Landskapsanalys Örnäs
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Förklaringar
Landskapsanalysen är en värdering av platsen
med landskapet, kulturhistorien, befintlig
markanvändning och bebyggelse.
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Landskapsanalysen är ett underlag för
kommande planering. I Örnäs finns en mängd
kvalitéer. Målsättningen är att ta till vara och
utveckla dessa. Här visas viktiga kvalitéer på
platsen att ta hänsyn till vid exploatering.
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Örnäs

E18
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Gräns, landskapsanalys
2

Landmärke
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Oftast synligt på långt håll.
Karaktärisktiskt för platsen och
viktigt för orienterbarheten.
1. Ridskola
2. Örnäs Herrgård
3. Livsmedelsindustri
4. Vattentorn
5. Större livsmedelsbutik
6. Skidbacke och utsiktsplats
7. Värmeverk

Örnässjön

Målpunkter
Område eller verksamhet som
utgör målpunkt för allmänheten.
1. Ridskola
2.Förskolor
3.Större livsmedelsbutik
4.Lillsjöns friluftsområde med
badplats, motionsspår, bangolf
etc
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Barriär
Större vägar (E18 och Granhammarsvägen) svåra att
korsa. Barriärerna är viktiga
att överbrygga, speciellt för
oskyddade trafikanter. E18 bildar
en tydligt avgränsande fond i
norr.
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Lillsjön friluftsområde
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Landskapsrum
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Ridå
Allé (A) eller annan visiuell
vegetationsgräns. Viktig för
upplevelsen av rumsligheten,
karaktären på platsen och
landskapet.

Vegetationsgräns
Gräns mellan öppet landskap
och skogsparti (brynzon).
Värdefull för rumsligheten och
upplevelsen av landskapet.
Åkerholme - Viktig för
upplevelsen av landskapsbilden,
platsens historia.

Kulturmiljö
Herrgårdsmiljö med tillhörande
arbetarbostäder, rak alléprydd
entréväg, odlingslandskap och
hagmark. Herrgården vetter mot
Örnässjöns strand. Omdragning
av vägnätet har medfört att
herrgårdens placering delvis
hamnat i ett mer sekundärt läge.

Privat zon
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Större öppet landskapsrum med
tydlig avgränsning, viktig för
upplevelsen av landskapet.
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Lillsjön

Tibble

200 m

Landskapsanalys, plan ej skalenlig.

Rekreativt värdefull skog

Entréer

Siktlinjer

Stora delar av området består
av lättillgänglig skog med höga
rekreativa värden.

Någon tydlig entré till området
finns idag inte. Området kan
dock angöras från ett flertal håll.

Det analyserade området är till
stora delar skogsbevuxet eller
innehåller ridåer som skyddar
från både insyn och utblickar
och innehåller endast ett fåtal
siktlinjer vilka är viktigt att
beakta vid framtagande av
förslag.

Svårtillgänglig sumpskog
Delar av skogsområdet
fuktigt och svårtillgängligt för
rekreation.
(Utbredningen av våtmarker
är baserad på kartmaterial från
Skogens källor samt platsbesök
4/12 2013. Avvikelser kan
förekomma.)

Strandzon
Zon 0-100 meter från strandlinje.
Viktigt område för allmänhetens
friluftsliv.

1. Angöring till Lillsjöns
friluftsområde
2.Anslutning för gående till
motionsspåren
3. Angöring till Norrboda och
analysområdets nordöstra del.
4. Angöring till Örnäs, via
underfart under E18.

Äldre vägnät
Äldre terränganpassat vägnät.
Viktigt för förståelsen av
Örnäs herrgårds sammanhang.
(Ungefälig vägdragning, tolkat
från historiska kartor, 1700-tal.)

Upplevd privat zon kring bostad
eller verksamhet vid Örnäs
herrgård.
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Från E18 öppnar landskapet upp
sig vid en punkt vid ridskolan
och ger utblick över kulturmiljön.
Vid herrgården finns en öppen
utblick över Örnässjön som har
betydelse för upplevelsen av
landskapet.
En vegetationsridå avgränsar
herrgården visuellt från
landskapsrummet i öster.

