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SAMMANFATTNING 
 
Vallentuna kommun håller på att planera för en ny stadsdel i Kristineberg. Syftet med 
rekreationsanalysen över Kristinebergsskogen är att den ska vara underlag för områdets 
fortsatta planläggning. Arbetet omfattar identifiering av befintliga upplevelsevärden och 
rekreationsvärden samt hur människor använder och rör sig i området. 
 

För att analysera områdets värden för upplevelser och olika aktiviteter för rekreation har 

dess kvalitéer studerats i fält. Dessutom har samtal genomförts med föreningar som har 

kopplingar till skogen. Kristinebergsskogen används i dag för hundpromenader, jogging, 

naturstudier, bär- och svampplockning, orientering med mera. Flera föreningar är aktiva i 

området. 

 

Utöver föreningsverksamheten nyttjas området i dag mest för oorganiserade spontana 

besök. Vissa rekreationsstråk har en högre nyttjandegrad än andra. Det finns också 

stråk som har lång kontinuitet, som den gamla Kyrkstigen. Förutom värden ur 

rekreationssynpunkt har Kyrkstigen även höga kulturmiljövärden. Kyrkstigen kan, 

tillsammans med gång- och cykeltunnlarna under Arningevägen, utvecklas till en tydlig 

koppling mot Gävsjödalen. Det befintliga stig- och gångsystemet har till största del 

uppkommit spontant, men har även skapats för skogsbruk och eventuellt militära 

ändamål kopplade till hemvärnet.  

 

I de flackare delarna av skogen, framförallt i väster mot Arningevägen, är möjligheten att 

utöva motion större än i övriga delar. Befintliga stigar utgör här en del av kopplingen mot 

Gävsjödalen. Detta område är dock bullerutsatt vilket reducerar rekreativa värden 

kopplade till lugn och stillhet. 

 

Det förekommer större områden i Kristineberg som har höga värden som strövområde 

och som kan kopplas till höga naturvärden. I de högre belägna delarna av skogen är 

naturvärdena särskilt höga men samtidigt särskilt känsliga för hög användning. Dessa 

områden är till viss del bullerutsatta men störningen avtar längre bort från Arningevägen.  

Kring Kyrkstigens sträckning längs Gävsjön är miljön skyddad mot buller från vägen. Att 

befinna sig där ger en skogskänsla med stillhet och ro som inte förekommer i lika hög 

utsträckning i andra delar av skogen.  

 

Skogens rekreativa värden är särskilt värdefulla när synergieffekter uppstår mellan 

betydelsefulla kopplingar och områden med höga upplevelsevärden.  

 

De varierade topografiska förhållandena och skogens varierande typ och karaktär gör att 

upplevelsevärdena är i hög grad platsspecifika och störningar kan skifta från plats till 

plats, beroende på störningens karaktär.  
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1. INLEDNING 
Vallentuna kommun håller på att planera för en ny stadsdel i 
Kristineberg och därför tas en rekreationsanalys fram. Syftet med 
rekreationsanalysen är att den ska identifiera befintliga upplevelse- och 
rekreationsvärden för att utgöra underlag till fortsatt planering. 
Rekreationsvärden för Kristinebergsskogen har kartlagts via fältbesök 
och analysen utgår bland annat från upplevelsekvalitéer. 
 
1.1 BAKGRUND 

Vallentuna kommun håller på att planera för en ny stadsdel i Kristineberg. 

Utgångspunkten är att området ska omfatta cirka 1 800 nya bostäder. Natur- och 

kulturmiljövärden har inventerats och ligger till grund för den här rekreationsanalysen. I 

två delområden, ett i norr och ett i söder, har detaljplaneläggning påbörjats. Ett 

miljöprogram har tagits fram för området. I avropsförfrågan för rekreationsanalysen 

anges att: Ambitionen avseende rekreation är att de som använder området idag i 

möjligaste mån ska kunna använda området som idag i samspel med ny bebyggelse.  

 

En grundförutsättning för analysen är att definiera och resonera kring begreppet 

skogskänsla. Förbindelsen mot Gävsjödalen utgör en viktig parameter som ska vägas in. 

Den får en särskild betydelse då planer finns att utveckla området kring Gävsjön för 

rekreation. 

1.2 SYFTE 

Syftet med rekreationsanalysen är att den ska utgöra underlag för planering av en ny 

stadsdel med cirka 1 800 bostäder. Arbetet omfattar en analys kring dagens 

förutsättningar för rekreation vilket kopplas till en analys av områdets upplevelsevärden.  

 

Rekreationsanalysen ska svara på följande frågor: 

 

• Hur rör sig människor i området idag? (nulägesbeskrivning) 

• Vilka delar utgör rekreationsskog? 
 

