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Sammanfattning
Detta är ett underlag för landskapsfrågor i åtgärdsvalsstudieprocessen för Västra 
stambanan på sträckan Göteborg–Alingsås. Analysen och vägledningen är en till-
lämpning och fördjupning av den regionala landskapskaraktärsanalys som finns 
utarbetad för delar av Västra Götalands län (2011). På den regionala nivån går 
banan genom ett och samma regionala karaktärsområde. För att förfina den be-
skrivna känsligheten och potentialen i landskapet har en indelning i lokala karak-
tärsområden gjorts för att möta behoven i åtgärdsvalsstudien.

Efter att förklara den inneboende karaktären inom olika landkapsavsnitt beskriver 
rapporten fem nyckelfrågor som berör viktiga strukturer och funktioner i dagens 
landskap att vara medveten om när man diskutrar åtgärdsval, och att ha som ut-
gångspunkt i kommande studier och utredningar. Frågorna berör såväl landskapets 
känslighet mot förändring som potentialen att stärka och utveckla landskapet i 
samband med utbyggnad järnväg. 

Dokumentet är också en avrapportering för ett delprojekt inom Trafikverkets FOI-
projekt ”Landskap i långsiktig planering”. 

Säveåns vattenlandskap
I dalgången är många värden koncentrerade till Säveåns vattenlandskap. Ta hän-
syn till Säveåns naturliga dynamik och vattenanknutna värden. Förvalta de höga 
upplevelsevärdena med att färdas nära vatten – som resenär och som boende längs 
banan. Berör främst åtgärder kring befintlig järnväg.

Stationssamhällen i trång dalgång
Längs befintlig sträckning ligger samhällen nära spåren som uppkommit från 
industrier, stationer och sommarvillor kopplade till vattnet. Värna vyer över öppna 
vattenrum och inom samhällen. Nya strukturer behöver studeras noga för att inte 
skapa skalbrott och barriärer i tätbebyggda småskaliga områden. Den starka topo-
grafin kan utnyttjas smart vid tillägg av planskilda passager av banan. Berör både 
åtgärder i befintlig sträckning och anslutning av nya sträckningar till den befintliga.

Urbanisering och strukturomvandling av Göteborgsområdet
Ny sträckning norr eller söder om befintlig sträckning kan innebära en struktur-
omvandling av Göteborgsregionen som i längden kan innebära att helt nya områ-
den används för stationsorter eller för godshantering. Observera de kumulativa 
effekterna av utbyggnad av infrastruktur i en region med högt bebyggelsetryck. 
Berör järnväg i ny sträckning.

Rekreation
Småbruten vattenrik terräng med skogsklädda områden norr och söder om Säveån 
är betydelsefulla för rekreation och friluftsliv. Motverka fragmentering av de gröna 
kilarna, undvik bullerutbredning i tysta områden och tillgodose rekreationsbehov 
för friluftslivet och passagebehov för människor och djur. Detta kan ske genom att 
anlägga nya järnvägssträckningar i tunnel, på broar över sprickor, vatten och uppod-
lade dalgångar (landbroar). Berör järnväg i ny sträckning.

Skogsmarkens vattenhållande förmåga
Vattenrika skogsområden är också vattenhållande magasin. Säveåns upptagnings-
område med biflöden sträcker sig norr och söder om dalgången. Tillskapa fördröj-
ningsmagasin och förändra inte grundvattennivåer i samband med nya järnvägs-
spår eller tunnelsprängningar för att förbättra Västra stambanan driftssäkerhet, 
öka kvävereduktion och för att minska översvämningsrisker nedströms. Berör 
åtgärder både i befintlig och i ny sträckning.
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Västra Stambanan ligger längs med Säveåns vattenlandskap. Foto Monika Levan.

Sprickdalslandskapet innehåller uppodlade öppna marker. Området ligger inom det expanderade Göteborgsområdet. 
Foto Monika Levan.
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Läsanvisning
Landskapskaraktärsanalysen och detta underlag har tagits fram för att tillföra 
relevant kunskap om landskapliga förutsättningar tidigt i planeringsprocessen för 
åtgärder på stambanan. I första hand är den framtagen som underlag till åtgärds-
valsstudie för Västra Stambanan under arbetet 2013–14. Förhoppningen är att 
materialet följer med planeringsuppgiften och breddas och fördjupas efter hand.

Landskapet är en utmaning när styv järnvägsinfrastruktur ska tillfogas landska-
pet. Landskapet har sina förutsättningar, likaså befintlig järnväg. Kartan på sidan 
9 visar landskapets indelning i olika landskapstyper, alla med sina nyckelelement, 
känsligheter och potentialer. Den befintliga stambanan, markerat i grönt, korsar 
fem landskapstyper. Banan har i sig en karaktär, ett sammanhang och ett tidsdjup 
som präglar den och dess omgivning. 

Dessa rumsliga sammanhang och kvaliteter har avgörande betydelse i utvecklings-
arbetet kring banan. Rapporten har tre huvudsakliga delar:

Kapitel 2. Landskapets karaktär
Vilka beståndsdelar har landskapet? Vad är olika landskapstyper känsligt för? Vad 
ska man vara vaksam på? Vilken potential finns att utnyttja landskapets förutsätt-
ningar för att både få en attraktiv och effektiv infrastruktur samtidigt som man 
stärker landskapet? Enkla principer förklaras för fem identifierade landskapstyper.

