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Sammanfattning
Ekologigruppen har på uppdrag av Värmdö kommun sammanställt 
detta dokument för att på ett strategiskt sätt beskriva hur grönstruk-
turen bör hanteras vid utvecklingen i Grisslingeområdet för att ekolo-
giska och sociala värden samt andra ekosystemtjänster i området ska 
kunna utvecklas tillsammans med bebyggelsen på ett effektivt sätt. 
Med en helhetssyn kring de gröna frågorna kan konflikter mellan olika 
värden hanteras tidigt vilket möjliggör en balans där en tät bebyggelse 
fortsatt kan rymma utpekade funktioner för grönstrukturen.

Underlag för de gröna strategierna
Området är idag rikt på naturvärden och har mycket goda förutsätt-
ningar för ökad artrikedom och rekreativa kvaliteter. Med sin placering 
mellan havsvikarna, Grisslingehöjden och Korpholmen utgör området 
en svag men viktig länk för grönstrukturen. Området är därför speciellt 
viktig både i ett lokalt och ett regionalt sammanhang. 

Områdets högsta naturvärden är kopplade till sandiga miljöer och tall- 
och barrskogsmiljöer och flera områden med höga naturvärden finns 
utpekade i underlagsrapporter.

Inom området finns ett antal arter att beakta i fortsatt planering. Det 
rör sig om rödlistade fåglar som spillkråka eller backsvala, nordisk flad-
dermus, utter och fridlysta växter som knippnejlika, blåsippa och gull-
viva. 

Gröna strategier för en hållbar bebyggelseutveckling
De gröna strategierna innehåller mål för områdets grönstruktur samt 
korta beskrivningar av möjliga principer och åtgärder. Genom att 
beskriva olika principer och förslag till åtgärder skapas underlag för 
förståelse kring de gröna frågorna vilket ger bättre förutsättningar för 
en kreativ diskussion kring grönstrukturen med samtliga aktörer inom 
projektet. Strategierna utgör ett bra kunskapsunderlag för att anpassa 
stadsutvecklingen så att värden och funktioner kan existera, genom 
bevarande eller tillskapande, och i vissa fall kompensation. Strategierna 
behandlar dels frågor som har med planstrukturen att göra, dels över-

gripande riktlinjer för hur stadsdelens utomhusmiljöer bör utformas 
för att ge plats för de värden som ska bevaras eller behöver skapas. Mål 
som formulerats är:

 • Mål för ekologiska värden - Grisslingeområdet har en förgrenad och 
funktionell grönstruktur med värden kopplade till sandiga och 
örtrika miljöer med inslag av äldre tall. Grönstrukturen möjliggör 
spridning för vilt inom området och fungerar som länk mellan 
omgivande större grönområden.

 • Mål för rekreativa värden - Omsorgsfullt utformade rekreativa 
kopplingar binder samman områdets målpunkter och stråk, ger ökad 
tillgänglighet och goda rekreativa förutsättningar i de boendes 
närmiljö och som tillgång för hela kommunens rekreation. De rekre-
ativa kvalitéerna utgår ifrån och tar tillvara områdets platsunika 
förutsättningar och rika naturvärden.

 • Mål för övriga ekosystemtjänster (klimatreglering och dagvatten) - 
Vid utbyggnaden av Grisslinge säkerställs att tillräckliga grönytor 
finns för att hantera förväntade klimatförändringar.

 • Mål för lagskyddade miljöer - Grönstrukturen i Grisslinge är utfor-
mad så att den stödjer och stärker skyddade miljöer och arter enligt 
gällande lagar och förordningar.

Förslag för områdets utveckling
Fördjupat på fyra delområden ges konkreta förslag på principer, inne-
håll och utformning för hur målen för området kan uppnås vid den 
fysiska gestaltningen och utvecklingen framöver. Bland annat föreslås 
bevarande av olika typer av värden på platsen, anläggande av en utter-
passage under 222:an, förstärkande av gröna samband genom Östra 
Mörtnäs genom nyetablering av sandiga ängsmarker och plantering av 
tall och sälg samt nya rekreativa kopplingar till målpunkter i området.
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Inledning 
Detta dokument är en strategi för hur värden för rekreation och natur 
kan utvecklas inom Grisslingeområdet, Värmdö kommun i samband 
med att ny bebyggelse uppförs (figur 1). Strategin ska ligga till grund 
för kommande planarbete där man kan arbeta med specifika och plats-
orienterade frågor. 

Bakgrund
Värmdö är en snabbt växande kommun. Närheten till Stockholm gör 
kommunen attraktivt för såväl boende, rekreation och båtliv. Inom 
utredningsområdet pågår arbetet med kapacitetshöjande åtgärder längs 
väg 222. Parallellt med detta pågår detaljplaneläggning för bostäder 
och infartsparkeringar i området Östra Mörtnäs etapp 2 samt en fast-
slagning av områdets karaktär för Korpholmen, där detaljplanarbete 
också pågår.

I en första etapp av Östra Mörtnäs har radhus och flerfamiljshus byggts 
norr om väg 222. Kommande etapp 2 ska kompletteras med bebyg-
gelse angränsande vägen. Den nytillkommande utveckligen föreslås i 
detta skede omfatta cirka 200 nya bostäder (190 lägenheter (140 + 50) 
samt 15 småhus), en ny tillfartsväg till Mörtnäs samt kommunala 
infartsparkeringar.

Området är idag redan påverkat av den infrastrukturbarriär som väg 
222 utgör. Vägen bidrar till höga bullernivåer inom området samt delar 
också upp delområdena norr och söder om vägen. Området norr om 
väg 222 är mycket kuperat vilket skapar utmaningar för både rekreativa 
och ekologiska kopplingar.

Planområdet ligger inom ett svagt samband för Stockholms grönst-
ruktur och utgör en viktig del av kopplingen mellan Nacka- och Värm-
dökilen. Tidigare genomförda naturvärdesinventeringar visar också på 
att området håller höga ekologiska värden, klass 2-4. Många gamla och 
särskilt skyddsvärda träd ligger inom områdets södra del.

Syfte
Denna strategi syftar till att på ett strategiskt sätt beskriva hur grönst-
rukturen bör hanteras inom utvecklingen av Östra Mörtnäs och Griss-
lingeområdet för att ekologiska och sociala värden samt andra 
ekosystemtjänster i området ska kunna utvecklas tillsammans med 
stadsbebyggelsen på ett effektivt sätt. Med en helhetssyn kring de gröna 
frågorna kan konflikter mellan olika värden hanteras tidigt vilket möj-
liggör en balans där en tät bebyggelse fortsatt kan rymma utpekade 
funktioner för grönstrukturen.

Den gröna strategins innehåll
De gröna strategierna innehåller mål för stadsdelens grönstruktur samt 
korta beskrivningar av möjliga principer och åtgärder. Beskrivningar av 
olika principer och förslag till åtgärder upprättas för att skapa förståelse 
kring de gröna frågorna. Detta ger i förlängningen bättre förutsätt-
ningar för en kreativ diskussion kring grönstrukturen med aktörerna 
inom projektet. Strategierna utgör ett bra kunskapsunderlag för att 
anpassa stadsutvecklingen så att höga värden och funktioner kan exis-
tera, genom bevarande eller tillskapande, och i vissa fall kompensation.

Strategierna behandlar dels frågor som har med planstrukturen att 
göra, dels övergripande riktlinjer för hur stadsdelens utomhusmiljöer 
bör utformas för att ge plats för de värden som ska bevaras eller skapas. 
Dessutom presenteras ett resonemang kring planområdets koppling till 
de gröna kilarna samt hur detta bör utformas i anslutning till den pla-
nerade bebyggelsen.

De gröna strategierna som presenteras i detta dokument baseras på tidi-
gare genomförda naturvärdesinventeringar, fältbesök där strukturer för 
såväl naturvärden och rekreation kartlades närmare, arbetsmöte med 
kommunens tjänsteorganisation samt platsbesök tillsammans med fastig-
hetsutvecklarna inom området. En översiktlig analys av områdets bety-
delse för ekologiska spridningssamband har genomförts i tidigare 
naturvärdesinventering, en kompletterande analys har genomförts 
genom att studera områdets relation till den kommunala och regionala 
grönstrukturen samt till intilliggande naturområden.
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Figur 1. Utredningsområdet (streckad, gul linje) samt avgränsningen av de tre aktuella 
detaljplanerna, Korpholmen i väster, Centrala Mörtnäs samt Östra Mörtnäs i öster.

 Områdesavgränsning
Utredningsområdet ligger angränsande Gustavsbergs tätort. Området 
avgränsas i norr av ett skogsområde som övergår i uppbruten villabe-
byggelse, västerut av skogsområdet mot Mölnvik, österut av bebyg-
gelsen i Hemmesta och söderut av havsviken Grisslingen (figur 1).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
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Planeringsförutsättningar

RUFS 2010 och RUFS 2050 
I den gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
(SLL 2010) pekas området kring Grisslinge ut som övrig regional 
stadsbygd. Området ligger angränsande Gustavsberg som är utpekat 
som regional stadsbygd med utvecklingspotential. Grisslinge ligger 
också i det som är utpekat som Nacka-Värmdökilen. Strax väster om 
planområdet sträcker sig ett utpekat grönt svagt samband samt inom 
området finns en utpekad svag spridningslänk klass 2 (figur 2).

I utställningsförslaget av RUFS 2050 är denna spridningslänk uppda-
terad till ett svagt grönt samband, klass 1. De svaga sambanden är i ett 
regionalt perspektiv avgörande för att de gröna kilarna ska uppfattas 
och fungera som stora sammanhängande grönområden. Dessa 
områden är särskilt viktiga ur såväl ekologiska som rekreativa per-
spektiv.

RUFS 2050 redovisar förhållningssätt för att stärka de prioriterade, 
klass 1, regionala sambanden: 

 • Stärk de gröna svaga sambanden genom förbättringsåtgärder som 
anpassas till platsens förutsättningar ur ett helhetsperspektiv.

 • Säkerställ och skydda de gröna, svaga sambanden för att kilen ska 
behålla sina funktioner.