• Vilka störningar förekommer? 
 

• Vilka upplevelsekvalitéer förekommer? 
 

• Vilka särskilda upplevelsevärden finns? 
 

• Hur kan buffertzoner användas för att planera för stråk som inger 
skogskänsla? 
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2. METOD 
Rekreationsvärden för Kristinebergsskogen har kartlagts via 
fältbesök den 20 november 2017 samt genom intervjuer med 
föreningar. Vid fältbesöket gjordes en kartläggning av 
skogens upplevelsekvalitéer, tillgänglighet, nåbarhet, 
störningar och barriärer som sammantaget bidrar till och 
påverkar områdets rekreativa värden. 

Till grund för kartläggningen och analysen användes den metod som tagits fram av 

Regionplane- och trafikkontoret i rapporten Upplevelsevärden (4:2001). Metoden har 

utvecklats för att analysera Stockholms gröna kilar i vilket Kristineberg ingår i 

Angarnkilen. 

 

För att föra ett resonemang kring avstånd och storlek för rekreativa områden har 

rapporten också utgått ifrån Boverkets riktlinjer, utöver de värden som anges i rapporten 

Upplevelsevärden. Den här analysen för Kristineberg anger inte några exakta mått för 

avstånd och storlek. 

2.1 DEFINITION AV UPPLEVELSEVÄRDEN 

I rapporten Upplevelsevärden beskrivs en metodik för att utvärdera upplevelsevärden 

och rekreativa kvalitéer. I rapporten anges ett flertal olika upplevelsekvalitéer som är 

anpassade för att analysera olika landskapstyper. På grund av Kristinebergsskogens 

karaktär har kriterier kopplade till öppna och levande landskap uteslutits från analysen. 

Aspekten service och samvaro har också valts bort då området idag inte utgör ett 

anordnat rekreationsområde.  

Orördhet och trolska miljöer 

Definitionen används för skog äldre än 100 år. Naturen bör vara orörd och skogen av 

barrskogstyp. Även låg bullernivå och ett väl tilltaget mått till vägar och anläggningar är 

betydelsefullt samt ett väl tilltaget avstånd till kraftledningar. Upplevelsevärdet förutsätter 

tystnad och frånvaro av mänsklig aktivitet och påverkan.  

Skogskänsla 

Områden som svarar mot detta upplevelsevärde utgör ett större sammanhängande 

skogsområde där besökaren kan uppleva skogskänsla. Trädbeståndet bör vara äldre än 

60 år och bullernivån låg. Avståndet till större väg och kraftledning bör vara väl tilltaget. 

Aktiviteter som bär- och svampplockning, ridning, vandring och orientering gynnas i 

miljöer som kan sägas ha detta upplevelsevärde.  
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Variationsrikedom och naturpedagogik 

Områden med en variation av olika naturtyper som våtmarker, skogsbryn och 

betesmarker ger fina förutsättningar för aktiviteter som naturobservationer, undervisning, 

studier, mulleverksamhet, svampplockning med mera.  

Kulturhistoria och levande landsbygd 

Kvalitén Kulturhistoria och levande landsbygd innefattar äldre strukturer som torp, gårdar 

och husgrunder samt fruktträd, ängs- och betesmarker, åkermark, fornminnen och andra 

historiska kulturlämningar. Det ger besökaren möjlighet till upplevelse av kulturarv, 

kunskapsinhämtande och undervisning.  

Aktivitet och utmaning 

Kvalitén Aktivitet och utmaning finns i områden där besökaren kan nyttja motionsspår, 

stigar, leder, sportanläggningar och utegym. Här kan besökaren bland annat jogga, 

promenera, rida, klättra och cykla. Mer strapatsfyllda utmaningar i terräng kan också 

utgöra kvalitéer för aktivitet och utmaning. 

2.2 DEFINITION AV STÖRNINGAR 

I arbetet med rapporten Upplevelsevärden har ett antal djupintervjuer gjorts som denna 

rapport utgår ifrån i definitionen av störningar i området. Djupintervjuerna har lett till att 

följande fem irritationsmoment har identifierats: 

• Ljud och ljus 

• Nedskräpning 

• Ingrepp i skogen 

• Intressekonflikter mellan brukarkategorier 

• Jakt 

Rapporten Upplevelsevärden lyfter fram att besökare I första hand söker tystnad, 

ensamhet samt lugn och ro vid vistelse i naturen. Hur detta åstadkoms är däremot i hög 

grad relaterat till den platsspecifika situationen. För aktiviteter som motion kan kvalitén 

på befintliga anläggningar vara betydelsefull. Kristineberg är idag inget anlagt 

rekreationsområde vilket gör att upplevelsevärden kopplade till rekreation och utmaning 

relateras till aktiviteter som inte kräver specifika anläggningar.  