Kapitel 3. Stambanans karaktär
Vad karaktäriserar banan? Hur förhåller den sig till sin omedelbara omgivning? 
Vad upplever man som resenär längs banan? I drygt 150 år har stambanan legat där 
den ligger och påverkat livet och samhällsutvecklingen.

Kapitel 4. Guide vid åtgärdsval – nyckelfrågor för landskapet
Vilka är de huvudsakliga frågeställningarna att man ha med sig för att framgångs-
rikt hantera utmaningarna som landskapet ställer på den som funderar på åtgärds-
val kring stambanan? 

Bilaga  Ekologiska samband i landskapet - Västra Stambanan
Beskriver övergripande ekologiska samband och funktioner för: Säveån, Flyttfågel-
stråk, Spridnings av vilt, Lövskogar, ädellövmiljöer och skyddsvärda träd, Kraftled-
ningsgator, Skogshöjderna och Ängs- och betesmarker. 

Vill du veta mer? 
Den som vill få en djupare kunskap kan läsa Trafikverkets publikation 2011:122 
där den regionala landskapskaraktärsanalysen över Västra Götaland presenteras 
tillsammans med metodik och tematiska ramberättelser.
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1 Inledning

Västra stambanan ligger där den ligger av delvis landskapliga skäl. När den byggdes krävdes en 
budget som var större än staten Sveriges*. Det var ett stort och viktigt projekt att förbinda Sveri-
ges två största städer. Genom att ta en titt på kartor som beskriver landskapets förutsättningar 
förstår man att vägen norr om Vättern valdes - genom jordbrukslandskapen i Södermanland 
och över de flacka slätterna i Västra Götaland med endast en “kort” sträcka genom västkustens 
trixiga sprickdalslandskap. Sjöar, branta sluttningar, ryggar med riktningar - inte alltid i önskad 
sträckning, stora höjdskillnader, lera i dalgångar, tunnlar. Sträckan mellan Alingsås och Göte-
borg är dramatisk för tågresenären. Och utmanande för järnvägsbyggaren.

Mellan Alingsås och Göteborg utgörs Västra Stambanan av dubbelspår. En åtgärdsvalsstudie har 
genomförts som undersöker vilka förutsättningar det finns för att öka kapaciteten på Västra stam-
banan. Denna landskapskaraktärsanalys är en underlagsrapport till åtgärdsvalsstudien (ÅVS) som 
visar landskapets förutsättningar, utvecklingstendenser och möjligheter. 

Att förstå och använda landskapet som ett system, en spelplan och en attraktiv resurs, tar sin utgångs-
punkt i den Europeiska Landskapskonventionen.  Konventionens anda är ett integrerat arbetssätt 
och ”landscape as perceived by people”. Med landskap menas: ”ett område sådant som det uppfattas 
av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av, och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer”.

Landskapskaraktärsanalys (LKA) är en integrerad analys och beskrivning av landskapet som en 
helhet- en sammanflätning av landskapets tidsdjup, dess ekologi samt dess form. Genom att för-
klara hur landskapet ser ut och fungerar ger man åtgärdsvalsprocessen en spelplan för att diskutera 
åtgärder. Denna kunskap kan sedan användas i kommunikationen med alla intressenter och aktörer 
i landskapet. Landskapet har olika förutsättningar, karaktär, och olika känslighet och potential. 

Landskapskaraktärsanalysen beskriver potentialen att stärka, utveckla och bevara landskapets 
funktioner och karaktär. Syftet med att ha med landskapet tidigt i planeringen är att ha tillgång till 
ett brett kunskapsunderlag i analyserna av åtgärdsval, försöka finna en lösning som tar hänsyn till 
landskapets känslighet och och nyttjar dess potential, liksom järnvägens krav och behov och på så 
sätt påtagligt förbättra istället för att orska påtaglig skada.

Tillämping av landskap i långsiktig planering
Under hösten och vintern 2013-14 har konsultgruppen Befaringsbyrån haft i uppdrag av Trafikver-
ket att ta fram en Landskapskaraktärsanalys (LKA) för landskapet mellan Alingsås och Göteborg. 
Analysen och beskrivningarna av landskapets karaktär, känslighet och potential, bygger på den 
regionala LKA som Trafikverket tagit fram för Västra Götaland (FOI-projektet landskap i långsiktig 
planering). Analysen har preciserat genom en befaring längs sträckan samt genom två arbetsmö-
ten med Trafikverket och projektets teknikkonsulter där befaringsbyrån fungerat som landskaps-
coacher.  

LKA för ÅVS Västra stambanan är en del av tillämpningen av den regionala LKA för Västra Götaland.  
Förutom att fungera som specialiststöd om landskap har en arbetet inneburit att en finmaskigare 
indelning har gjorts av de regionala landskapstyperna, för att bättre kunna svara på ÅVS detalje-
ringsnivå.

