigare varit 
ett utmarksbete. Områdena har vuxit igen och utgörs nu av ett grönt 
och varierande skogslandskap med höga träd av blandad ålder, främst 
tall och gran men även lövträd. 

Delområde 1 är litet till ytan och det går i princip att se genom hela 
området, vilket gör att skogskänslan störs något av närliggande 
bostadshus och vägar. 

Delområde 2 är ett större område där man träder in i ett tydligt slutet 
landskapsrum med vegetation i flera skikt. Här är störningen från 
vägar och hus mindre. I den norra, högt belägna och torrare delen av 
delområde 2 utgörs naturen mestadels av tall och gran. Den södra 
delen av delområdet utgörs av tätare och mer varierad vegetation i flera 
skikt med ett större inslag av lövträd, färre stigar, högre och tätare 
markvegetation och gräsbevuxna partier närmast Viks skogsväg. 
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Sociotopvärden/funktioner
I både delområde 1 och 2 finns känslan av vild natur och möjlighet för 
avkoppling, bär- och svampplockning, promenader, hundrastning. Det 
finns även möjlighet till löpträning men snarare igenom än inom 
områdena, på grund av deras begränsade storlek. Naturen och den 
kuperade terrängen uppmuntrar till naturlek, i både delområde 1 och 2 
finns större upptrampade ytor med kojor och löst material som grenar 
och brädor som sannolikt används för naturlek. 

Utifrån listan av sociotopvärden/funktioner som inventeras enligt 
metoden i bilaga 1 återfanns följande åtta inom både delområde 1 och 
2: 

 • Grön oas 
 • Löpträning
 • Naturlek
 • Svamp och bär 
 • Promenader
 • Ro
 • Skogskänsla
 • Vild natur 

Användargrupper 
Områdena fungerar främst som närnatur för boende i området och 
Grantomta montessoriförskola. Inom 600 meters avstånd finns 
ytterligare en skola och två förskolor som potentiellt också använder 
områdena som nära utflyktsmål för exempelvis kojbygge och naturlek. 

Kojbygge i nordvästra delen av delområde 1 (se karta på s. 9).  

Kojbygge i nordvästra delen av delområde 1 (se karta på s. 9).  Spår av lek i delområde 2.  

En av de väl använda promenadstigarna. 
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Rekreativa strukturer

Landskapsrum
Områdena karaktäriseras av slutna landskapsrum med höga träd. På 
några platser finns gläntor i vegetationen med kala och mossbevuxna 
berghällar. Mellan stammarna kan man på vissa platser se solnedgången 
i väst då de norra delarna av områdena är högt belägna. 

Slutet landskapsrum med höga tallar, delområde 2.  

Öppen plats på berghäll i delområde 2 (se karta på s. 9). 
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Stigar, tillgänglighet och orienterbarhet
Varken delområde 1 eller 2 ligger i direkt anslutning till vägar utan 
kantas av villatomter och nås genom att besökaren fortsätter in på små 
stigar från Elofshällsvägen i väst (informella entréer med privat 
karaktär), Viks skogsväg i söder och Torshällsvägen i norr. 

Det finns ett nätverk av upptrampade stigar inom båda områdena 
varav de viktigaste visas i kartan nedan. Utformningen av stigarna som 
ansluter till omkringliggande vägar vittnar om att de används som 
genvägar mellan Näverängsvägen och Torshällsvägen. 

Gränserna till de intilliggande villatomterna är i vissa fall diffusa, vilket 
kan orsaka att den upplevda tillgängligheten till området begränsas då 
zoneringen med privat och offentlig mark är otydlig. Vid fältbesöket 
identifierades inget som tyder på privatisering förutom en hög med 
bortrensat sly och grenar i den nordvästra delen av område 1. 