Figur 1. Skog som ger känsla av mystik och orördhet finns i Kristinebergsskogen. 
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2.3 AVGRÄNSNING 

 

 

Geografiskt omfattar rekreationsanalysen Kristinebergsskogen som i norr avgränsas av 

Okvistavägen och Högdalavägen, i väst av Arningevägen (väg 264), i öst av Gävsjön 

och i söder av Gävsjövägen (se figur 2).  

 

Rapporten beaktar även intilliggande områden och hur området står i relation till andra 

områden av rekreativ betydelse i Vallentuna.  

 

Följande underlag, se även referenslista, har använts för analysen: 

• Ortofoto 

• Naturvärdesinventeringar (Sweco 2015, 2016 och 2017) 

• Arkeologiska utredningar (Stockholms läns museum 2007, Arkeologistik 2014, 

RAÄ UV Mitt 2016) 

• Kulturhistorisk beskrivning (arbetsmaterial daterat 2017-09-25, Vallentuna 

kommun) 

• Synpunkter från olika brukare (e-post, telesamtal och vid fältbesök 2017) 

  

Figur 2. Översiktskarta för analysområdets geografiska avgränsning. 
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3. UPPLEVELSEVÄRDEN OCH 

REKREATION I OMRÅDET 
Kristinebergsskogen är ungefär 165 hektar stor, med en skog som i 

genomsnitt är 50–100 år gammal, men med inslag av tallar med betydlig 

högre ålder. Området är kuperat med varierande vegetationstyper. Det 

ligger cirka två kilometer från Vallentuna station och avgränsas av 

Gävsjön i öster och Arningevägen i väster. Området har höga rekreativa 

värden.  

3.1 OMRÅDETS LÄGE OCH ROLL 

Kristinebergsskogen är ungefär 165 hektar stor och ingår i en av Stockholms gröna kilar 

- Angarnkilen. Skogen är småkuperad med hällmarkstallskog på höjderna, som ligger på 

över 50 meter över havet. Mindre sänkor finns insprängda i hällmarkstallskogen. Där 

finns inslag av skogsbevuxna myrar. Åt öster, mot Gävsjödalen, släntar området av och 

granskog med blåbärsris tar vid efter hällarna. Mot den igenväxande Gävsjön finns en 

brantare slänt bevuxen med hassel och gran. Skogen är i genomsnitt 50–100 år, men 

det finns inslag av äldre tallar, från 100 år upp mot 200-300 år. Även äldre granar 

förekommer. Flera stigar går genom skogen i väst mellan Arningevägen och 

Okvistavägen. I norr går en gång- och cykelväg med gatubelysning. Den ansluter från 

gång- och cykeltunneln som kommer från Tunavägen och går upp mot Okvistavägen och 

anknyter till cykelvägen utmed Okvistavägen. Från Vallentuna station är det cirka två 

kilometer till skogen. Väster om Arningevägen (väg 264) finns bostadsområden, skolor 

och förskolor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kristinebergsskogen ligger i södra delen av Angarnkilen, se röd punkt på kartan. 

Angarnkilen är en av Stockholms gröna kilar. 
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Kristineberg är idag ett relativt lättillgängligt naturområde för boende i södra och centrala 

Vallentuna. För flera bostadsområden mellan Vallentunasjön och Kristineberg utgör 

Kristinebergsskogen ett tätortsnära naturområde, alltså inom en kilometer från bostaden. 

För boende i stadsdelarna Rickeby, Rosenborg, Kullaberg och delar av Bällstaberg utgör 

området samtidigt bostadsnära natur, det vill säga inom 300 meter från bostaden enligt 

Boverkets definition, se figur 4. Området utgör även porten till Angarnkilen samt 

Gävsjödalen. 

 

Kristineberg används främst för spontana vardagsbesök som hundpromenader och 

träning, jogging, cykling och promenader. Aktiviteter som bär- och svampplockning är 

vanliga i området. Skogen fyller också en funktion för enskilda föreningar med särskilda 

intressen som orientering och naturintresse. Besökare i området rör sig i huvudsak på 

upptrampade stigar, men även utanför stigar för bär- och svampplockning. 

 

Kristinebergsskogen ger kulturella ekosystemtjänster som naturupplevelser, rekreation 

och estetiska värden som bidrar till närboendes välbefinnande och återhämtning efter 

stressig vardag.  