Syftet är att rapporten blir ett geografiskt förankrat planeringsunderlag att hålla i handen i den 
tidiga åtgärdsvalsstudien med möjlighet att förfinas och fördjupas under fortsatt planering.

*Källa: Betänkande rörande Statens Jernwägsbyggander, N Ericson 1856. (Där är summan nästan 116 miljoner, men då ingår sammanbind-
ningsbanan i Stockholm med 2-3 miljoner och Hallsberg-Askersund, vilka inte ingick i systembeslutet, därav 112 miljoner (Rdr Rmt)



8

2 Landskapets karaktär
Landskapets karaktär längs Västra stambanan på sträckan Göteborg till Alingsås be-
skrivs på i detta kapitel. Det sker genom beskrivningar av lokala landskapstyper längs 
sträckan – fem till antalet. Beskrivningarna grundar sig den regionala landskapska-
raktärsanalys som finns utarbetad för Västra Götalands län (Trafikverkets publikation 
2011:122). 

Landskapskaraktärsanalys är ett sätt att se på landskapet på ett integrerat sätt, som 
går tvärs traditionella sektorsvisa/tematiska planeringsunderlag. Det är ett sätt att 
arbeta med landskap utifrån den europeiska landskapskonventionen (ELC).

Att tidigt få in kunskap om landskapets förutsättningar, känslighet och potential är 
viktigt eftersom man tidigt i en process har stor möjlighet att styra slutresultatet så 
att ett hållbart transportsystem och hållbart landskap kan förverkligas. 

Sprickdal med branta sidor (landskapstyp 1). Bebyggelsen i Kåhög. Foto Emily Wade.

Kuperade skogs-och våtmarksområden med mellanliggande odlingsbygd (landskapstyp 2). Foto Monika Levan.
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Regionala landskapstyper och karaktärsområden ur publikationen ”Landskap i långsiktig planering, 2011”.  Västra stambanan visas som en ljusgrön linje från sydväst 
till nordost. Denna rapport beskriver i första hand de lokala landskapstyperna inom det prickade områdett. Karta Befaringsbyrån

StorSKaLiGt 
BöLjandE 
LandSKap

SmåBrutEt 
SpricKdaLSLand-
SKap

SKoGS- och Sjö- 
dominErat 
SpricKdaLSLand-
SKap

SmåBrutEt 
SpricKdaLS-
LandSKap

äLVdaLS-
LandSKap

SmåBrutEt 
SpricKdaLSLand-
SKap

moSaiKLandSKap

moSaiKLandSKap
SLättLand-
SKap

SLättLand-
SKap

SLätt-
LandSKap

BacKLandSKap

BacKLandSKap

pLatåBErG

åSLandSKap

pLatå-
BErG

pLatå-
BErG

pLatå-
BErG

pLatå-
BErG

SLättLand-
SKap

KuSt- och 
SKärGårdSLand-
SKap

SjöLandSKap

Regional LKA för Västra Götalands län
Inom Trafikverkets FOI-projekt ”Landskap i långsiktig planering” utvecklades under 
2010–2011 en metod för att analysera landskapet på en regional nivå i samband 
med infrastruktursplanering. Metoden använder begreppen landskapstyp och 
karaktärsområde, där varje geografiskt knutet och avgränsat karaktärsområde är av 
en särskild typ – slättlandskap, sprickdalslandskap etc. Identifierade landskapstyper 
och karaktärsområden på den regionala nivån framgår av kartan nedan. Metodiken 
med landskapstyper och karaktärsområden är tillämplig i flera skalnivåer – olika 

”flyghöjd” för att betrakta landskapet. Genom samma metod kan man därför beskriva 
landskapet på en lägre, mer detaljerad nivå, vilket har tillämpats i Västra stambanan, 
och som framgår av kartan på sidan 11.

I den regionala landskapskaraktärsanalys som genomförts för Västra Götalands län 
delas länet in i 26 karaktärsområden av 12 olika landskapstyper. Västra Stambanan 
genom Västra Götalands län korsar fem regionala landskapstyper. Den här rapporten 
har tittat närmare på landskapet längs sträckan mellan Göteborg och Alingsås. På 
den sträckan berör banan huvudsakligen endast ett regionalt karaktärsområde. Det 
har därför funnits ett behov av att precisera kunskapen om landskapet på en lägre 
skalnivå. Därför har lokala landskapstyper identifierats och beskrivits. 
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Lokala landskapstyper längs Västra stambanan
De lokala landskapstyper som redovisas på följande sidor är ett resultat från 
studier som utförts både i fält (på befaring) och genom inläsning och arbetsmöten. 
Områdena har identifierats enligt den metod som redovisas i Trafikverkets rapport 
Landskap i långsiktig planering 2011:122. Denna analys är en övergripande beskriv-
ning som inte ersätter utredningar i specifika projekt. 