 • Undvik ny bebyggelse samt nya anläggningar och verksamheter som 
kan försvaga funktionen i ett grönt, svagt samband. Om det sker en 
negativ påverkan på ett grönt svagt samband kompenseras detta med 
lämpliga åtgärder för att upprätthålla sambandets funktion.

Översiktsplan 2012-2030
I översiktsplanen för Värmdö kommun pekas delar av Grisslinge 
området, norr om väg 222, ut som möjligt förtätningsområde.

Översiktplanen formulerar också målsättningar för utveckling av kom-
munens grönstruktur. Målen för kommunens grönstruktur formuleras 
som följer 
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Figur 2. Grönstrukturen i området beskrivs i Värmdös översiktsplan som ett grönt svagt 
samband av klass 2. Den röda cirkeln visar aktuellt område för denna rapport.



Grön strategi Grisslinge
Slutversion

7 november 2017    

9

 • Grönstrukturens värde som spridningskorridor för växter och djur 
samt som rekreationsområde för människor ska bibehållas.

 • Gröna kilar och värdekärnor ska bibehållas för att öka natur- och 
rekreationsvärden.

 • Alla värmdöbor ska ha möjlighet till motion, friluftsliv och kultur-
upplevelser med god kvalitet och hög tillgänglighet.

 • Förskolor och skolor ska ha nära till natur

Översiktsplanen pekar också ut rekommendationer för arbetet med 
grönstrukturfrågor:

 • Utveckla tillgången på bad, naturområden och rekreationsplatser.
 • Kommunen bevarar tätortsnära rekreationsområden samt mark kring 
markerade cykel- och vandringsleder.

 • Det bör finnas lekplatser/fria ytor i alla bostadsområden
 • Strövområden görs tillgängliga genom markeringar av leder och 
vandringsstigar samt genom utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Målformuleringarna och rekommendationerna utpekade i översikts-
planen har stor bäring på hur bebyggelsen bör anpassas inom utred-
ningsområdet. 

Grönstruktur i Gustavsberg
Värmdö kommun antog 2014 en grönstrukturplan för Gustavsberg. 
Planen definierar Gustavsbergs gröna karaktär och ska användas som 
vägledning för att utveckling av grönstrukturens kvalitet,  tillgänglighet 
och skydd inom Gustavsbergs tätort. Grisslingeområdet ligger strax 
utanför utredningsområdet för grönstrukturplanen. Planens ses dock 
som ett underlag då utredningsområdet för den gröna strategin ligger 
angränsande tätorten och den nuvarande utvecklingen också påverkar 
tillgängligheten och funktionen för grönstrukturen även inom tätorten.

Plansituation och lagskydd

Gällande detaljplaner
I området idag omfattas ett delområdet av en gällande detaljplan:

Östra Mörtnäs etapp 1 omfattar bebyggelse norr om väg 222 och möj-
liggör 43 stycken småhus inom den norra delen av området samt fyra 
stycken flerbostadshus med totalt 72 stycken lägenheter i den östra 
delen närmast vattnet. 

Parallellt med framtagandet av den gröna strategin pågår arbetet med 
flera detaljplaner inom området:

Östra Mörtnäs etapp 2 pågår som en fortsatt etapp på gällande detalj-
plan inom området. Projektmålen för detaljplanen är:

 • Det huvudsakliga målet med projektet är att inom en 15-års period 
tillskapa fler bostäder i Värmdö kommun. Enligt 2 kap. 3 § p. 1-5 i 
PBL ska bostadsbyggandet främjas men på ett sätt som skapar goda 
livsmiljöer, som också är estetiskt tilltalande.

 • Gång och - cykelvägar för oskyddade trafikanter ska säkerställas i 
planen.

 • Djur ska kunna röra sig över Grisslinge mot Värmdölandet genom 
att gröna samband bibehålls i landskapet.

 • Kommunala infartsparkeringar ska säkerställas och utökas. Dessa 
bidrar till ett mer hållbart resande.

 • Grisslinges stränder ska hållas tillgängliga enligt MB 7 kap. 18 f §. 
Paragrafen fastställer att en fri passage för allmänheten och för 
bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet längs strandrem-
san ska bibehållas.

För området Korpholmen pågår också ett parallellt detaljplanearbetet. 
Detta syftar främst till att slå fast områdets karaktär. möjliggöra en 
mindre omfattande avstyckning av tomter i områdets västra del samt 
en viss ökning av byggrätterna på fastigheterna i området.
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Lagskydd

Strandskydd
Området söder om väg 222 omfattas av det generella strandskyddet 
om 100 meter (figur 3). I de avseenden detta är upphävt kommer det 
att återinträda vid detaljplaneläggning. 

Fridlysta arter 
Inom planområdet finns ett antal arter som omfattas av fridlysning och 
/eller är upptagna i artskyddsförordningen. Detaljer om desssa arter 
finns under beskrivna naturvärden i senare stycken. 

Särskilt skyddsvärda träd

Det finns flertalet träd med höga värden inom området. Flera träd är 
utpekade som särskilt skyddsvärda. Se vidare figur 4.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Utredningsområdet   mot vattenförekomsterna Grisslingen i söder och 
Torsbyfjärden i norr.

Grisslingen har måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 
status. 

Torsbyfjärden har otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte 
god kemisk status. 

Båda områdena är påverkade av övergödning och miljögifter. God 
status ska vara uppfyll till 2027 (VISS).

Figur 3. Strandskyddszon i närheten av utredningsområdets östra gräns. På bilden 
syns ett exempel på hur smal den zon som är allemansrättsligt tillgänglig inom området 

är.
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Värden för natur och rekreation 
idag 
En översiktlig bedömning och kartering av värden för natur och rekre-
ation har gjorts i fält i augusti 2017. Tidigare genomförda naturvärdes-
inventeringar ligger också till grund för kartläggningen av naturvärden. 
Naturvärden och befintlig grönstruktur finns utritade på kartor i figur 
7,8 och 12. 

Förutsättningar för natur och rekreation
Värmdös natur präglas av närheten till havet med havsstränder, häll-
markstallskogar och ett småbrutet kulturlandskap. Naturmarken inom 
utredningsområdet är idag stark påverkat av barriärer. Främst i form av 
väg 222 men även stängsel, privata tomter, avverkad naturmark och 
svårtillgängliga branter inom området gör att grönstrukturen blir upp-
bruten och viktiga kopplingar för rekreation och naturvärden för-
sämras eller uteblir. Förutsättningarna för rekreation i området 
påverkas även av den rådande trafiksituationen då delarna närmast väg 
222 är kraftigt bullerutsatta. 

Områdets naturpartier domineras av barrskogar som växer på ett 
underlag av sandigt isälvsmaterial. Norr om väg 222 finns en före detta 
sandtäkt som idag är avschaktad och terrasserad men tidigare varit 
bevuxen med yngre tät tall- och lövskog. Mot Torsbyfjärden/Mörtnäs-
viken finns en lövdominerad strandskog. 

Söder om väg 222 finns olika typer av sandmarker som öppen sand-
strand och sandtallskog med inslag av äldre tallar. 

Naturvärden
Områdets högsta naturvärden är kopplade till de sandiga miljöerna och 
flera objekt med naturvärdesklass 2 finns utpekade (figur 7).

Barrskog
Som en del av den mer sammanhållande grönstrukturen i områdets 
västra kant finns ett kuperat landskap med barrskog (figur 5). Området 
är ganska orört. Hällmarkstallskog utgör den vanligaste naturtypen 
men blandbarrskogar med tall och gran samt inslag av björk, asp och Figur 4. Här fanns tidigare en äldre sandtäkt bevuxen med tall- och lövskog. 

Figur 5. Hällmarkstallskog på Grisslingehöjden.
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sälg är också vanliga. I bryn och i hällmarksbranter finns inslag av ek.

Även centralt beläget inom utredningsområdets norra del finns ett 
område med hällmarkstallskog. Skogen är olikåldrig med inslag av 
gammal tall. Fältskiktet består främst av blåbär, ljung, lingon och 
mossor.

Sandbarrskogar och sandmarker

Vid Ålstäket domineras naturen av de sandavlagringar som utgör 
jordarten inom området, såväl norr som söder om väg 222. Sandavlag-
ringen är påverkad av tidigare täktverksamhet, bebyggelse och bad 
(figur 4). Samtidigt finns på södra sidan om vägen rester kvar av 
sandtallskogen med sin svampflora och insektsfauna. Norr om väg 222 
finns stora öppna ytor med flera miljöer med intressanta och skydds-
värda bin och insekter. 

Gräs- och ängsmarker
Inom området finns ett visst inslag av gräs och ängsmarker (figur 6). 
Dessa är viktiga födosöksområden för den rika insektsfaunan kopplade 
till de sandiga miljöerna. Spår finns av sälgmiljöer som sedan tidigare 

kan antas ha bildat viktiga brynmiljöer, dessa är idag i många fall 
avverkade. 

Området som kallas Mormors äng är en trivial gräsmark med inslag av 
blommande träd och vidkronig sälg. Norr om Ålstäket finns rester av 
gammal ängsmark med mer örtrik vegetation.

Naturvårdsarter och naturvårdsträd

Skyddade och skyddsvärda arter

Fåglar
Spillkråka är listad i Fågeldirektivet bilaga 1 och finns inom utred-
ningsområdet. Spillkråkan häckar sannolikt i skogarna norr om 
Ålstäket.

Bland arter som finns listade i fågeldirektivets bilaga 1 men som enligt 
Ekologigruppen (2015) bara bedöms flyga förbi eller tillfälligt födo-
söka i området finns sångsvan, fiskgjuse, bivråk, trana, fisktärna och 
backsvala, samt havsörn, kungsörn och skräntärna.

När det gäller fåglar är alla vilt förekommande arter fridlysta enligt Art-
skyddsförordningen men särskilt fokus ska läggas på rödlistade arter 
eller arter upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet. Rödlistade arter som 
finns inom området är gulsparv (NT) samt kungsfågel (VU). Inom 
området har också observerats, utöver havsörn, bivråk också duvhök, 
ejder, gråtrut, silltrut, tornseglare, hussvala, samt rödstrupig piplärka. 
Även dessa arter bedöms ha passerat eller tillfälligt födosökt inom 
området och bedöms därför inte ha häckplatser inom utredningsom-
rådet. I Artportalen finns förutom de ovan nämnda också mindre 
hackspett vid Ålstäket i lämplig biotop, tretåig hackspett som flög förbi 
samt backsvala (i biotop som angivits som lämplig på Korpholmen).