 
  

Figur 4. En redovisning av avstånden till skogen från angränsande bebyggelse visar att en stor del av Vallentuna idag har cirka 1 

km till skogen inklusive de mer centrala delarna av staden. För dessa områden är Kristinebergsskogen det närmaste större 

naturområdet. 
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3.2 KOPPLINGAR OCH TILLGÄNGLIGHET 

Vallentuna kommun har ett flertal områden med rekreativa kvalitéer som ligger i 

Kristinebergsskogens närområde. Kristinebergsskogen utgör en grön koppling mot 

Angarnsjöängen, Gävsjödalen och Bällstaberget. Området ligger i nära anslutning till 

Vallentuna IP men om anläggningen i dagsläget drar nytta av närheten till 

Kristinebergsskogen är oklart. Det som skiljer ut området i förhållande till andra 

närliggande grönområden i Vallentuna är dess storlek och karaktär. 

 

3.2.1 Nåbarhet 

Kristinebergsskogen ligger tätortsnära med cirka två kilometer till Vallentuna station. 

Väster om Arningevägen (väg 264) finns bostadsområden, skolor och förskolor. För att 

ta sig till skogen finns två gång- och cykeltunnlar under Arningevägen. Dels en i norr i 

förlängningen av Tunavägen, dels en söder om Bällstabergsvägen. Området har en god 

nåbarhet som gör att många har tillgång till området.  

 

Förutom befintliga gång- och cykeltunnlar under Arningevägen finns spontana 

anslutningar till det stigsystemet i skogen. 

Figur 5. Kopplingar mot andra områden med rekreativa värden. Koppling 1, se markering på pil, går ut 

mot Angarnsjöängen förbi Vallentuna IP där det finns motionspår. Koppling 2 går genom 

bostadsområden bort mot naturreservatet Björkby-Kyrkviken. Koppling 3 mot Gävjödalen och 

Roslagsleden och koppling 4 mot Bällstaberget. 
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3.2.2 Tillgänglighet 

Tillgängligheten är beroende av hur kuperat ett område är, om vegetationen är svår att ta 

sig igenom och om skogen har ett anlagt stigsystem. Det är skillnad på att gå i olika 

skogstyper, exempelvis sluten ung blandskog eller öppen tallskog och stigarnas karaktär 

avgör vilka brukargrupper som kan nyttja området. 

 

 
  

Figur 7. Steniga stigar som på en del ställen även har sänkor som blir vattenfyllda vid regn. 

Figur 6. Gång- och cykeltunnel i söder på den vänstra bilden och den i norr på den högra bilden. 
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Generellt sett är området svårtillgängligt och det spontant uppkomna stigsystemet 

möjliggör endast rekreation eller motion för en begränsad brukargrupp. Många stigar är 

igenvuxna eller skadade av erosion.  

 

De befintliga stigarna är oftast inte skapade för rekreativa ändamål eller som 

kommunikationsleder mellan nutida målpunkter. De går istället att härleda till äldre bruk, 

som till exempel skogsbruk, militär verksamhet eller en äldre kommunikationsled till 

kyrkan (kyrkstigen).  

 

Då stigsystemet inte är anlagt för motion utgör det inte en slinga eller en sammanlänkad 

enhet. Det reducerar användbarheten för framförallt motion. Eftersom stigarna skapats 

för andra syften än rekreation och motion framstår strukturen som ologisk för besökare 

med sådana avsikter. De platser i området som håller de högsta naturvärdena är på 

vissa ställen svårtillgängliga och kan inte förväntas besökas av andra personer än de 

som har en särskild avsikt att besöka områdena och en kännedom om platsen, då 

terrängen på vissa ställen är krävande. För dessa brukargrupper är den flackare 

terrängen särskilt betydelsefull. 

3.2.3 Störning och barriärer 

Arningevägen i väster utgör en störningskälla och barriär som trafikeras av ett stort antal 

fordon varje dygn. Trafiken kan förväntas öka i framtiden vid utbyggnaden av området. 

Barriäreffekten är både fysisk och psykologisk då en stor väg ofta upplevs som en 

avgränsning i staden, även om passager finns. De befintliga passagerna är välutformade 

och utgör inget hinder i sig.  

3.3 UPPLEVELSEVÄRDEN 

Ett rekreationsområdes naturvärden ger förutsättningar för områdets upplevelsevärden, 

vilket utgör grunden för ett områdes rekreativa kvalitéer. Generellt sett är ett område 

med variationsrika upplevelser attraktivt för en bred brukargrupp med skiftande 

rekreativa målbilder. Vissa naturupplevelser kan infinna sig på mindre ytor och kvarstå 

trots störningar av olika slag. Andra naturupplevelser är beroende av frånvaro av yttre 

störningar, både visuellt och från buller (metodiken för definitionen av upplevelsevärden 

redovisas i kapitel 2). I bilaga 1 redovisas en samlad bild över de upplevelsevärden som 

har identifierats i Kristinebergsskogen. 