En lokal landskapstyp har gemensamma nyckelelement och omfattar såväl skyddade 
områden som större strukturer och sammanhang. I denna rapport redovisas viktiga 
landskapselement och utvecklingstendenser för varje lokal landskapstyp. Av dessa 
är vissa känsliga för förändring, vilket står beskrivet i landskapstypsbeskrivningar-
nas sektioner på följande sidor. Det finns också en möjlighet att stärka och utveckla 
landskap i samband med infrastrukturåtgärder, om man känner till vilka investeringar 
som skulle behövas. Potentialen för att utveckla landskapet framgår av pratbubb-
lorna i kartorna vid varje landskapstypsbeskrivning på respektive sida. 
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Lokala landskapstyper längs Västra Stambanan mellan Göteborg och Alingsås

1 Sprickdal med branta sidor

2 Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar, vattendrag och industrier

3 Kuperade skogs-och våtmarks områden med mellanliggande odlingsbygd

4 Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar

5 Böljande mosaiklandskap längs meandrande å

Sträckor och platser med höga upplevelsevärden *

5

1

2

2

3

3

4

*

*

*

*

*

Norsesund

Passage Alingsås

Utblickar Aspen

Höjdläget i odlings-
landskapet

Kåhög
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Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar (landskapstyp 4) Foto Maria Thorell.

Böljande mosaiklandskap längs meandrande å (landskapstyp 5). Foto Emily Wade.

Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar och industrier. (landskapstyp 2) Nääs fabriker. Foto 
Monika Levan.

Breda sprickdalssjöar och den meandrande Säveån (landskapstyp 2). Foto Emily Wade.
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1 Sprickdal med branta sidor
Nyckelelementen i denna landskapstyp mellan Göteborg och Jonsered, illustreras 
i nedanstående sektion. I detta område pågår en succesiv förvandling från jord-
bruksmark till etablering av industri och nya bostadsområden. En utvecklingsten-
dens är är också att nyinvesteringar sker i de få aktiva gårdar som finns här.

Karta  Sprickdal med branta sidor. Potential för landskapet i samband med infrastrukturåtgärder.

Principsektion Sprickdal med branta sidor. Känslighet för förändrad karaktär.

Gråbo

Lerum

Floda

V Bodarna

*

Genomföra åtgärder 
som bibehåller 
Säveåns dynamik och 
stärka spridningen till 
biflöden

Kåhög

Potential att anpassa 
tekniken för att kunna 
fortsätta bruka marken 
fortsättningsvis

Tunnelpåslag lyfter 
fram dramatiken i 
landskapet

Vid Kåhög. Känsligt för 
bullerstörningar vid tunnelmyn-
ning som  kan förstärka ljudets 
utbredning.

Odlingslandskap. 
Känslighet för att det 
sista brukade odlings-
landskapet försvinner.

Säveåns meandrande, 
bete i kantzoner och 
vandring av fisk. Känsligt 
för minskade kantzoner 
kring som och försvårar 
brukande och spridning 
av arter.

Stora biologiska och  
upplevelsevärden. Risk 
att ädellövskog i kantzon 
kan raderas av ny 
järnväg. 

Småskalighet och 
utblickar. Känsligt 
för storskaliga 
planskildheter 
som bryter 
utblickar.

EW2013

Potential

Känslighet

Alingsås
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2 Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar, vatten-
drag och industrier
Nyckelelementen i denna landskapstyp Mellan Jonsered och Norsesund illustreras 
nedan. Landskapstypen omfattar såväl trånga dalgångar som breda sjöar. Därför 
redovisas två sektioner för att illustrera vilka åtgärder som området är känsligt för. 
I detta område pågår en omvandling av industrimiljöer till andra verksamheter 
och bostäder. En växande befolkning och ökad pendling medför att bebyggelse och 
infrastruktur ska samsas på samma yta. Utvecklingstendensen är att fler anlägg-
ningar gör anspråk på ytor i närheten av Säveåns dynamiska lopp och i tätorterna i 
landskapstypen. 

2014.03.07  ARBETSMATERIALLANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS VÄSTRA STAMBANAN
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Landskapstyp 2 
BREDA SPRICKDALSSJÖAR, EKLANDSKAP MED HERRGÅRDAR, VATTENDRAG OCH INDUSTRIER

Gråbo

Lerum

Floda

Josered

V Bodarna

Alingsås

Mjörn

Aspen

Ingared

Stenkullen

Sävelången*

*

Norsesund

Utblickar Aspen

St Färgen

Betydelsefull sträcka för 
reseupplevelsen vid ankom-
sten till Göteborg. Känsligt för 
att kopplingen till det unika 
sjölandskapet försvinner om 
banan omlokaliseras. 

Karta Potential
Breda sprickdalssjöar, 
eklandskap med herrgårdar, 
vattendrag och industrier

Principsektion Känslighet  
Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar, vattendrag och industrier

EW2013

Ädellövmiljöer och herrgård-
miljöer känsliga för storskaliga 
förändringar som bryter kontak-
ten med ex Sävelången

På platser för 
skyddade arter är 
det känsligt för tun-
nelpåslag

Säveåns dalgång Na-
tura 2000 område vilket 
kan hindra utbyggnad 
eller öka kostnaderna 
för jvg-utbyggnad

Värdefulla kulturmiljöer 
knutna till industritradi-
tionen och eklandskapet 
påverkas i mindre om-
fattning

Möjlighet att stärka jvg 
koppling till historien, 
utveckla karaktär vid pen-
delstationer och minska 
barriärverkan

FloFloFloFloFlodadadadadadada

pen

Floda

pe

Genom korsande ekoduk-
ter förbättra kopplingen 
för männisikor och vilt i ett 
attraktivt friluftsområde 
med stora ekologiska 
värden

Sträckan längs sjöarna gör att 
resenären kan orientera sig och har 
därför betydelse för reseupplevel-
sen. Känsligt för minskad orientering 
och att kopplingen till det unika 
sjölandskapet försvinner om banan 
läggs i tunnel och skärning.