Utöver de otydliga tomtgränserna så är den kuperade terrängen och 
bristen på tydliga entréer ytterligare faktorer som begränsar den 
upplevda tillgängligheten. Diffusa gränser, kuperad terräng och 
otydliga entréer i kombination med slingriga stigar, höga träd och 
därmed begränsad överblick över båda delområdena gör att 
orienterbarheten är relativt låg. Dessa faktorer gör områdena ”dolda” 
och avskiljda, men det kan också bidra till känslan av att komma in i 
en hemlig grön oas för avkoppling, skogskänsla och naturlek. De 
människor som besöker områdena regelbundet är sannolikt främst 
boende och skolbarn från närområdet som känner platserna väl, därför 
kanske det inte innebär ett problem att orienterbarheten är låg. 

 Teckenförklaring
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Ekologigruppens metod 
rekreationsanalys Bilaga: Beskrivning av 

ekologigruppens metoder för 
rekreations- och 
landskapsbildsanalys 

Metodik upplevelsevärden 
Beskrivning av upplevelsevärden för rekreation grundar sig på 
metoder utarbetade i Regionplane- och trafikkontorets rapporter 
”Upplevelsevärden – sociala kvaliteter i den regionala grönstrukturen”. 
Metoden har tagits fram för att analysera de upplevelsevärden som 
finns inom Stockholms gröna kilar. Denna metod har sedan 
vidareutvecklats något av Ekologigruppen AB för att passa projektens 
olika skalnivåer. 

Definitioner 

1. Orördhet och mystik 
Förväntningar: ”Urlik urnatur”, En positiv ensamhet, frånvaro av 
andra människor, ljud och dofter, en trolsk mystik, spänning 

Parametrar: Äldre skog, urskogskaraktär, låg bullernivå, 250 m från 
vägar och anläggningar. 

Aktiviteter: Ströva och promenad, avslappning, orientering, 
naturobservationer, undervisning 

Störningar: Nedskräpning, buller, ljus och lukt, okänsligt skogsbruk, 
andra störande brukarkategorier. 

Definition enl. ekologigruppen 
Ekologigruppen följer RTK’s definition. 

2. Skogskänsla 
Förväntningar: Träda in i en annan värld (i motsats till den urbana 
miljön), frånvaro av större anläggningar, vägar och bebyggelse, lukter 
och dofter av skog, färger, - väder, vind, årstider, frånvaro av stadens 
ljus, känsla av storskog som ej tar slut 

Parametrar: Sammanhängande skogsområde, låg bullernivå, storlek 
och form, 250 meter från vägar och anläggningar, kan gälla både barr- 
och lövskogar.  

Aktiviteter: Vandra, ströva, avslappning, orientering, plocka svamp, 
hajk, rida. 

Störningar: Buller, ljus och lukt, storskaligt och okänsligt skogsbruk, 
nedskräpning, avspärrat område, andra störande brukarkategorier 

Definition enl. ekologigruppen 
Ekologigruppen har delat in skogskänsla i två delar vilket ger möjlighet 
att lyfta fram speciellt värdefulla områden. I stark skogskänsla är 
ovannämnda upplevelser tydliga. Skogskänsla beskriver övrig 
rekreationsskog. Detta kan vara något bullerstörd skog i anslutning till 
vägar eller skog i anslutning till kalhyggen. Denna skog utgör ofta ett 
buffertområde runt stark skogsupplevelse.  

Bilaga 1. Metodik för bedömning 
av rekreationsvärden 
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2 

Ekologigruppens metod 
rekreationsanalys 

3. Utblickar och öppna landskap 
Förväntningar: Känsla av frihet genom långa utblickar och vida vyer, 
kontraster mellan olika områden t.ex. skog- åker, sjö-skog, stå vid en 
kant och se något annat. 

Parametrar: Sjöar, utsiktsplatser, öppna landskap 

Aktiviteter: Avslappning, ströva, vandra, picknick, rida, orientering, 
klättra, vattenaktiviteter, åka skidor och skridskor, cykla 

Störningar: Buller och lukt, stora, ”fula” anläggningar i landskapet, 
avspärrat område, nedskräpning, andra störande brukarkategorier 

Definition enl. ekologigruppen 
Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret.  