 

 

 

 
  

Figur 8. I skogen finns delar med gamla träd, med tallar över 100 år, en del av träden mot 200 år. Det ger en 

känsla av orördhet. 
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I rekreationsanalysen har upplevelse av orördhet och trolska miljöer, skogskänsla, 

variationsrikedom och naturpedagogik, kulturhistoria, aktivitet och utmaning beaktats. 

Analysen tar sin utgångspunkt i rapporten Upplevelsevärden som omfattar ett flertal olika 

kategorier. Vissa av dessa är inte aktuella för Kristinebergsskogen. Kategorin Utblickar 

och öppna landskap samt levande landsbygd tas bort då dessa aspekter inte är aktuella 

för ett enhetligt skogsområde utan åkrar, sjöar eller insprängd betesmark. Aspekten 

service och samvaro har också valts bort då området idag inte utgör ett anordnat 

rekreationsområde.  

 

Hällmarkstallskogarna uppe på höjderna ger dagens besökare en upplevelse av att 

kunna ströva fritt och uppleva tystnad, stillhet och orördhet. Skogen har många tallar 

som är över 100 år och ett flertal tallar som är upp mot 200–300 år. Dessa ger intrycket 

av en naturlig äldre skogsmiljö vilket kontrasterar mot vissa övriga delar av skogen som 

mer ger intryck av produktionsskog. I nära anslutning till Arningevägen är skogen så 

pass utsatt av buller att upplevelsekvalitén Orördhet och trolska miljöer inte uppnås. 

Kraftledningen som går genom skogen avgränsar miljöerna till ett område söder och ett 

område norr om kraftledningen. Områdets utbredning gör att miljön kan upplevas utan 

utblickar mot bebyggelse, vägar och andra inslag som förtar skogens tidlösa kvalitéer. 

Rapporten Angarnkilen – Upplevelsevärden i Stockholms gröna kilar lyfter fram att dessa 

kvalitéer förekommer i detta område och bedömningen av var upplevelsevärdet  

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Karta med befintliga områden som ger skogskänsla (gröna) och områden som förutom skogskänsla även ger 

känsla av orördhet (gransymboler och ljust grön bakgrund) och trolskhet. 
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förekommer i den rapporten är i stort samstämmigt med den analys som gjorts i arbetet 

med denna rapport. Utmed Kyrkstigen, mot Gävsjödalen, ges en känsla av ostördhet då 

slänten i väster är rumsbildande och avgränsande.  

Skogskänsla 

Skogskänslan förekommer i ett större område än det område som definieras som 

Orördhet och trolska miljöer. Mycket av det som är relevant för upplevelsevärdet 

orördhet och trolska miljöer är också relevant för upplevelsevärdet skogskänsla. Det som 

skiljer upplevelsevärdena åt är framförallt skogens ålder och graden av variation och 

orördhet. Skogskänsla finns i anslutning till dessa trolska miljöer men även inom de 

områdena. I ett större område av Kristinebergsskogen är det möjligt att ströva omkring 

utan störningar i form av vägar eller utblickar mot bebyggelse och uppleva skogskänsla. 

Bullret från bilvägen är den mest begränsande faktorn men kraftledningsgatan förtar 

också möjligheten att uppleva värdet i vissa delar av skogen. 

 

Det som i Kristinebergs fall också begränsar skogskänslan är att skogen i vissa partier, 

särskilt i norra delen, är ung och med dålig genomsikt. Då infinner sig inte känslan av att 

vandra i ett skogslandskap.  
 

 

Variationsrikedom och naturpedagogik 

I Kristineberg finns möjligheten att komma nära naturen, känna samhörighet och få 

tankar kring djur och växter. Den variationsrika miljön bär på en stor möjlighet att utöva 

pedagogik. I Kristinebergsskogen finns vattendrag, myrar och våtmarker som ger 

möjlighet till naturpedagogik i en variationsrik närmiljö. Tillsammans med möjlighet till 

bär- och svampplockning i skogen ger det en känsla av interaktion och samhörighet.  

 

För att avgränsa variationsrika miljöer i Kristinebergsskogen har underlag från 

groddjursinventeringen (2017) använts tillsammans med naturvärdesinventeringen 

(2015). Skogar med högt naturvärde, klass 2, och påtagligt naturvärde, klass 3, har 

definierats som artrikare delar av skogen, se figur 12. Dessa delar bidrar i särskild hög 

grad till områdets variationsrikedom.  

 

Där dessa värden sammanfaller med kvalitén skogskänsla eller orördhet och trolska 

miljöer är möjligheten till värdefulla naturupplevelser särskilt påtaglig. Så är fallet bland 

annat i de högre belägna tallskogarna. 