Ädellövmiljöer och herrgårdmiljöer 
känsliga för storskaliga förändringar som 
bryter kontakten med ex Sävelången

På platser för skyddade 
arter är det känsligt för 
tunnelpåslag och stora 
skärningar

Känsligt för jvg-utbyggnad 
som står i konflikt med 
Natura 2000 område 
Säveåns dalgång .

Gråbo

Lerum

Floda

Josered

V Bodarna

Alingsås

Mjörn

Aspen

Ingared

Stenkullen

Sävelången*

*

Norsesund

Utblickar Aspen

Värdefulla kulturmiljöer 
knutna till industritradi-
tionen och eklandskapet 
påverkas i mindre om-
fattning

Möjlighet att stärka jvg 
koppling till historien, 
utveckla karaktär vid pen-
delstationer och minska 
barriärverkan

Genom korsande ekoduk-
ter förbättra kopplingen 
för människor och vilt i ett 
attraktivt friluftsområde 
med stora ekologiska 
värden

Principsektion Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar, vattendrag och industrier Känslighet för 
förändrad karaktär.

Karta  Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar, vattendrag och industrier. Potential för landskapet i samband 
med infrastrukturåtgärder.

Potential

Känslighet
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Landskapstyp 2 
BREDA SPRICKDALSSJÖAR, EKLANDSKAP MED HERRGÅRDAR, VATTENDRAG OCH INDUSTRIER

Gråbo

Lerum

Floda

Josered

V Bodarna

Alingsås

Mjörn

Aspen

Ingared

Stenkullen

Sävelången*

*

Norsesund

Utblickar Aspen

St Färgen

Betydelsefull sträcka för 
reseupplevelsen vid ankom-
sten till Göteborg. Känsligt för 
att kopplingen till det unika 
sjölandskapet försvinner om 
banan omlokaliseras. 

Karta Potential
Breda sprickdalssjöar, 
eklandskap med herrgårdar, 
vattendrag och industrier

Principsektion Känslighet  
Breda sprickdalssjöar, eklandskap med herrgårdar, vattendrag och industrier

EW2013

Ädellövmiljöer och herrgård-
miljöer känsliga för storskaliga 
förändringar som bryter kontak-
ten med ex Sävelången

På platser för 
skyddade arter är 
det känsligt för tun-
nelpåslag

Säveåns dalgång Na-
tura 2000 område vilket 
kan hindra utbyggnad 
eller öka kostnaderna 
för jvg-utbyggnad

Värdefulla kulturmiljöer 
knutna till industritradi-
tionen och eklandskapet 
påverkas i mindre om-
fattning

Möjlighet att stärka jvg 
koppling till historien, 
utveckla karaktär vid pen-
delstationer och minska 
barriärverkan

FloFloFloFloFlodadadadadadada

pen

Floda

pe

Genom korsande ekoduk-
ter förbättra kopplingen 
för männisikor och vilt i ett 
attraktivt friluftsområde 
med stora ekologiska 
värden

.... vattendrag, tätortsmiljöer, industrier och trånga vatten-
passager

EW2013

Lövskogsmiljöer minskar i 
omfattning och fragmente-
ras

Stadskaraktären i 
dalgången är känslig för 
storskalig infrastruktur. Risk 
att förstärka barriärer och 
att landskapsrummen 
domineras av infrastruktur

Anläggningar och 
bebyggelse känsliga för 
översvämning i områden 
med höga vattenflöden.

Trånga landskapsrum 
känsliga för breddat 
järnvägsrum. Risk att 
påverka industrimiljöer, 
områden med sommarvillor 
samt  tätortsmiljöer som 
utgör dalgångens karaktär

Gråbo

Lerum

Floda

Josered

V Bodarna

Alingsås

Mjörn

Aspen

Ingared

Stenkullen

Sävelången*

*

Norsesund

Utblickar Aspen

St Färgen

Potential att stärka ekolo-
giska och kulturella sam-
band i Säveåns dalgång.

Ta stöd i landskapets 
brutenhet och varierade 
former. God landskapsan-
passning av planskildheter, 
tunnelpåslag mm.

Genomföra åtgärder 
som bibehåller 
Säveåns dynamik och 
stärka spridning till 
biflöden

Stärk upplevelsen av dal-
gång i bebyggda miljöer 
genom parallella gång-
stråk och trädrader

Principsektion Vattendrag och tätortsmiljöer, industrier och trånga vattenpassager. Känslighet för förändrad karaktär.

Karta  Vattendrag och tätortsmiljöer, industrier och trånga vattenpassager. Potential för landskapet i samband med 
infrastrukturåtgärder.