Nordisk fladdermus
Det finns uppgift om förekomst av den fridlysta fladdermusarten 
nordisk fladdermus inom området.

Figur 6. Förutsättningar för en örtrik friskäng, norr om rondellen Ålstäket.  
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Skyddsvärda träd
Med särskilt skyddsvärda träd avses (baserat på Naturvårdsverket 2004):

a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 
brösthöjd.

b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 
äldre än 140 år.

c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstam.

Naturvårdsverket har gjort en tolkning av Miljöbalken (12 kap 6 paragrafen) 
där de anvisar att avverkning av skyddsvärda träd bör föregås av samråd 
med Länsstyrelsen, eftersom sådan avverkning kan medföra väsentlig 
förändring av naturmiljön. Man vill på det sättet kunna kontrollera verksam-
heter som annars inte är tillståndspliktiga. Om avverkningen är aktuell inom 
ett detaljplanearbete ser dock länsstyrelsen att samrådet sker inom det 
normala samrådet för detaljplan.

Utter
Observation av utter har noterats vid Mölnviksrondellen. Det finns 
även observation av trafikdödad utter närmare Hemmesta samt spår av 
utter mellan Hemmesta sjöäng och Hemmesta träsk, utanför utred-
ningsområdet.

Växter
Tre fridlysta arter, enligt 8 respektive 9 § förekommer inom området 
som inventerades för vägplanen (Ekologigruppen 2015). Gullviva före-
kommer på två platser (väster om Korpholmen), blåsippa förekommer 
på tre växtplatser (väster om Korpholmen och Östra mörtnäs) och 
knippnejlika är noterad på en plats (längs väg 222). Knippnejlika (EN) 
är också noterad på stranden söder om väg 222). 

Rödlistade arter (förutom knippnejlika) som kan räknas som hotade 
förekommer inom utredningsområdet är bland andra de två trädar-
terna ask (EN) och alm (CR) samt tallticka (NT).

Naturvårdsarter
Inom utredningsområdet för vägplanen har ett tjugotal naturvårdsarter 
påträffats. Den rika förekomsten av naturvårdsarter avspeglar att stora 
delar av området utgörs av gammal tallskog, sandmarks- och havs-
strandsmiljöer. Framför allt det gamla sandtaget hyser många intres-
santa arter kopplade till de sandiga miljöerna bland annat stor 
sandstekel, vårsidenbin, sälgsandbi och videgökbi. Vidare information 
om naturvårdsarter finns i naturvärdesinventeringar som ligger till 
grund för denna rapport (Ekologigruppen 2010, 2015).

Skyddsvärda träd
Området har också, framför allt söder om väg 222, många skyddsvärda 
samt särskilt skyddsvärda träd (figur 7). Drygt 120 träd har klassats 
som värdefulla eller skyddsvärda. Av dessa är drygt 90 tallar och resten 
är en blandning av ädla och triviala lövträd samt granar. Detaljerad 
information om placering och trädarter finns i Ekologigruppens natur-
värdesinventering inför vägplan för väg 222 (2015). 

Spridningsvägar
Naturvärdesinventeringen för väg 222 (Ekologigruppen 2015) pekar ut 
flera viktiga spridningsstråk genom området (figur 8). Spridning av vilt 
kan framförallt ske genom den bebyggelse som har en permeabel grön-
struktur bestående av villatomter och små grönytor. Spridning 
begränsas stort av väg 222 och andra vägar i närområdet. Detta gäller 
särskilt vid Ålstäket-rondellen där det möjliga spridningsområdet är 
som smalast. Eventuella uttrar har svårt att sprida sig mellan de båda 
vattenförekomsterna i norr och söder på grund av väg 222. Spridning 
längs södra sidan av väg 222 är möjlig, men kantas av stängsel och 
asfalterade ytor, som hindrar effektiv spridning. Med tanke på dagens 
infrastruktur och bebyggelse är det svårt att skapa effektiva spridnings-
vägar genom området utan att göra ett större omtag på vägnätet. Det 
finns dock åtgärder som kan förstärka vissa aspekter av spridning 
(utterspridning och framkomlighet för småvilt). Dessa innefattar 
främst underfarter under väg 222 och att säkerställa en sammanhäng-
ande grönstruktur genom den tillkommande bebyggelsen i Östra 
Mörtnäs. Förslag till denna typ av åtgärder presenteras senare i utred-
ningen.
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Figur 7. Naturvärden på platsen enligt tidigare inventeringar utförda inom området.
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Figur 8. Stråk och gröna samband viktiga för småfåglar, småvilt och andra marklevande djur. Från NVI för väg 222 (Ekologigruppen 2015).
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Rekreationsvärden - upplevelser och strukturer
På platsen idag finns det stora rekreativa kvalitéer kopplat till områdets 
natur och havsnära läge. Befintliga barr- och balandskogspartier, stråk 
och platser med vattenkontakt och utblickar från de kuperade delarna 
och utöver vattnet ger alla bra förutsättningar för rekreation, aktiviteter 
och platser att mötas på. Rekreationsvärdena i området är viktiga både 
lokalt för när-rekreationen på plats och som utflyktsmål och turistkva-
litet i ett större kommunalt och regionalt perspektiv. Områdets identi-
fierade värden finns utpekade i figur 12. Metodik för klassning av 
upplevelser och strukturer finns i bilaga 1.

Skogsmiljöer
Stora rekreationsvärden i form av upplevelsevärdena skogskänsla och 
aktivitet och utmaning är knutet till det kuperade större skogspartiet 
norr om väg 222. Skogspartiet ligger nära befintlig villabebyggelse och 
den pågående och planerade utbyggnaden i området vilket gör den 
extra viktig för när-rekreation. Hällmarkstallskogen här är både till-
räckligt stor och med en ålder och ostördhet som gör att skogskänsla 
och rofylldhet infinner sig. Här finns naturligt upptrampade stigar som 
tyder på att många idag använder platsen för promenader och utflykter. 
Här finns också spår av kojbyggen och spontana aktiviteter som ter-
rängbana vilket tyder på att platsen används av barn i olika åldrar. Det 
visar också att skogsområdet idag är tillräckligt tillåtande, utmanande 
och avskilt för att kunna rymma ”egna” platser och aktiviteter vilket 
oftast inte är fallet i en mer ordnad parkmiljö. På den södervända 
slänten ner mot Östra Mörtnäs Etapp 2 finns ett öppnare parti som 
vintertid är en uppskattad pulkabacke i området. Här finns naturligt 
ett stråk av sandigare mark vilket har hållit vegetationen tillbaka, gynn-
samt för både sandlevande insekter och friluftsaktiviteter!

Strandnära miljöer
Stora rekreationsvärden i form av upplevelsevärdena aktivitet och 
utmaning, samvaro och service, vattenkontakt och utblickar är knutet 
till de strandnära delarna i området. Norr om väg 222 går ett prome-
nadstråk i grus utmed delar av Mörtnäsviken vilket ingår i Värmdö-
leden. Här finns goda möjligheter för promenader med utblickar över 
viken eller längre vandringar utmed Värmdöleden. Söder om väg 222 

finns idag två allmänna badplatser utmed den ca 800 m långa strand-
linjen. Den större badplatsen, Grisslinge havsbad (figur 9), har 
utbyggda badbryggor och ytor för sport, lek och aktiviteter vid 
stranden. Här finns också Grisslinge värdshus som förstärker platsen 
som social mötesplats. Den mindre badplatsen strax norr om Ålstäket 
ligger mer avskilt, har bänkbord, omklädningshytt och säsongsvis ute-
dass. Föreningsaktiviteter i form av scoutstuga finns strax väster om 
den lilla stranden, med iläggningsplats för kanoter.

Artrikedom och naturpedagogik
Inom området finns platser med goda förutsättningar att stärka upple-
velsevärdet artrikedom och naturpedagogik. Det är bryn- och strand-
zoner, de sandigare partierna i skogsbranterna norr om väg 222 och 
den artrika ängsytan som kan utvecklas vid Mörtnäsviken. Här finns 
möjlighet att lyfta fram områdets variationsrikedom, locka till upp-
täckarglädje och pedagogiskt visa platsens rika och skiftande natur-
värden.

Tillgänglighet
Idag saknas sittplatser utmed stråk och vid många av målpunkterna 
vilket minskar rekreationsmöjligheterna för de som har nedsatt rörelse-
förmåga eller inte har möjlighet att gå längre sträckor. Områdets natur-

Figur 9. Grisslinge havsbad, en samlingspunkt för bad och aktiviteter.  
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liga höjdskillnader och kuperade terräng försvårar också 
tillgängligheten. 

Barriäreffekter
Inom området utgör väg 222 en stor barriär för den rekreativa struk-
turen. Även privata tomter, inhägnader och områdets topografi gör att 
områdets platser för rekreation blir svårtillgängliga eller saknar goda 
kopplingar mellan varandra. 

Strukturer och stråk
Det är idag svårt att som gående eller cyklist röra sig trafiksäkert utmed 
väg 222 vilket ses över i Trafikverkets pågående utredning för väg 222. 
Både utmed vägg 222 och i området i stort saknas sammanhållna stråk 
eller gc-vägar som knyter samman bostadsområden, rekreativa mål-
punkter och andra målpunkter som busshållplatser, förskolor och ser-
vice i området. Spontant uppkomna promenadstråk finns i det centrala 
skogspartiet och utmed Mörtnäsviken går Värmdöleden genom 
området. Utmed den södra strandlinjen saknas idag möjlighet att röra 
sig utmed vattnet på grund av privata fastigheter och inhägnade 
områden.