Figur 10. En vanlig aktivitet i skogar där skogskänsla finns är bär- 

och svampplockning. 
Figur 11. Våtmarkerna ger möjlighet till 

pedagogik kopplat till interaktion med djur. 
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Figur 12. Karta över särskilt artrika delar av Kristinebergsskogen. Med särskilt artrika områden menas områden som är inventerade som klass 2 

och 3 områden i naturvärdesinventeringen. Variations- och artrikedom finns i skogen då det förekommer olika naturtyper som skogsbevuxna 

myrar och hällmarkstallskog. Miljöer med groddjur ger goda förutsättningar för naturpedagogik.  
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Kulturhistoria 

 

Det finns delar i området som ligger på cirka 

50 meter över havet, vilket möjliggör att 

området har varit tillgängligt från äldre 

stenåldern. Det har gjorts arkeologiska 

utredningar vilka visar på stenålders-

boplatser. I kartan nedan (figur 14) syns 

stenåldersboplatsen blåmarkerad i västra 

delen av området. Det går en historisk 

färdväg, en kyrkstig, mellan Angarn och 

Täby (se karta figur 14). Kyrkstigen är väl 

synlig och den används fortfarande. Den är 

känd som kyrkstig sedan åtminstone 1700-

talet.  

 

I Kristinebergsskogen finns en 

hemvärnsstuga vilken troligen är från mitten 

av 1900-talet. Den har använts fram tills 

nyligen av hemvärnet. Det finns spår i 

landskapet kopplat till militär verksamhet. 

 

 

 

 

Figur 13. Kyrkstigen där den går utmed Gävsjödalen i nord-

sydlig riktning. 

Figur 14. Kyrkstigen markerad med orangea prickar. I området finns också övriga kulturhistoriska lämningar, som 

gränsmärken, hägnader och jaktvärn. Fornlämningar finns som stensättningar. 
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Samlad karta över natur och kulturvärden som har ett rekreativt upplevelsevärde 

 

 

Aktivitet och utmaning 

Aktiviteter som jogging och promenader i frisk luft och i naturområden ger ett mervärde 

för många jämfört med att utöva aktiviteten inomhus eller i stadsmiljö. Vistelse i skog 

upplevs som mer avstressande.  

 

Kristinebergsskogen används för jogging, promenader, hundpromenader och träning, 

bär- och svampplockning samt terrängcykling. 

 

I nedanstående karta, figur 16, visar de röda stora prickarna vilka stråk som människor 

huvudsakligen rör sig i. De gula stråken är något mindre besökta, de blåprickiga stråken 

markerar de som är minst besökta och de vita stråken markerar övriga stigar som i 

flertalet fall lokaliserats genom orienteringskartan för området.  

 
  

Figur 15. Karta med områdets samlade natur- och kulturmiljövärden. Inom röda markeringar finns hällmarkstallskogar som 

bedömts ha höga naturvärden, klass 2 enligt svensk standard för naturvärdesinventeringar. Inom orangea markeringar 

finns hällmarkstallskogar med påtagliga naturvärden, klass 3 enligt svensk standard. Inom den orangea markeringen längst 

västerut finns fina livsmiljöer för groddjur insprängda. Blå linjer och områden visar på livsmiljöer för groddjur. Punkterna 

med olika färger visar var det noterats kulturhistoriska lämningar och fornlämningar. I väster finns också en 

stenåldersboplats (mörkblå). Kyrkstigen är markerad med orangea prickar. 
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De vita mindre stigarna från orienteringskartan kan i vissa fall berätta om topografi och 

skogens karaktär. Det som är mest påfallande är att det förekommer områden som inte 

genomkorsas av stigar. Det tyder på att dessa områden antingen är svårtillgängliga på 

grund av slyvegetation eller topografi. Vissa av dessa områden kan hålla särskilt höga 

upplevelsevärden och vara i hög grad orörda medan andra kan ha undvikits för att 

skogen är ung och svårtillgänglig. De stigar som finns längs höjdryggarna i skogens 

mellersta delar sammanbinder det område som rymmer upplevelsekvalitéerna 

skogskänsla och orörda och trolska miljöer.   

 

 
  

Figur 16: Karta över stigar och stråk inom området. Spontana passager över väg 264 förkommer säkerligen då flera av de 

mindre stigarna, markerade med vita små prickar, ansluter direkt till vägen. 
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3.4 VEGETATIONENS KARAKTÄR 

De befintliga naturytorna varierar beträffande dess karaktär. De bergiga markerna 

framstår som öppna utan större slyuppslag då dessa miljöer är karga. De fattiga 

markerna begränsar tillväxten av vegetation och därmed uppslag av sly och 

buskvegetation. Dessa marker hålls naturligt öppna. 