Potential

Känslighet
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Landskapstyp 4
VATTENRIKT KUPERAT SKOGSLANDSKAP MED TRÅNGA DALGÅNGAR

Gråbo

Lerum

Floda

V Bodarna

Alingsås

FloFloFloFloFloFlodadadadadaFloFlodadadadada

Potential att skapa utblickar 
över sjöar som passeras

Småskaligheten i sprickdals-
landskapet är karaktäristisk. 
Landskapet är så brutet 
och varierat i alla ledder, att 
modern infrastruktur kräver 
stora ingrepp. Tåligheten för 
detta varierar från plats till plats, 
beroende på riktningar, bruten-
het, komplexitet och visuell 
exponering.

Skogsdominerade 
områden med stora 
viltstråk. Käns-
ligt för ytterligare 
ekologiska barriärer 
när infrastruktur 
och ny bebyggelse 
anläggs.

Biologiskt rika ädel-
lövsmiljöer ligger 
i hög utsträckning 
i dalgångarnas 
kantzoner. Känsliga 
för ökad trafi kering 
där infrastrukturen 
byggsut.

Flera ekosystem-
tjänster som den 
vattenhållande förmå-
gan i våtmarker och 
kvävereduktion  är 
känsligt för ytterligare 
utarmning.

Tillgänglighet för 
friluftslivet. Känsligt för 
att ny infrastruktur be-
gränsar röligheten och 
skapar bullerstörning.

Faunapassager bör skapas 
vid ny- och ombyggnad av 
infrastruktur för att bibehålla 
rörlighet för djur och rörligt 
friluftsliv

Potential att öka vat-
tenhållande områden för 
fördröjning samt för kväver-
eduktion genom våtmarker, 
sumpskogar etc

Principsektion Känslighet  
Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar

Karta Potential  
Vattenrikt kuperat skog-
slandskap med trånga 
dalgångar

Potential att dölja järnvägen i landskapet 
genom att den kan läggas omväxlande i 
dalgångar och genom berg. En lokalisering i 
denna lansdskapstyp kan förhindra storskliga 
konstruktioner i befi ntliga samhällen.

EW2013

Enklaver av öpp-
na, brukade och 
bebodda områden 
med historiska 
rötter. Känsliga 
för åtgärder som 
försvårar bruk och 
bullerstörning.

3 Kuperade skogs-och våtmarksområden med mellanliggande odlingsbygd
Nyckelelementen i denna landskapstyp mellan Göteborg och Floda samt mellan Norsesund och Alings-
ås illustreras i nedanstående sektion. Utvecklingstendenser i dessa områden är ett aktivt friluftsutnytt-
jande och att bebyggelsen breder ut sig i lägen som är svårare att bebygga, såsom uppe på bergen och 
inne i skogen. Torp och andra byggnader blir ofta fritidshus eller permanentbostäder. Exploaterings-
trycket gör att karaktären sakta håller på att förändras ifrån det lugna och avskilda mot en livligare och 
mer bullerpåverkad miljö. Det finns också en pågående förändring av skogsbruket som övergått från 
traditionell skötsel till modernt, effektivt kalhyggesskogsbruk. Sammantaget kan en början till en lång-
siktig strukturomvandling anas; från exploatering i dalgångarna med mellanliggande relativt obebyggda 
gröna kilar till exploatering även av de gröna kilarna.

2

Gråbo

Lerum

Floda

Kåhög

V Bodarna

Alingsås

*Passage 
AlingsåsÖka vattenhållande förmåga för 

att minska översvämningsrisker/ 
underminering o.d. av banval-
len och samtidigt restaureras 
skogs- och våtmarkslandskapet 
för biologisk mångfald. Fungerar 
även som buffert för avrinning 
mot Götaälv

Spridningsfunktion tvärs de 
större sprickdalarna är viktig 
för viltets möjligheter till 
förflyttning och friluftsliv. Här 
finns potential för att långsik-
tigt säkra gröna kilar in mot 
GöteborgPotential att bygga landbroar över 

dalgångar och tunnlar genom 
berg för att bibehålla variationen 
mellan öppet och slutet, som 
medger förflyttning och fortsatt 
brukande av skogs och jordbruks-
mark.

Principsektion  Kuperade skogs-och våtmarksområden med mellanliggande odlingsbygd. Känslighet för förändrad karaktär.

Karta Kuperade skogs-och våtmarksområden med mellanliggande odlingsbygd.  Potential för landskapet i samband med infra-
strukturåtgärder.

Potential

Känslighet

I det småskaliga landskapet kan 
infrastrukturåtgärder lätt ge 
upphov till skal- och strukturbrott.

Trånga dalgångar som bebyggs 
med fler storskaliga linjära 
strukturer är känsliga för stora 
barriär-, karaktärs- och sambands-
effekter.

Biologiskt rika ädellövsmiljöer ligger i 
hög utsträckning i dalgångarnas 
kantzoner där infrastrukturen byggs 
ut och trafikeringen ökar.

Enklaver av öppna, brukade och 
bebodda områden med 
historiska rötter. Känsliga för 
åtgärder som försvårar bruk.