Sociotopvärden
Funktioner och aktiviteter (baserat på Stockholm stad, 2003) som 
finns inom planområdet idag listas nedan. Dessa ger en bild av vad 
man kan göra och uppleva i de rekreativa miljöerna idag: 

Kopplade till skogsmiljöerna: Grön oas, Landform, Naturlek (figur 
10), Svamp och bär, Picknick, Promenad, Ro, Skogskänsla, Utsikt (på 
vissa platser), Vandring, Vild natur, Backåkning (pulkaåkning i södra 
branten, Grisslingehöjden) och Bollspel (aktivitetsytan norr om Griss-
lingehöjden). 

Kopplade till de strandnära delarna: Bad, Bollspel (Grisslinge havsbad), 
Båtliv, Fiske, Mötesplats, Promenader (delvis), Sitta i solen, Utblick, 
Uteservering, Vattenkontakt.

Landskapets karaktär och landskapsrum
Landskapet inom området karaktäriseras av de strandnära delarna med 
utblick över havsvikarna och höjdryggen Grisslingehöjden och Korp-

holmen. Grisslingehöjden med främst hällmarkstallskog skapar en 
rumslig gräns mellan de befintliga och tillkommande bostadsområ-
dena. Blandlövskog utmed Mörtnäsviken och sandbarrskog i närheten 
av den södra strandlinjen gör att vyer och kontakten med vattnet 
främst finns på de direkt strandnära platserna (figur 11). 

Figur 10. Skogen på Grisslingehöjden är den perfekta platsen för lek.  

Figur 11. Grillplats i all enkelhet utmed Värmdöleden vid Mörtnäsviken. 
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Figur 12. Kulturella värden: rekreativa målpunkter och barriärer idag. I kartan syns också områdets grönstruktur som den ser ut 2017.
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Mål för grönstrukturen
Grisslingeområdets fysiska förutsättningar, som en flaskhals i grönst-
rukturen både ekologiskt och rekreativt mellan Nacka- och Värmdöki-
len, ställer stora krav på tillskapande av ny och förstärkningar av 
befintlig grönstruktur. 

Eftersom infrastruktur, bebyggelse och grönstruktur ska samsas på en 
mycket begränsad yta måste natur- och parkmark ses som delar av en 
grön-blå infrastruktur med utrymme för naturens processer och funk-
tioner. På så sätt undviks att det gröna blir ett odefinierat ”mellanrum”. 
Istället kan sådan mark utgöra en värdeskapande struktur. En så kallad 
mångfunktionell grönstruktur måste skapas för att möjliggöra för 
detta. 

För att konkretisera vad en mångfunktionell grönstruktur kan vara för 
Grisslingeområdet föreslår denna gröna strategi ett antal mål och stra-
tegier baserat på inventeringarna. I detta dokument är mål och strate-
gier är uppdelade på fyra områden; ekologiska värden, rekreativa 
värden, övriga ekosystemtjänster och lagskyddade miljöer. Mål och 
strategier kopplade till ekologiska värden och sociala värden är direkt 
baserad på inventeringarna. Övriga ekosystemtjänster är en övergri-
pande diskussion kring de ekosystemtjänster som bedöms särskilt rele-
vanta att beakta inom området. Då lokalt underlagsmaterial saknas är 
mål och strategier baserade på övergripande kunskaper kring dessa eko-
systemtjänster som anpassats för de lokala förhållanderna. Diskus-
sionen kring lagskyddade miljöer är en fördjupad diskussion kring de 
lagskydd som är kopplade till genomförda naturinventeringars resultat, 
i detta fall Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 

Sammantaget syftar mål och strategier i detta dokument till att höja 
kvaliteten på grönstrukturens ekologiska funktion och områdets 
förmåga att erbjuda möjligheter till rekreation. Detta kan göras genom 
att anpassa bebyggelsen så att naturmark kan sparas och tillskapas för 
att möjliggöra en sammanhållen lokal grönstruktur där naturen hänger 
ihop i ett nätverk. 

Mål och åtgärder formuleras utifrån de behov som framtagna underlag 
pekar ut inom respektive delområde. Efter mål och åtgärder följer ett 
förslag till hur områdets grönstruktur kan utformas (figur 14) och hur 
det påverkar områdets funktion som spridningskorridor (figur 13).

Därefter följer fördjupade mål och åtgärder för ett antal delområden 
som pekas ut i figur 16.

Begränsningar i formulerade mål och strategier
God grönstrukturplanering innefattar ett användande av skadelind-
ringshierarkin (balanseringsprincipen) vilket innebär att undvika, 
minimera och utjämna/kompensera effekter på ekosystem och dess 
funktioner. I detta fall kan sägas att steget med undvikande till stor del 
är passerat eftersom planerad bebyggelse redan har en tilltänkt place-
ring i landskapet. I detta uppdrag fokuseras därför på ”minimerande” 
av skada.    

I denna strategi förs också ett översiktligt resonemang om ekologisk 
kompensation av vissa värden som riskerar att påverkas. För att i större 
detalj kunna utreda vilken typ av och hur mycket kompensation som 
utbyggnad av väg 222 och andra projekt i områden kan anses kräva 
rekommenderas en utredning som tittar mer i detalj på detta. Mer 
detaljer om ekologisk kompensation finns i SOU 2017:34 ”Ekologisk 
kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mång-
fald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering till-
godoses”.

Genomförande av formulerade mål och åtgärder
Det är viktigt att notera att vissa föreslagna åtgärder kan vara svåra att 
reglera i detaljplan. I dessa fall behöver åtgärderna regleras genom 
andra avtal eller överenskommelser. En bra start till vad som går att 
reglera i plankarta går att hitta i BEST-projektets slutrapport (Malmö 
stad, 2016). 
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Ekologiska värden

Mål för ekologiska värden
Grisslingeområdet har en förgrenad och funktionell grönstruktur med värden 
kopplade till sandiga och örtrika miljöer med inslag av äldre tall. Grönstruktu-
ren möjliggör spridning för vilt inom området och fungerar som länk mellan 
omgivande större grönområden.

Principer och förslag till åtgärder

Principer för områdets utpekade värden
De ekologiska värdena kopplade till sandmiljöer ska ökas genom 
att:

 • Bevarande av befintliga samt tillskapande av nya sandmiljöer. 
Hänsyn till befintliga ska tas genom byggnadernas placering för att 
undvika beskuggning.

 • Utglesning och gallring av delområden för att gynna sandblottor och 
insektfauna kopplad till dessa miljöer. 

 • Brynmiljöer ska stärkas i anslutning till de mer sammanhållna natur-
områdena. Arter som kan tillföras är framför allt sälg. 

De ekologiska värdena kopplade till blommande marker ska 
stärkas genom att:

 • Sköta områdets allmänna ytor och parkmarker med naturvårdsinrik-
tad skötsel. Planera för/gynna framförallt blommande ängar och 
gräsmattor med inblandning av blommande örter som kan 
förekomma i områdets naturtyper (ger föda och livsmiljöer åt 
humlor/bin/fjärilar etc).

 • Blommande träd och buskar planteras i soliga, varma lägen (ger föda 
och livsmiljöer åt småfåglar/humlor/bin/fjärilar etc). 

De ekologiska värdena kopplade till gamla och särskilt skydds-
värda träd ska ökas genom att: 

 • Bevara värdefulla träd i största möjliga utsträckning. Placera byggna-
der så att de inte skuggar de sparade träden.

 • Skyddszoner till träd upprättas då bebyggelse ska uppföras eller annat 
arbete ske i närheten av skyddsvärda träd.

 • Återplantering av träd längs väg 222 vid avverkning i samband med 
breddning av vägen. Tall ersätts med tall medan ask och alm ersätts 
med ek.

De ekologiska spridningssambanden ska stärkas/inte minska 
genom att:

 • Säkerställa en koppling genom det planerade bostadsområdet norr 
om väg 222, som ett grönt stråk genom bostadsområdet.

 • Säkerställa ett grön-blått stråk, som bland annat fungerar som sprid-
ningskorridor för utter, i form av en undergång vid Ålstäket.

Genom att hålla respektav-
stånd 10 m från kronans kant 
för ek och andra ädellövträd (5 
m för tall)  kan dessa fortsatt 
utgöra och utveckla ekolo-
giska värden.

Principskiss på var en 
ekodukt/nersänkt passage 
skulle knyta samman områdets 
svaga samband och maximera 
utväxling av andra spridnings-
åtgärder i området.
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 • Utforma bebyggelse så att den är genomsläpplig för vilt, dvs inbjuder 
till spridning genom att vara öppen och med en inbjudande grönst-
ruktur i hela området.

 • Utreda möjligheten till att uppföra särskilda passager för vilt och 
människor i Ålstäket-rondellen, med syfte att sammanbinda alla 
grönområden som gränsar till rondellen. 

Vid utformning ska följande principer tillämpas

 • Habitat/arter som påverkas som en följd av utbyggnad av väg 222 
eller detaljplaners genomförande ska kompenseras för. Främst ska 
detta ske genom återplantering av träd, förstärkning av spridnings-
samband och sandiga livsmiljöer.

 • Vid gestaltning av området ska arter som förekommer naturligt i 
området väljas. Detta eftersom många av åtgärderna utformas för att 
kompensera för förluster av habitat. Lämplig skötsel för att stärka 
dessa värden ska identifieras i samband med gestaltning. Hur och 
vem som genomför denna skötsel bör konkretiseras innan bygglov 
ges.

Konkreta åtgärder för anpassning av detaljplaner i området
Förslag till grönstruktur och spridningsvägar i den föreslagna grönst-
rukturen presenteras översiktligt i figur 13 och 14. Detaljerade exempel 
och konkreta åtgärder presenteras för områdets fyra mindre delom-
råden på sid 29 och framåt.
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Figur 13. Förslag till grönstruktur och hur det påverkar stråk och gröna samband viktiga för småfåglar, småvilt och andra marklevande djur. Utan större insatser med underfarter/
ekodukter direkt öster om Ålstäket-rondellen kommer väg 222 att förbli en stor barriär.
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Figur 14. Förslag till grönstruktur, rekreativa kopplingar och målpunkter i utredningsområdet.
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barriäreffekterna kan de spretiga ytorna bindas samman.
 • Skapa en koppling mellan den mindre stranden (norr om Ålstäket) 
och platsen västerut (Scoutstugan). Kopplingen görs antingen på 
land eller i form av stensatt kajkant eller brygga i strandlinjen. 