  

De rikare markerna i terrängens lägre delar utgör till största del skog som brukats som 

produktionsskog. Det verkar som att skogen numera inte brukas som produktionsskog 

då slyuppslagen i vissa fall är omfattande, detta är särskilt tydligt i brynzoner invid stigar 

och gångar. Särskilt problematiskt ur rekreationssynpunkt är rotskott från asp som bildar 

täta slyridåer som ger otrygga passager. Sly längs stigar har även begränsat stigarnas 

bredd på flera håll, vilket gjort passager trånga och vilket kan förstärka känslan av 

otrygghet. 

 

Träd har fallit över gångar på flera ställen. Ett träd som fallit över en stig kan göra att 

besökare i fortsättningen väljer andra vägar, då framkomligheten kan upplevas som 

osäker. 

 

 

Figur 17: Slyridå invid stig. 

 

Figur 18. Träd som fallit över kyrkstigen. 
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4. SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

4.1 RESONEMANG KRING OMRÅDETS UPPLEVELSEVÄRDEN 

Kristineberg är ett område som framförallt är upplevelsevärt som ett stort skogsområde 

med höga naturvärden kopplade till den äldre tallskogen. Området är idag relativt fritt 

från störningar i form av väganläggningar eller bebyggelse. De upplevelsevärden som är 

kopplade till skogen är i olika hög grad känsliga för olika typer av störningar.  

 

Generellt kan det sägas att upplevelsevärden kopplade till motion och aktivitet löper 

mindre risk att förloras av eventuella tillkommande störningar. Dessa upplevelsevärden 

är idag främst lokaliserade i den flackare terrängen i anslutning till Arningevägen där 

vägbullret är påtagligt. Den flackare terrängen har medgett ett mer utvecklat nät av 

stigar. Störningar från vägbuller är inte avgörande för att motion och aktivitet ska kunna 

bedrivas. Känslan av att befinna sig i skog kan infinna sig vid löpning och motionsgång 

trots ett visst mått av bullerstörningar och visuella störningar i form av avlägsna 

byggnader och dylikt. Som motionär är uppmärksamheten på detaljer och aspekter som 

tystnad och lugn mindre relevanta. Bullret verkar inte vara en i hög grad avhållande 

faktor för att bedriva motion i Kristineberg. Framkomligheten är dock avgörande för 

nyttjandegraden.   

 

Upplevelsevärden som främst riktar sig mot skogsupplevelsen är mer känsliga för yttre 

störningar. För att uppleva lugn och rofylldhet som karaktäriserar skogsupplevelser krävs 

en miljö som upplevs relativt ostörd med tydliga buffertzoner. Avståndet till bebyggelse, 

vägar, kraftledningsgator och dylikt är då av större vikt. Samtidigt är det viktigt att ta 

hänsyn till den enskilda miljöns karaktär, platsens topografiska förhållanden och 

störningens karaktär. Ett landskap som delvis avskärmas av topografiska barriärer mot 

yttre störningar, som till exempel kyrkstigen, kan bibehålla sin karaktär även om 

störningar i en viss del av närområdet ökar. Andra områden kan vara särskilt känsliga för 

störningar, som till exempel högt belägna områden. De stigar som idag löper i svackor 

inom området kan ha särskilt bra förutsättningar att bibehålla rekreativa kvalitéer vid 

ökade yttre störningar.  

 

Skogens karaktär är betydelsefull för de visuella störningarna. Glesare skogspartier där 

genomsikten i skogen är lång kan lätt utsättas för negativa yttre störningar vid 

förändringar av omkringliggande områden. En granskog kan i högre grad bilda 

avskärmande miljöer än en tallskog på grund av trädarternas skiftande växtsätt. 

Barrskogar har dock fördelen att bibehålla sin avskärmande verkan under vinterhalvåret 

vilket inte lövskogar gör i lika hög utsträckning. Inventeringen av Kristineberg har gjorts 

under vinterhalvåret då träden är avlövade. Skogen kommer att i vissa områden 

dramatiskt skifta i karaktär under sommarhalvåret och platser som upplevs öppna under 

resten av året kan upplevas slutna och stängda sommartid. Det är emellertid viktigt att 

notera att även om visuella störningar till viss del kan skifta under året så kvarstår 

störningar av buller då lövverk generellt sett inte anses dämpa buller i någon högre 

utsträckning.  

4.2 RESONEMANG KRING OMRÅDETS STRÅK OCH KOPPLINGAR 

I rapporten beskrivs ett antal anordnade kopplingar till Kristinebergsskogen från övriga 

Vallentuna. Det är troligt att även ett antal informella passager finns över Arningevägen 

där boende i närområdet väljer att ta den närmsta vägen över Arningevägen. Detta kan 

antas då det är relativt långt för vissa boende att ta sig till en anordnad passage. 