St Färgen
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Landskapstyp 4
VATTENRIKT KUPERAT SKOGSLANDSKAP MED TRÅNGA DALGÅNGAR

Gråbo

Lerum

Floda

V Bodarna

Alingsås

FloFloFloFloFloFlodadadadadaFloFlodadadadada

Potential att skapa utblickar 
över sjöar som passeras

Småskaligheten i sprickdals-
landskapet är karaktäristisk. 
Landskapet är så brutet 
och varierat i alla ledder, att 
modern infrastruktur kräver 
stora ingrepp. Tåligheten för 
detta varierar från plats till plats, 
beroende på riktningar, bruten-
het, komplexitet och visuell 
exponering.

Skogsdominerade 
områden med stora 
viltstråk. Käns-
ligt för ytterligare 
ekologiska barriärer 
när infrastruktur 
och ny bebyggelse 
anläggs.

Biologiskt rika ädel-
lövsmiljöer ligger 
i hög utsträckning 
i dalgångarnas 
kantzoner. Känsliga 
för ökad trafi kering 
där infrastrukturen 
byggsut.

Flera ekosystem-
tjänster som den 
vattenhållande förmå-
gan i våtmarker och 
kvävereduktion  är 
känsligt för ytterligare 
utarmning.

Tillgänglighet för 
friluftslivet. Känsligt för 
att ny infrastruktur be-
gränsar röligheten och 
skapar bullerstörning.

Faunapassager bör skapas 
vid ny- och ombyggnad av 
infrastruktur för att bibehålla 
rörlighet för djur och rörligt 
friluftsliv

Potential att öka vat-
tenhållande områden för 
fördröjning samt för kväver-
eduktion genom våtmarker, 
sumpskogar etc

Principsektion Känslighet  
Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar

Karta Potential  
Vattenrikt kuperat skog-
slandskap med trånga 
dalgångar

Potential att dölja järnvägen i landskapet 
genom att den kan läggas omväxlande i 
dalgångar och genom berg. En lokalisering i 
denna lansdskapstyp kan förhindra storskliga 
konstruktioner i befi ntliga samhällen.

EW2013

Enklaver av öpp-
na, brukade och 
bebodda områden 
med historiska 
rötter. Känsliga 
för åtgärder som 
försvårar bruk och 
bullerstörning.

Tillgänglighet för 
friluftslivet. Känsligt för att 
ny infrastruktur begränsar 
röligheten och skapar 
bullerstörning.

Småskaligheten i sprickdalslandskapet är 
karaktäristisk. Landskapet är så brutet 
och varierat i alla ledder, att modern 
infrastruktur kräver stora ingrepp. 
Tåligheten för detta varierar från plats 
till plats, beroende på riktningar, 
brutenhet, komplexitet och visuell 
exponering.

Skogsdominerade 
områden med stora 
viltstråk. Känsligt för 
ytterligare ekologiska 
barriärer när 
infrastruktur och ny 
bebyggelse anläggs.

Biologiskt rika 
ädellövsmiljöer ligger i 
hög utsträckning i 
dalgångarnas 
kantzoner. Känsliga för 
skärningar i 
kantzoner om 
järnvägen byggsut.

Enklaver av öppna, 
brukade och 
bebodda områden 
med historiska 
rötter. Känsliga för 
åtgärder som 
försvårar bruk och 
bullerstörning.

Flera ekosystemtjänster 
som den vattenhållande 
förmågan i våtmarker och 
kvävereduktion  är 
känsligt för ytterligare 
utarmning.

4 Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar
Nyckelelementen i denna landskapstyp mellan Säveån- och Mölndalsåns dalgång illustreras i 
nedanstående sektion. Utvecklingstendenser i detta område är att bebyggelse och infrastruk-
tur breder ut sig. Det leder till att fler områden hårdgörs, skogsmark kalhyggs och våtmarker 
dikas ut. Därmed försämras den vattenhållande förmågan i dessa områden och bidrar till ett 
ökat tillflöde nedströms i dalgångarnas orter. Idag är området relativt tillgängligt för både 
männsikor och vilda djur. Det växande vägnätet med ny och storskalig insfrastruktur för-
sämrar gradvis tillgängligheten och förändrar karaktären. Sammantaget kan en början till 
en långsiktig strukturomvandling anas; från exploatering i dalgångarna med mellanliggande 
relativt obebyggda gröna kilar till exploatering även av de gröna kilarna. 

EW2013

Gråbo

Lerum

Floda

V Bodarna

Alingsås

Potential att skapa utblickar 
över sjöar som passeras

Faunapassager bör skapas 
vid ny- och ombyggnad av 
infrastruktur för att bibehålla 
rörlighet för djur och rörligt 
friluftsliv

Potential att öka vattenhål-
lande områden för fördröjning 
samt för kvävereduktion 
genom våtmarker, sumpsk-
ogar etc

Potential att dölja järnvägen i landskapet 
genom att den kan läggas omväxlande i 
dalgångar och genom berg. En lokalisering i 
denna lansdskapstyp kan förhindra storskliga 
konstruktioner i befintliga samhällen.

Principsektion Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar. Känslighet för förändrad karaktär.

Karta Vattenrikt kuperat skogslandskap med trånga dalgångar. Potential för landskapet i samband med infrastrukturåtgärder.