 • På sikt arbeta för att hela den södra strandlinjen görs allmänt 
tillgänglig. Hänsyn till de privata fastigheterna utmed strandlinjen 
måste tas, men att tillgängliggöra en gångpassage utmed viken skulle 
innebära att stora rekreativa kvalitéer kommer alla till del. Det 
innebära också att områdets attraktivitet höjs som utflyktsmål i ett 
större kommunalt och regionalt perspektiv. 

Minska bilens dominans i området genom att:

 • Omsorgsfullt utformade och trafiksäkra stråk gör det attraktivare och 
lättare att välja att gå eller cykla i området. Målpunkter som förskola, 
stadsdelspark och stränder ska vara självklart och lätt att ta sig till 
utan bil.

 • Öka attraktiviteten och anledningen att välja kollektivt resande. Som 
exempel kan närservice utvecklas i närheten till busshållplatserna.

Öka tillgängligheten för rekreation i området genom att:

 • Skapa sittmöjligheter utmed de viktigaste stråken så att även de med 
nedsatt rörelseförmåga kan röra sig runt i området.

 • Se över alternativa kopplingar till de viktigaste rekreativa funktio-
nerna och målpunkter i de kuperade delarna. Där platsens topografi 
blir för begränsande får alternativa mer tillgängliga platser utvecklas. 

Ta tillvara områdets tysta och rofyllda platser: 

 • Då miljöerna utmed väg 222 är kraftigt bullerpåverkade blir det 
extra viktigt att ta tillvara områdets lugnare delar. De större skogspar-
tierna spelar en viktig roll för kontemplation och återhämtning. 
Dessa tillåts vara så orörda som möjligt för att behålla karaktären av 
vild natur. 

Ta tillvara områdets skiftande och rika naturmiljöer genom att: 

 • Fortsätta att utveckla och förstärka den stora variation av naturmil-
jöer som finns idag.

 • Ta tillvara de möjligheter som naturligt finns på plats när bostadsgår-

Rekreativa värden

Mål för rekreativa värden
Omsorgsfullt utformade rekreativa kopplingar binder samman områdets 
målpunkter och stråk, ger ökad tillgänglighet och goda rekreativa förutsätt-
ningar i de boendes närmiljö och som tillgång för hela kommunen rekrea-
tion. De rekreativa kvalitéerna utgår ifrån och tar tillvara områdets platsunika 
förutsättningar och rika naturvärden.

Principer och förslag till åtgärder
Rekreationskvaliteterna i och i anslutning till området ska länkas 
samman genom att:

 • Fånga upp och stärka viktiga kopplingar där det idag och vid 
framtida utbyggnad finns en risk för stråkmässig otydlighet. Det 
handlar både om tydlighet för vilka ytor som är privata respektive 
allmänt tillgängligt och en tydlighet med var du som fotgängare eller 
cyklist prioriteras framför bilen. Med en fungerande rekreativ grönst-
ruktur blir det lättare och mer lockande att ta sig runt i sin närmiljö. 

Minska områdets barriäreffekten genom att:

 • Omsorgsfullt utforma kopplingar och entréer till de rekreativa 
målpunkterna på ömse sida om väg 222. Med många funktioner som 
ska samsas på liten yta blir det viktigt att i gestaltningen av vägrum-
met uppmuntra till att röra sig med gång- och cykel och signalera 
och att inte bara biltrafiken är viktig på platsen. 

 • Skapa allmänt tillgängliga kopplingar genom de nya utbyggnadsom-
rådena.

Det södra strandstråket utvecklas genom att:

 • Stärka upp kopplingarna och kvaliteerna utmed hela det södra 
strandpartiet så att det upplevs och kan användas som ett rekreativt 
stråk och inte bara enskilda platser. Idag är ytorna söder om väg 222 
uppdelade i omväxlande privat och allmänt tillgängligt delar och 
med många skiftande aktiviter och stort inslag av bilparkering. 
Genom att både ge stråket en tydligare egen karaktär och minska 
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dar, nya platser och stråk utvecklas framöver.
 • Öka vattenkontakten utmed södra strandstråket.

Skapa en boendemiljö med hög livskvalitet genom att: 

 • Ta tillvara områdets goda förutsättningar för att locka till ett aktivt 
vardagsliv, med promenader, vandringar, naturlek, bad och fysisk 
aktivitet.  

Skapa goda mötesplatser:

 • De allmänna platserna spelar en viktig roll för möten i vardagen. 
Den planerade nya stadsdelsparken Mormors ängar i Grisslingehöj-
dens sydvästra del kommer utgöra en mycket viktig nod och självklar 
mötesplats där de som bor i befintliga och nya bostadsdelar kan 
träffas, leka och uppleva naturen i området. Det blir därför extra 
viktigt att den nya stadsdelsparken knyts samman med övriga rekrea-
tiva stråk och målpunkter.

Konkreta åtgärder för anpassning av detaljplaner i området
Förslag till grönstruktur och rekreativa kopplingar och målpunkter i 
den föreslagna grönstrukturen presenteras översiktligt i figur 14. Detal-
jerade exempel och konkreta åtgärder presenteras för områdets fyra 
mindre delområden på sid 29 och framåt.
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Övriga ekosystemtjänster

Mål för övriga ekosystemtjänster - Klimatreglering och dag-
vatten
Vid utbyggnaden av Grisslinge säkerställs att tillräckliga grönytor finns för 
att hantera förväntade klimatförändringar.

Principer och förslag till åtgärder
De gröna miljöernas förmåga att reglera lokalklimatet och hantera 
dagvatten och skyfall ska ökas genom att:

 • Lokalisering och utformning av grönytor leder till god kapacitet för 
fördröjning och infiltration av regnvatten och bidrar till rening av 
dagvatten (figur 15). 

 • Området innehåller ett stort antal träd och buskar och har en hög 
andel vegetationsklädd mark, vilket ökar kapaciteten för avdunst-
ning, vattenupptag och temperaturreglering. Stadsdelens vegetation 
bidrar till att skapa lä och dämpa buller från vägen.

Den gröna infrastrukturen stödjer luftrening och klimatreglering 
genom att: 

 • Bevara och utveckla trädridåer runt väg 222. Andelen luftrenande 
vegetation ska vara stor för att effektivt rena luften i området från 
föroreningar. Planerade tillskott av träd ska placeras så att luftrening 
såväl som biologisk mångfald maximeras.

Åtgärder för anpassning av planen
 • Bevara naturmark inom planområdet för infiltration av dagvatten.
 • Bevara och plantera större träd som kan bidra till att fördröja  
dagvatten inom stadsdelen.

Gestaltning och utformning
 • Utterpassage utformas så att den kan rena och fördröja dagvatten 
från byggnader och väg 222.

 • Kvartersgårdarna bör utformas med så liten andel hårdgjorda ytor 
som möjligt och med träd och vegetationsbäddar som kan bidra till 
en fördröjning av dagvatten.

 • Anlägga gröna tak på byggnader inom planen. Vegetationstak med 
lite djupare växtsubstrat kan hålla en större mängd regnvatten och 
samtidigt hålla en högre biologisk mångfald. Vatten från taken ska 
avledas till grönytor innan de leds ner i eventuella dagvattenlednig-
nar.

Figur 15. Utterstråk i området kan moduleras så att det kan fungera som spridningskor-
ridor, för dagvattenfördröjning och som rekreativ parkyta. Referens: Kyrkparken, 
Barkarbystaden (Ekologigruppen).
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Lagskyddade miljöer

Mål för lagskyddade miljöer
Grönstrukturen i Grisslinge är utformad så att den stödjer och stärker 
skyddade miljöer och arter enligt gällande lagar och förordningar

Principer och förslag till åtgärder
Den gröna infrastrukturen innefattar och säkrar lagskyddade mil-
jöer genom att:

 • Art- och habitatdirektivet efterföljs genom att miljöer för fåglar 
bevaras och sköts så att de fortsatt utgör livsmiljö för utpekade arter 
som hittas inom området. Spillkråka är en art som är listad i fågeldi-
rektivets bilaga 1 och som förekommer i området. Den häckar 
sannolikt i skogarna norr om Ålstäket, samt söder om Grisslinge. 
Inga bon av arten finns utmed de partier som berörs av vägbredd-
ning. Arten kan dock säkert födosöka här och det finns ett gammalt 
bohål i en tall norr om vägg 222. 2015 fanns ingen häckplats för 
arten i vägens omedelbara närhet eller i det område som kommer att 
beröras av vägplanen. Backsvala har noterats runt Korpholmen och 
åtgärder som gynnar arten anses möjliga att genomföra i sandiga 
branter. 

 • Eventuell avrinning till vattenförekomster i anslutning till planområ-
det ska inte försämra ekologisk eller kemisk status. Dagvattenutred-
ningar ska ligga till grund för dimensionering av dagvattenlösningar 
som säkerställer att belastning av föroreningar till vattenförekom-
sterna Grisslingen i söder och Torsbyfjärden i norr inte ökar jämfört 
med dagens nivåer.

 • Utter (Lutra lutra) har ett starkt skydd i artskyddsförordningen. 
Observationerna av utter i Värmdö är få varför det är troligt att 
populationen av arten är liten och att det är oklart om den regelbun-
det fortplantar sig i kommunen. Historiskt sett har arten varit ganska 
vanlig i Mellanskärgården och med tanke på artens återhämtning i 

Sverige är det sannolikt att en stam kommer att etableras inom den 
närmaste 10-års perioden. Åtgärder som stärker dagens och framtida 
spridning i området bör genomföras.

 • Två arter fridlysta enligt 8 finns i utredningsområdet. Knippnejlika 
förekommer på två växtplatser och blåsippa förekommer på en 
växtplats. Knippnejlikans växtplats berörs av utbyggnaden av väg 
222. En av blåsippeförekomsterna fanns inom Östra Mörtnäs etapp 
2 men kan ha försvunnit i och med byggnation av väg och förbere-
dande arbete inför etapp 2. Påverkan på knippnejlika kräver dispens 
eller åtgärder för ekologisk kontinuitet. 