Ytterligare passager under eller över Arningevägen kan bidra till att reducera antalet 

passager över ej anordnade kopplingar. Samtidigt bidrar ett färre antal kopplingar till att 

dessa passager får en ökad trafikering vilket bidrar till trygghetsupplevelsen.  

 

Resonemanget som förs under kapitel 4.1 om hur upplevelsevärden påverkas av 

störningar 1 kan med fördel även tillämpas som ett förhållningssätt till betydelsefulla 

kopplingar och stråk. Då dessa kopplingar kan antas nyttjas i hög grad kan de 

upplevelsekvalitéer som förekommer längs dessa stråk nå särskilt många personer som 

passerar området. I de fall där stråken sammanfaller med andra upplevelsevärde, både 

natur- och kulturrelaterade, uppstår positiva synergieffekter som genererar en 

upplevelserik miljö i flera hänseenden. 
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De stråk och kopplingar som kan utgöra länkar mellan andra områden med rekreativa 

kvalitéer utgör särskilt betydelsefulla länkar i Vallentuna som helhet. Rapporten har inte 

beaktat vad intilliggande områden har för upplevelsevärden och anläggningar.  

 

Det är relativt lätt att ta sig förbi Arningevägen och in till området. Det är också lätt att 

röra sig genom skogsområdets norra del där det finns en gång- och cykelväg.  

 

Den gamla kyrkstigens läge, se figur 14, ger koppling mot sjön från tunnlarna under 

Arningevägen. Denna stig har idag vissa kopplingar i nord-sydlig riktning, både i 

områdets västra och östra del. Kopplingarna skulle kunna innebära en möjlighet för 

boende i närområdet att till vardags röra sig genom området som en väg till jobb eller 

aktiviteter, men också skapa en bättre möjlighet att nå mer svårtillgängliga områden. 

Kopplingen tvärs området har en bra sträckning för att tillgodose en tydlig koppling. 

Kyrkstigen har en för området hög nyttjandegrad och kan förväntas vara värdefull för 

kommunikation till och från Gävsjödalen.  
 

I bilaga 1 redovisas hur stråk och kopplingar sammanfaller med områdets 

upplevelsevärden. 

 
  

Figur 19. Stigen ner mot Gävsjön är idag skadad av erosion och motortrafik. Lutningen är brant och vägen är relativt 

smal. Kopplingen är i hög grad förankrad i det kulturhistoriska arvet. Den befintliga sträckningen och läget i terrängen 

är värdefull då den stämmer väl med den ursprungliga dragningen. 
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4.3 SAMMANFATTNING - STYRKOR OCH SVAGHETER 

Kristinebergsskogen har i dag styrkor och svagheter som kan ses som möjliga att bygga 

vidare på.  

 

Svagheter  

En stor del av områdets upplevelsevärden är 

kopplade till hällmarkstallskogen. En 

skogstyp som är känslig för slitage och 

störning. 

 

Stigar och stråk är spontant uppkomna eller 

anpassade för andra syften än rekreation. 

Stigarna utgör inte en anordnad anläggning 

vilket förklarar att de är svårtillgängliga. Det 

gör att tillgängligheten till de befintliga 

upplevelsevärdena är låg.  

 

Delar av skogen utgörs av yngre 

produktionsskog. Den är till viss del 

igenvuxen vilket gör den svårtillgänglig. Detta 

gäller främst för de flackare områdena som 

har störst förutsättning att göras tillgängliga 

för en bred brukargrupp.  

 

På vissa ställen i den yngre skogen är det 

rikligt med sly och tätt utmed stigar vilket kan 

ge känsla av otrygghet.  

 

Arningeleden utgör en barriär och gör att 

delar av skogen nära vägen är bullerstörd.  

 

 

 

Styrkor 

 

Den äldre skogen ger höga rekreativa värden 

och den karga marken gör att de befintliga 

upplevelsevärdena är lätta att upprätthålla då 

slyuppslag inte förekommer i hög 

utsträckning.  

 

Skogen innehåller flera olika typer av 

upplevelsevärden som kan kopplas till en 

variationsrik naturmiljö. 

 

Skogen har naturpedagogiska värden i dess 

livsmiljöer för groddjur samt skogens 

variationsrikedom med skogbevuxna myrar 

och hällmarkstallskogar 

 

Det förekommer kulturhistoriska lämningar,  

t.ex. kyrkstigen och hemvärnsstugan, som 

bidrar till att stärka områdets identitet. 

 

Det finns ett stort antal spontant uppkomna 

stigar i både flack och kuperad terräng.  

 

Området utgör en koppling till det större 

rekreationsområdet Gävsjödalen och ligger i 

nära anslutning till andra betydelsefulla 

anläggningar och grönområden vilket kan ge 

upphov till synergieffekter.  
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