4. Artrikedom- och naturpedagogik  
Förväntningar: Ökad förståelsen för naturen, känsla av ursprunget 
(kretsloppet), komma nära djur och växter, delaktighet och närhet till 
naturen, upptäckarglädje, nyfikenhet 

Parametrar: Artrikedom; ängs- och hagmarker, våtmarker, bryn och 
strandzoner, storlek och form, naturrum, naturstig. 

Aktiviteter: Naturobservationer, undervisning, studier, naturstig, 
mulleverksamhet, ströva, plocka svamp och blommor, 
utomhuspedagogik 

Störningar: Nedskräpning på mark och vatten, storskaligt och 
okänsligtskogsbruk, buller och lukt, igenväxande naturbetesmarker, 
andra störande brukarkategorier 

Definition enl. ekologigruppen 
Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret.  

5. Kulturhistoria 
Förväntningar: En historisk förankring i hembygden, ökad kunskap 
om historien, Vackra bebyggelsemiljöer med omgivningar, en levande 
odlingsbygd (bondgårdar och åkerbruk) 

Parametrar: Öppna kulturlandskap, kulturhistorisk bebyggelse, 
kulturhistoriska objekt, husgrunder, fruktträd och andra kulturväxter 
som står kvar.  

Aktiviteter: Uppleva kulturhistoria, promenera, picknick, rida, cykla, 
kunskapsinhämtande, aktiv husdjurshållning, åka skidor. 

Störningar: Stora, ”fula” anläggningar i landskapet, okänslig 
exploatering, buller, bristande skötsel av bebyggelse och landskap. 

Definition enl. ekologigruppen 
Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret. 

6. Aktivitet och utmaning 
Förväntningar: Frisk luft och sundhet, bada och sporta vid vatten, 
löpning, skidåkning, ridning, hög prestation och stor strapats, 
övervinna naturen, upptäckarglädje, nyfikenhet, göra ”roliga” saker; 
klättra, dyka, m.m. 

Parametrar: Spår, stigar, leder, friluftsgårdar, vattenanläggningar, sjöar, 
sportanläggningar 

Aktiviteter: Motionera, jogga, promenera, rida, klättra, skidor- och 
pulkaåkning, vattenaktiviteter, skridskor, cykla. 
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Ekologigruppens metod 
rekreationsanalys 

Störningar: Dåligt underhåll av anläggningar och spår, nedskräpning av 
mark och vatten, andra störande brukarkategorier 

Definition enl. ekologigruppen 
Överensstämmer med Regionplane- och trafikkontoret. 

7. Service och samvaro 
Förväntningar: Bekvämlighet med toaletter, utskänkning, värmestugor 
m.m., god tillgång på varierande spår och leder (anlagdhet och längd), 
trygghet med spårade leder och skyltar, hög grad av anlagdhet. 

Parametrar: Toaletter, omklädningsrum, servering, tillgänglighet, 
sportanläggningar, information, naturrum. 

Aktiviteter: Omklädning och hygien, informationsinhämtande, hyra 
utrustning, naturstig, barnverksamhet, grilla, promenad och motion. 

Störningar: Dåligt underhåll av anläggningar och spår, bristande 
information, ”dålig service” (öppettider, allmänna kommunikationer 
m.m.) 

Definition enl. ekologigruppen 
Överstämmer med Regionplane- och trafikkontoret. 

8. Vattenkontakt 
Upplevelsevärdet är tillagt av ekologigruppen 

Förväntningar: Närheten till öppna vattenytor. Sitta vid vatten, 
avkoppling, ro, ev möjlighet, eller i alla fall påminnelse om bad. 

Parameterar: Sjöar, kuststräckor och vattendrag 

Aktiviteter: Möjlighet att vistas nära strandkant, strandpromenad 
och/eller picknick-plats, grilla, promenad och motion 

Störningar: Barriärer i form av anläggningar eller privata tomter, 
slyvegetation, bristande information om stigentréer. 