Anpassning av planen
 • Bevara skogspartier intakta och möjliggör ekologisk spridning av 
skyddade arter, se avsnitt om ekologi ovan.

 • Maximera infiltrationsytor och fördröjningskapacitet lokalt. Kombi-
nera detta med spridningsvägar för utter i lågpunkten i öster.

 • Skapa ytor där knippnejlika kan planteras in och gynnas.

Skötsel
 • En skötselplan bör tas fram för området med syftet att öka områdets 
förutsättningar för skyddade arter. Den bör bland annat innehålla 
skötsel för att  
1) maximera spridning av utter genom området. 
2) utveckla områden med aspar och andra triviallövträd så att fler 
växer sig grova, gamla och utvecklar håligheter i vilka exempelvis 
spillkråka kan bo. 
3) Bevara och stärka värden kopplade till sandiga, öppna habitat, 
vilka rymmer ett stort antal rödlistade arter. 
4) Förstärka möjligheter till boplatser för fladdermöss i park- och 
naturområden. 
5) Inplantering av knippnejlika. Notera att arten kräver särskild 
skötsel med artspecifik period för slåtter. Dessa övervägande vägs in i 
skötselplanen. 
6) Skapa bara sandbranter lämpliga för backsvalor. 
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DELOMRÅDEN:  FÖRSLAG
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Figur 16. Utvalda delområden.
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Figur 17. Översikt, skissförslag för alla delområden.  
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bostadområdet utgöra en barriär för grönstrukturen. Den gröna 
kopplingen skapar också möjlig spridningskorridor och är mycket 
viktig i ett större spridningssammanhang. En bredd på minst 25 m 
behövs för att ge goda förutsättningar för spridning.

3. Befintliga tallar bevaras och utgör viktig stomme i den nya gröna 
kopplingen.

4. Anlägg sandiga gräsmarker (typ silikatgräsmarker) med fröer lämp-
liga för regionen och sand från området.

5. Plantera grupper med sälg för tidig blomning på platsen.

6. Det befintliga lägre och fuktigare partiet utvecklas till ett dagvat-
tenstråk med rekreativa och ekologiska kvaliteter i anslutning till 
de nya bostadsgårdarna. Här skapas vattenmiljöer för groddjur och 
en trafiksäkrad länk där utter kan ta sig mellan Mörtnäsviken och 
havsviken Grisslingen. 

7. Nya gläntor öppnas upp och rekreativa ängsytor skapas. Här 
skapas lugnar platser och möjlighet för picknick och fjärilssafari i 
närheten till bostadsområdet.

8. Genom att stamma upp och gallra i befintlig vegetation runt båt-
skjulet skapas en siktlinje, bättre vattenkontakt och fin vy ut över 
viken från entréplatsen (punkt 11) och Värmdöleden. 

9. Den lilla stranden rustas upp och en ny kajkant ger fin sittplats. 
Denna strandplats är ett viktigt komplement till de mer aktiva 
badplatserna utmed södra strandstråket.

10. Åsar av natursten läggs tvärs slänterna av makadam för att skapa 
ett mer naturligt uttryck kopplat till platsen. Stora stockar placeras 
i slänten för sittplatser med utsikt över de nya bryggorna.

11. Här utvecklas en ny entréplats för att välkomna och visa på det 
gröna stråket upp mot Grisslingehöjden. Detta är en viktig punkt 
för att tydliggöra grönstråket. Även Värmdöleden förtydligas i båda 
riktningar här. Området kan säkras i plan t.ex. genom att ges 
användningen ”Natur”.

DELOMRÅDE 1 - PARKEN ÖST

Ekologiska mål
Fungera för spridning av småvilt och utter genom att säkerställa ett öst- 
västligt och nord-sydligt viltsamband.

Området ska vara rikt på nektar- och pollenresurser för sandlevande 
insekter.

Utforma platserna med fokus på blommande örter och bevarande av tallar. 

Rekreativa mål
Bygga en viktig öst-västlig grönstrukturkoppling mellan parken närmast 
Mörtnäsviken, genom framtida bostadsområdet och upp till Grisslinge 
höjden.

Utveckla platsen vid viken till en ängspark med utsikt över viken.

Principer och förslag till åtgärder
Generellt för hela området så bevaras äldre tallar och förstärks med 
nya. Klippnejlika, vars habitat längs 222 går förlorat, plantera in i nya 
gräsmarker. De sandiga ängsytorna ska skötas med årligt slåtter och 
återkommande markomrörningar för att skapa bara sandytor. Nedan 
punkter är förslag till utveckling och finns illustrerade på skissen för 
delområdet, se figur 18-21.

1. De solvända sluttningarna gallras så att fler öppna och solbelysta 
sandytor skapas. 

2. För att koppla samman de rekreativa målpunkterna i området 
skapas en ny grön koppling för människor och djur genom det 
planerade bostadsområdet. Som en landtunga byggs en ås av sand-
jord ut från den befintliga slänten och gör det möjligt att ta sig 
upp i branten. En enklare stig anläggs mellan gatan och den plane-
rade utsiktsplatsen, där stigar sedan leder vidare till pulkabacken 
och stadsdelsparken Mormors ängar och mot den större tallskogen 
på Grisslingehöjden. Med denna koppling undviks att det nya 
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Figur 19. Skiss för lösning vid mötet mellan befintlig brant och ny bebyggelse. L-stöd 
kan på ett fint sätt döljas av naturstensblock och skapa sittplatser och passager upp till 
tallskogen från de nya bostadsgårdarna. Utfyllnadsmaterial som makadam täcks med 
sand för att skapa sandängsytor och en naturlig övergång till omgivningen. 

Figur 20. De nya bostadsgårdarna utformas med sandiga ängsytor i soliga lägen för 
platskaraktär, blomning och naturvärden. Illustration från Ekologigruppens arbete med 
grön strategi för Kirseberg. (Ekologigruppen, 2016) 



Grön strategi Grisslinge
Slutversion

7 november 2017    

35

Figur 21. Dagvattnet från de nya bostäderna och i fuktstråket ger förutsättningar för 
spännande miljöer med våtmarkskaraktär. Trädäck och spänger kan ge fina platser i 
närheten av de nya bostäderna och skapa ett spännande möte mot den mer vilda 
våtmarksvegetationen. (Ekologigruppen, 2016).
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DELOMRÅDE 2 - SKANSKAHUSEN

Ekologiska mål
Bebyggelse ska placeras optimalt ur spridningssynpunkt. 

Bostadsmiljöerna ska utformas för att förstärka värden kopplade till tall- och 
sandmiljöer.

En gemensam yta ska gestaltas med fokus på rekreation och att maximera 
värden för insekter knutna till sandiga miljöer.

Utter och annat småvilt ska kunna sprida sig säkert under väg 222.

Rekreativa mål
En koppling mellan det södra strandstråket, passagen under väg 222 och 
Grisslingehöjden skapas. 

Sandslänt för lek och pulkaåkning återskapas och blir länken upp till 
Grisslingehöjden.

Fuktstråket blir en rekreativ kvalitet för både nya bostadsgårdar och i södra 
strandstråket.

Principer och förslag till åtgärder
De nya bostadsgårdarna ges platsanpassad utformning så att de tar till-
vara på platsens naturvärden karaktär. De allmänna ytorna och kvarter-
smarken norr om väg 222 ska gestaltas med blommande örter och 
miljöer med bar sand för att skapa habitat för insekter knutna till san-
diga marker och skötas med årlig slåtter. Viktiga element:

 • Ytorna ska innehålla en stor andel blommande örter. Bostadsområ-
den bör utformas med ängsmarker på tak och gårdar.

 • Klippnejlika ska planteras in (vars habitat längs 222 går förlorat).
 • Sälg ska planteras in spritt och gruppvis i området.
 • Solitära tallar planteras solbelyst längs vägar och på gårdar.

Följande punkter är förslag till utveckling och finns illustrerade på 
skissen för delområdet, se figur 22.

1. Slänterna utmed den nya vägen ska utformas med tallar, sälgar och 
partier med bar sand och blommande örter. Släntstöden kan 
utformas med håligheter för örter och boplatser för insekter. Se 
skiss figur 23.

2. Gång- och cykeltunneln blir en av få möjligheter att passera väg 
222 och är därför en mycket viktig punkt för att knyta samman 
områdets grönstruktur. Platserna på ömse sidor om passagen 
utformas till fina entréer med god sikt och tydlig koppling vidare. 
Här kopplas Grisslingehöjdens rekreativa målpunkt med det södra 
strandstråket. Passagen utformas med inslag av naturliga material 
för att öka chansen att djur vill använda sig av underfarten.

3. Särskild utterpassage anläggs i den låglänta delen och kombineras 
med en dagvattenlösning. 

4. Vid utterpassagen används låga avgränsningar och vegetation som 
”visar vägen” till passagen och minskar risken att uttern kommer 
upp på vägen. Dessa utformas som en del i utformningen av 
platsen i sin helhet och kan till exempel vara i form av stenmurar.

5. Ett vattenstråk skapas som fungerar både för passage åt utter, för 
fördröjning av vatten i området samt för att öka den biologiska 
mångfalden kopplat till fuktiga marker, se skiss figur 24.

6. Sandslänt för lek och pulkaåkning återskapas och blir vägen upp 
för branten till utsiktsplatsen. Här finns plats för friare lekar och 
utmaningar.

7. Grön koppling med sandiga ängsytor anläggs.

8. I anslutning till busshållplatsen skulle närservice kunna skapa mer-
värden för området och höja attraktiviteten för att resa kollektivt. 
Principskiss för hur verksamheter, parkering och sandmarksvegeta-
tion kan kombineras, se skiss figur 25.

9. Istället för ytkrävande markparkering kan boendeparkering lösas 
med ett större parkeringshus. P-huset kan med fördel integreras 
med Grisslinge höjdens brant eller ta upp nya höjdskillnader i 
anslutning till den nya vägen upp mot Mormors ängar. Med både 
fasadvegetation och takvegetation med arter från omgivande sand-
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Figur 22. Föreslagen utformning i delområde 2 
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miljöer kan parkeringshuset smälta in och koppla till platsen. 
Annat läge bör ses över för pendlarparkering då denna plats ytmäs-
sigt är begränsad och viktig för grönstrukturen både i ett större 
persektiv och för den nya bebyggelsen vad gäller spridning och 
rekreation.