Sociotopvärden 
Beskrivning av sociotopvärden för rekreation grundar sig på metoder 
utarbetade i Stockholms Stads rapport ”Sociotophandboken – 
Planering av det offentliga rummet med Stockholmarna och 
sociotopkartan. Metoden har tagits fram för att kartera olika 
funktioner i de offentliga utemiljöerna. Denna metod har sedan 
vidareutvecklats något av Ekologigruppen AB för att passa in på olika 
miljöer. 

Funktion/Aktiviteter 
Denna lista kan sedan kompletteras för att passa för sociotopvärden 
inom det specifika området. 

Backåkning - Åka pulka eller skidor i backe 

Bad - badupplevelser och vattenlek 

Blomprakt - rik blomning och trädgårdsodling 

(Naturlig blomprakt) – t.ex. blåsiktsbackar eller annan rik blomning i 
naturmiljö 

Bollspel - bollspel och bollek 

Båtliv - aktivt båt- och kajliv 

Djurhållning - aktivt lantbruk, 4H och djur i parklek 
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Ekologigruppens metod 
rekreationsanalys 

Evenemang - plats för teater- musik- och motionsevenemang eller 
festivaler 

Folkliv - viktig mötesplats, ofta många människor och myllrande 
folkliv 

Golf - långgolf, kompaktgolf, bangolf och discgolf 

Grön oas - rum med grönskande golv och väggar 

Kulturmiljö – plats med kulturhistoriska värden 

Landform – grönska eller natur av betydelse för landskapsbilden 

Lekplatslek - barns lek på lekplats 

Löpträning - iordningställt och belyst motionsspår 

Naturlek - barns möjlighet till lek i natur 

Odling - odla i koloniträdgårdar eller odlingslotter 

Parklek - bemannad lekplats 

Picknick - samvaro i mindre sällskap, ofta i samband med solbad 

(Plocka svamp och bär) – natur med god möjlighet att hitta blåbär, 
hallon, lingon och svamp 

Promenader - flanerande, strövande, hundrastning, joggning och 
inlines 

(Cykling) – cykla för motion eller rekreation 

Ridning - rida och att titta på hästar 

Ro – avkoppling och upplevelse av avskildhet och tystnad 

Skate - skateåkning i ramp eller på mark 

Skidor - åka skidor på längden 

Skogskänsla – upplevelsen av stor tyst skog 

Skridsko - åka skridskor 

Torghandel - livlig torghandel 

(Vandring) - mer omfattande och strapatsrik än promenad, utövas 
mestadels på helger och lov 

Sitta i solen - en plats att sitta i solen 

Uteservering - café eller kiosk med uteservering 

Utsikt - överblick över landskapet samt känslan av rymd 

Vild natur – upplevelsen av naturens vildhet och artrikedom 

(Social samvaro) – enklare mötesplats av sekundär betydelse 

(Naturstudier) - natur med intressant växt- eller djurliv 

Rekreativ struktur/Landskapsbild 
Redovisning av stigar, landskapsrum, målpunkter, landmärken, 
utblickar och barriärer grundar sig på vedertagna begrepp inom 
landskapsanalys. Dessa har sedan vidareutvecklats och anpassats till 
rekreationsanalyser av Ekologigruppen AB. 
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Ekologigruppens metod 
rekreationsanalys 

Definitioner 

Stigar 
Både formella och informella stigar i området markeras. 

Landskapsrum 
Ett landskapsrum kan t.ex. vara en öppen dalgång i ett skogsområde.  

Målpunkter  
Kan t.ex. vara rastplatser, kulturlämningar, sportplaner eller 
fågelskådningsplatser. 

Landmärken 
Ett landmärke är ett karaktäristiskt objekt som syns på långt håll och 
som underlättar orienteringen. 

Utblickar 
Platser där man har utsikt över landskapet, t.ex. en sjökant eller ett 
bergskrön.  

Barriärer 
Barriärer kan antingen vara fysiska eller mentala. En fysisk barriär kan 
t.ex. vara en brant eller en våtmark. En mental barriär kan vara ett 
område som upplevs privat eller otryggt. 