10. Den befintliga tallskogsmiljön bevaras med en gångstig som viktig 
kopplingen för att stärka det södra strandstråket.

11. Platsen utvecklas så att den bidrar till natur- och rekreationsvärden 
kopplat till södra strandstråket.

12. En koppling skapas mellan den lilla stranden och fortsättningen av 
strandstråket västerut.

Figur 23. . Principskiss på mångfunktionell lösning i anslutning till busshållplats och väg 
222. Här optimeras användningen av höjdskillnaden och slänten mellan vägen och nya 
bostadsområdet. Busshållplatsen som mötesplats ges kvalitet genom närservice och 
byggnader mot vägen ger bullerskydd till nya bostadshus.  
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Figur 24. Skiss på lösning för släntstöd utmed den framtida bilvägen upp mot Mormors 
ängar. Då stöden visuellt kommer att dominera på platsen blir det viktigt att de utseende-
mässigt fungerar ihop med omgivande tallskog. Stående träslipers kan vara en lösning 
för att anspela på tallarnas stammar. Släntstöden perforeras så att boplatser för insekter 
och hålrum för växter skapas. 

Figur 25. Skiss på utterpassage och fuktstråk som kvalitet i det södra strandstråket. Här 
blir dagvattnet från det nya bostadsområdet norr om väg 222 en tillgång. Riktlinjer och 
mått för utterpassag och lösningar för djur i vägmiljöer går att hitta på Vägverket 
publikation 2005:72 ”Vilda djur och infrastruktur - en handbok för åtgärder”
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DELOMRÅDE 3 - BOSTADSOMRÅDE 
VÄST

Ekologiska mål
Området ska fungera som en spridningsväg för vilt och fåglar.

Området ska ha vara rikt på pollen- och nektarväxter kopplade till de 
sandiga markerna i området.

Rekreativa mål
Ett attraktivt vardagsstråk skapas till målpunkterna förskola, stadsdelspark 
och busshållplats.

Befintliga träd ger bostadsmiljöerna stora kvaliteer för närrekreation och lek. 

Principer och förslag till åtgärder
För att tillkommande bostadsområden ska fungera för spridning och 
tillhandahålla pollen och nektar krävs att de utformas med miljöer som 
liknar de omgivande. Det innebär till exempel att:

 • Bevara tallar och träd som har uppnått en ålder av mer än 100 år.
 • Plantera nya tallar och ekar i områdets tillkommande bostadsområ-
den.

 • Anlägg ängsmarker på bostadsgårdar och tak. Ängar ska anläggas 
med arter som finns i omgivande ängsmarker och skötas med årligt 
slåtter. 

Följande punkter finns illustrerade på skissen för delområdet, se figur 
27.

1. Här breddas gångpassagen för att göra det viktiga stråket till buss-
hållplatsen och Grisslinge havsbad mer tryggt.

2. Som en fortsättning på den befintliga tallskogsmiljön skapas här 
ett vardagsstråk med tallskogsmiljö (främst solitära tallar), med 

målpunkter som förskola, stadsdelspark och busshållplats (figur 
26).

3. Här skapas utemiljöer för de nya bostäderna, med tall, ek och tor-
räng som karraktär. Stenmurar som avgränsare mot vägen ger mer-
värden som boplatser.

4. Den befintliga vegetationen här utgör en viktig länk för spridning 
av vilt i området. De uppvuxna träden utgör också en välgörande 
inramning mellan den planerade och befintliga bebyggelsen.

5. Här finns de äldsta och mest bevaransvärda träden i det norra 
området och fantastiskt fina förutsättningar för lek och utemiljö 
till de nya bostäderna.

Figur 26. Exempel på ett vardagsstråk med mervärde.
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Figur 27. Föreslagen utformning delområde 3.



Grön strategi Grisslinge
Slutversion
7 november 2017    

42

DELOMRÅDE 4 - SÖDRA 
STRANDSTRÅKET

Ekologiska mål
Området ska fungera för spridning av vilt genom att säkerställa ett gott 
öst- västligt viltsamband.

Området ska vara rikt på träd vars ekologiska värden kopplar till de omgi-
vande landskapen.

Förluster av värdefulla träd i samband med utbyggnad av väg 222 ska 
kompenseras för.

Rekreativa mål
Ett sammanhållet rekreationsstråk utvecklas utmed hela södra stranden för 
att ta tillvara på platsens potential som attraktivt utflyktsmål.

Principer och förslag till åtgärder
Principer för området gestaltning finns till stor del i Trafikverkets för-
slag till vägplan (Trafikverket, 2016). Nedanstående punkter kan ses 
som ett komplement till Trafikverkets förslag. 

För att uppnå ekologiska mål behöver:

 • Nya träd, främst tallar, planteras längs med sträckningen. Antalet 
planterade träd ska vara lika med eller överstiga det antal värdefulla 
träd som tas ner i samband med utbyggnad. Exakt hur många som 
ska planteras får avgöras i samband med antagande av vägplan. 
Riktmärke kan exempelvis tas fram genom studie av domar från fall 
där biotopskyddade träd tas ner (ex MÖD M 7284-16) eller utifrån 
riktlinjer presenterade i SOU om ekologisk kompensation (SOU 
2017:34).

 • Träd ska planteras så lång som möjligt i en sammanhängande miljö 
längs med 222:an.

 • Säkerställ att staket och andra hinder längs vägen tas bort så att 

strandskyddslagstiftningens avsikt med allmänt tillgängligt strand-
område kan upprätthållas.

Följande punkter finns illustrerade på skissen för delområdet, figur 28.

1. Den planerade dagvattendammen utvecklas med en våtmarks-
miljö, siktlinje och spänger ner till viken för att ta tillvara vattnet 
som kvalitet och öka kontakten med viken. 

2. Öppna upp så att strandlinjen blir allmänt tillgänglig.

3. Utveckla denna plats vid gång- och cykelpassagen och busshåll-
platsen som viktig entré till södra strandstråket och målpunkten 
Grisslinge Havsbad. 

4. Parkeringsytan effektiviseras med ytterligare en våning, se skiss 
figur 30.

5. En bilfri och grön entréplats till havsbadet skapas här (figur 29), 
viktig för att öka barnvänligheten och uppmuntra till att ta sig till 
stranden utan bil. Detta blir entrén till stranden för alla som går 
eller cyklar från de nya bostadsområdena norr om väg 222 och för 
de som bor i befintliga områden öster ut. Här skapas cykelparke-
ring, sittytor och en tillgänglighetsanpassad koppling ner till 
stranden. Extra funktioner som cykelpump och vattenkran kan ge 
mervärden.

6. Med en signalreglerad korsning istället för en mer platskrävande 
rondell ges möjlighet att bevara mer av den äldre tallskogsmiljön 
på platsen. En ny gång- och cykelstig får fin dragning genom tall-
skogen och göra stråket mer attraktivt.

7. Kopplingen utmed strandlinjen utvecklas här över tid för att skapa 
ett sammanhållet allmänt tillgängligt stråk. 

8. Ytan som idag är en provisorisk parkeringsplats har ett attraktivt 
och viktigt läge i området och har också en viktig roll för att knyta 
samman det södra strandstråket. Platsen behöver utvecklas så att 
en inkluderande och attraktiv plats skapas som tillför kvaliteter för 
området i stort. 

9. Entrén till den lilla badplatsen utvecklas så att man tydligt väl-
komnas till det södra strandstråket.
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Figur 28. Placering av föreslagna åtgärder/strategier inom delområde 4.

Figur 30. Principskiss på optimering av parkeringen 
vid Grisslinge havsbad. Med hjälp av nivåskillnaden 
görs ett övre p-däck, delvis i gallerdurk för att släppa 
ner ljus och vatten till sandängsvegetation och större 
tallar. Dagvattnet från parkeringsytan tas omhand och 
renas på platsen.

Figur 29. Principskiss där en bilfri entré till 
Grisslinge havsbad skapas. Med en signalreglerad 
lösning vid korsningen upp till Mormors ängar kan 
även mer av den befintliga tallskogen bevaras vilket 
är värdefullt både för natur- och rekreativa värdena 
på platsen och för spridning av vilt utmed det södra 
strandstråket.  

1. 9. 
2. 

3. 4. 5. 6. 8. 

7. 
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Bilaga 1 Beskrivning av ekologi-
gruppens metoder för rekrea-
tionsanalyser
Metodik upplevelsevärden

Beskrivning av upplevelsevärden för rekreation grundar sig på metoder 
utarbetade i Regionplane- och trafikkontorets rapporter ”Upplevelse-
värden – 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.

Hur kan analysen användas

Planeringsverktyg

Analyser av upplevelsevärden är ett planeringsverktyg som ger möj-
lighet att göra medvetna beslut. Genom att identifiera upplevelse-
värden kan man t.ex. diskutera vilka upplevelsevärden som bör 
uppmärksammas särskilt, om det är något upplevelsevärde som saknas 
och bör tillskapas, hur upplevelsevärden kan samverka eller om det 
finns upplevelsevärden som står i konflikt med varandra. Det ger också 
möjlighet att tydligt se hur upplevelsevärdena samverkar, eller står i 
konflikt, med naturvärdena.

Information

En karta över upplevelsevärden i området kan också användas som 
underlag för en informationskarta för besökare. 

Definitioner

1. Orördhet och mystik

Definition enl. Regionplane- och trafikkontoret

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, naturob-
servationer, undervisning

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

Definition enl. ekologigruppen

Ekologigruppen följer RTK’s definition.

2. Skogskänsla

Definition enl. Regionplane- och trafikkontoret

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 ovan-
nämnda upplevelser tydliga. Skogskänsla beskriver övrig rekreations-
skog. Detta kan vara något bullerstörd skog i anslutning till vägar eller 
skog i anslutning till kalhyggen. Denna skog utgör ofta ett buffertom-
råde runt stark skogsupplevelse. 

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.
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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. Dock har 
områden med särskilt strak vattenkontakt med möjlighet till bad, fiske 
m.m. tilldelats en egen rubrik, Vattenkontakt.

4. Artrikedom- och naturpedagogik (variationsrikedom)

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, mul-
leverksamhet, ströva, plocka svamp och blommor, utomhuspedagogik

Störningar: Nedskräpning på mark och vatten, storskaligt och okäns-
ligtskogsbruk, 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, kultur-
historiska 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 exploate-
ring, 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, löp-
ning, 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.

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 infor-
mation, ”dålig service” (öppettider, allmänna kommunikationer m.m.)

Definition enl. ekologigruppen

Överstämmer med Regionplane- och trafikkontoret.
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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, slyve-
getation, bristande information om stigentréer.

 

Parkkaraktärer

Begreppet parkkaraktärer har sin bas i forskning utförd av Ann-Mar-
greth Berggren-Bärring och Patrik Grahn. I rapporten ”Grönstruktu-
rens betydelse för användningen” (Berggren-Bärring, M., & Grahn, P., 
1995) redogör de för hur vi människor använder stadens grönom-
råden. Studien kom fram till åtta parkkaraktärer som människor gärna 
vill ha tillgång till i sin stad. Genom åren har detta arbete vidareutveck-
lats och karaktärerna har fått olika namn och ibland något olika inne-
börd. I Ekologigruppens inventeringar har vi valt att arbeta med 
karaktärerna: det vilda, rofylldhet, allmänningen, samvaro, rymd

Hur kan analysen användas

Planeringsverktyg

Analyser av parkkaraktärer kan användas för att analysera vilka karak-
tärer som finns i ett område eller i en stad och som bas för en brist-
analys över vilka karaktärer som saknas. 

Information

En karta över parkkaraktärer i området kan också användas som 
underlag för en informationskarta för besökare. (Kan kombineras med 
kartan över sociotopvärden)

De olika karaktärerna

Det rymliga

Det rymliga parkområdet är så stort att det känns som att komma in i 
en annan värld. Här kan man röra sig fritt under en längre stund utan 
att uppleva tydliga gränser. Den här karaktären är mycket uppskattad 
av många och ovanlig i en tätort eftersom den kräver stora ytor.

Det vilda

Det vilda området känns opåverkat av människan. Stigarna ser inte 
anlagda ut och vegetationen verkar ha spridit sig på egen hand. 

Det rofyllda

Ett område som är rymligt, städat och lugnt passar in i den rofyllda 
karaktären. Platsen kan vara kulturpräglad såväl som naturlik, det vik-
tiga är att besökaren inte störs av livliga aktiviteter eller buller.

Artrikedom

Artrika områden rymmer en rik flora och fauna. Här får man många 
olika sinnesintryck och här finns mycket att studera såsom olika stor-
lekar, färger, former och beteenden som ger en upplevelse av mångfald. 
Ofta utgörs artrika områden av naturmarker men det kan också handla 
om anlagda parker såsom botaniska trädgårdar.

Prydnadsvärdet

I parker med karaktären prydnadsvärdet finns omhändertagna miljöer 
och blomsterarrangemang. Parken kan även rymma inslag såsom fon-
täner, statyer liksom uppvisa samhällets historia och kultur.

Det lekvänliga

Den lekfulla miljön signalerar särskilt till lekfulla och barn. Här får 
man röra sig som man vill och här finns mycket att upptäcka, inte bara 
lekredskap utan också naturliga föremål som vegetation, vatten och 
djur.

Det gröna torget

Det gröna torget är robust, tålig och öppet till sin karaktär för att klara 
utrymmeskrävande lekar och idrott. Det gröna torget är ett område 
som kan utnyttjas till midsommarfester, demonstrationer och olika 
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evenemang. Det ska inte ha ett bestämt användningsområde, men 
nyttjas oftast till idrottande aktivitet. Den innehåller gärna höjdskill-
nader eller anläggningar för övning av styrka och kondition. En större 
gräsplan utgör ofta ett viktigt inslag.

Samvaro

En plats där man möts, fikar, tittar på uppträdande och liknande. 
Platsen har ofta en intim karaktär och ligger centralt inne i staden.

 

Sociotopvärden

Beskrivning av sociotopvärden för rekreation grundar sig på metoder 
utarbetade i Stockholms Stads rapport ”Sociotophandboken – Plane-
ring 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 Ekolo-
gigruppen AB för att passa in på olika miljöer.

Hur kan analysen användas

Planeringsverktyg

Analyser av sociotopvärden kan användas för att analysera vilka funk-
tioner som finns i ett område och som bas för en bristanalys över vilka 
funktioner som saknas. 

Information

En karta över sociotopvärden i området kan också användas som 
underlag för en informationskarta för besökare. (Kan kombineras med 
kartan över upplevelsevärden.)

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

Evenemang - plats för teater- musik- och motionsevenemang eller fes-
tivaler

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 (ekologigruppens tillägg)

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
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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 (ekologi-
gruppens tillägg)

(Naturstudier) - natur med intressant växt- eller djurliv (ekologigrup-
pens tillägg)

 

 

Rekreativa strukturer (klassning)

Klassning av stråk och områden

För att värdera rekreativa områden och stråk används en skala som har 
tagits fram av Ekologigruppen i samarbete med Stockholms stad 
(2003). 

Nationellt värdefullt område/riksintresse eller stråk

Området är en del i riksintresse för rekreation och friluftsliv.

Stråket är en del av ett riksintresse.

Regionalt värdefullt område eller stråk

Området bör vara av en viss storlek, där ett riktmärke är 50 ha.

Området nyttjas av människor i hela regionen. 

Området har stor variation vad gäller rekreativa kvaliteter och kan 
därmed uppfylla många människors önskemål. 

Området bör ha vissa unika värden (t.ex. vattenkontakt) som bedöms 
som oersättliga.

Området bör vara ostört. 

Området har mycket stor betydelse för försörjningen av rekreation och 
friluftsliv för stadsdelsområden.

Området ingår i den regionala grönstrukturen.

Stråk huvudsakligen i naturmiljö, som går en längre sträcka genom 
eller mellan större natur- och friluftsområden av regionalbetydelse och 
innehåller flera unika rekreativa kvaliteter.

Kommunalt värdefullt område eller stråk: 

Området bör vara av en storlek mellan 5-10 ha.

Området nyttjas av människor främst inom den egna kommunen.

Området bör ha stor variation/mångfald av rekreativa kvaliteter.

Området har stor betydelse för försörjningen av rekreation och fri-
luftsliv för intilliggande bostadsområden/stadsdelar. 

Området ingår i den lokala grönstrukturen

Stråk som leder fram till regionalt värdefulla natur- och friluftsom-
råden eller kopplar samman regionalt rekreativa stråk. Karaktären på 
stråken kan vara delvis urbana delvis i naturmiljö.

Lokalt värdefullt område eller stråk

Områdets storlek är mellan 0,5-5 ha.

Området ska ha en eller flera rekreativa funktioner.

Området nyttjas främst av boende i dess absoluta närhet.

Stråk som används huvudsakligen för att ta sig fram inom den egna 
stadsdelen i naturmiljö eller mer urban miljö.
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Beskrivning av landskapet / 

rekreativa strukturer

Redovisning av stigar, landskapsrum, målpunkter, landmärken, 
utblickar och barriärer grundar sig på vedertagna begrepp inom land-
skapsanalys. Dessa har sedan vidareutvecklats och anpassats till rekrea-
tionsanalyser av Ekologigruppen AB.

Beskrivningen av landskapet baseras på den stadsanalysmetod som 
beskrivs av Kevin Lynch i boken The Image of The City (1960). 
Metoden har sedan vidareutvecklats av Ekologigruppen AB för beskriv-
ning av rekreationsstrukturer i naturområden. 

Hur kan analysen användas

Planeringsverktyg

Analyser av rekreativ struktur är ett planeringsverktyg som visar hur ett 
område fungerar. Var går människor idag, var finns målpunkterna, var 
är det otillgängligt? Genom analysen kan man se vilka strukturer som 
är värda att bevara, som kan behöva lyftas fram eller var man behöver 
komplettera. 

Information

En karta över rekreativ struktur kan användas som underlag för en 
informationskarta för besökare. 

Definitioner

Stigar

Stråk/Stig/Väg Stigar och vägar som används för rekreation. Både for-
mella 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 fågelskåd-
ningsplatser, badplatser, busshållplatser och lekplatser.

Landmärken

Ett landmärke är ett karaktäristiskt objekt som syns på långt håll och 
som underlättar orienteringen. Är väl synliga eller utmärker sig i land-
skapet.

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, ett staket eller en våtmark som minskar framkom-
ligheten. En mental barriär kan vara ett område som upplevs privat 
eller otryggt t.ex. pga. otydliga gränser mellan privat och offentlig mark 
som skapar osäkerhet om vart man får vistas.

 

Nåbarhet och tillgänglighet

Redovisning av nåbarhet och tillgänglighet grundar sig på vedertagna 
begrepp inom landskapsplanering. 

Hur kan analysen användas

Planeringsverktyg

Analyser av nåbarhet och tillgänglighet kan användas för att bedöma 
om åtgärder behöver göra för att öka, eller i vissa fall minska, nåbar-
heten och tillgängligheten inom ett område. 

Definitioner

Klassning i 4 klasser – otillräcklig, mindre god, god och mycket god

Nåbarhet till området

väg: bilväg, cykelväg, gångväg, stig, terränghinder, vegetationshinder, 
stakethinder, vägbarriär

Fysisk tillgänglighet inom området

väg: bilväg, cykelväg, gångväg, stig, terränghinder, vegetationshinder, 
stakethinder, vägbarriär
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Upplevd tillgänglighet inom området

tydlig entré, tydlig avgränsning mot omgivning (staket, häck, avskil-
jande stig, vägar), offentligt/halvprivat/privat

Orienterbarhet 

god sikt med referenspunkter, vägnät, skyltning

Tillgänglighet funktionshindrade 

tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Material och status för: 
barnvagn, rullstol, rullator.