Potential

Känslighet
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5 Böljande mosaiklandskap längs meandrande å
Nyckelelementen i denna landskapstyp mellan Alingsås och Vårgårda illustreras 
i nedanstående sektion. Utvecklingstendenser i detta område är att de nationella 
kommunikationsvägarna E20 och Västra stambanan byggs om och nytt för att få 
ökad kapacitet och säkerhet. Infrastrukturen ligger nära bebyggelse, berör visuellt 
exponerade höjdlägen och värdefulla viltpassager. Därför är det viktigt att man tar 
ett helhetsgrepp över varje enskild anläggning och att man studerar de ackumule-
rade effekterna av storskaligare infrastruktur i ett småskaligt landskap. 

Mosaiklandskapen mellan slätterna utgör 
delar av ett viktigt nationellt viltstråk. De 
är därmed känsliga för förstärkta 
barriär-effekter genom exempelvis 
ny-lokalisering av infrastruktur.

Vattendragen är känsliga för 
nya vandringshinder och ökad 
belastning av dagvatten.

Många gårdar ligger nära 
banan. Känsligt mot att 
korsningar stängs och 
bryter kommunikationen 
mellan bebyggelsen.

Alingsås

Öka vattenhållande förmåga kring Säveån 
för att minska översvämningsrisker, under-
minering av banvallen o.d. och samtidigt 
återskapa miljöer av högt värde för biolo-
gisk mångfald

Vårgårda

Planera för viltpassager i sam-
band med att planskildheter 
anläggs eftersom området ingår 
i ett viktigt nationellt viltstråk

*Höjdläget i 
odlingslandskapet

Säveån

Mjörn

St Färgen

Karta  Böljande mosaiklandskap längs meandrande å.  Potential för landskapet i samband med infrastrukturåtgärder.

Principsektion Böljande mosaiklandskap längs meandrande å. Känslighet för förändrad karaktär.

Potential

Känslighet

Mosaiklandskapet är småskaligt, och 
storskaliga infrastrukturåtgärder kan lätt 
ge upphov till skal- och strukturbrott. 
Platser med utblickar skapar oriente-
ring.
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3 Stambanans karaktär
Vi kan konstatera att järnvägen förlades där det var möjligt, både terrängmässigt 
och ekonomiskt. Därför följer banan Säveåns dalgång där den stryker längs kanten 
på flera stora sjöar, passerar trånga vattendrag och korsar instabila områden av 
finsediment där Säveån meandrar. De samhällen som ligger liksom ett pärlband 
i dalgången har i många fall kunnat utvecklas där just på grund av möjligheten 
att transportera gods och arbetskraft till och från fabrikerna i Alingsås , Jonsered, 
Stenkullen, Näs m.fl. till hamnen i Göteborg eller norr ut mot Stockholm. Det finns 
ett flera nyckelelement som är karaktäristiska för sträckan mellan Göteborg och 
Alingsås.

Följsamhet
Järnvägen upplevs följsam mot terrängen vilket gör den relativt väl integrerad i de 
landskap som den korsar. Eftersom sprickdalandskapet har stora växlingar mel-
lan höjder och lågpunkter är också tunnlar och broar en del av anpassningen till 
landskapets form.

Säveån 
Banvallen löper ständigt parallellt med vattendraget Säveån, vilket omfattar såväl 
sträckor med den meanderande ån, breda sprickdalssjöar och fall.

Söder om Aspen, Järnvägen är följsam i den trånga dalgången där den också ska samsas med den före detta 
landsvägen. Foto Emily Wade.

Säveån vid Kåhög. Här betas fortsfarande åkanterna  och vattnets meandring fortsätter att äta sig in i åbrinkarna och 
ändrar därmed sakta dess lopp. Foto Emily Wade.
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Orter 
Järnvägen löper genom ett pärlband av orter, nära intill bebyggelsen. Detta ger 
innevånarna möjlighet att arbets- och studiependla, och innebär en utmaning för 
orterna att expandera i närheten av en bullerstörd miljö. 

Stora reseupplevelser
Sträckan har stora reseupplevelser eftersom banans placering i landskapet möjlig-
gör att resenären kan orientera sig efter de samhällen som passeras, de herrgårds-
miljöer som syns från tåget och de långa utblickar som bjud över sjösystemet.

Aspens västra ände. Järnvägen passerar Aspen/Säveån och ger möjlighet till utblickar över sprickdalslandskapets 
sjöar och branta sidor. Foto Emily Wade.

Pendeltåg vid Stenkullens station. Foto Emily Wade.



21

Industrihistoriskt arv
Banan är nära knuten till det industrihistoriska arvet i Västra Götaland. Idag är 
sammanhållna industri- och herrgårdsmiljöer en viktig del av identiteten i områ-
det.

Ekologiska värden 
Dalgångens innehar stora ekologiska värden såsom de ädellövsklädda branterna, 
eklandskap nära herrgårdarna, flyttfågelstråken och naturvärdena kopplade till 
Natura 2000-området Säveån.

Industrimiljön i Jonsered. Foto Emily Wade.

Dalgångens eklandskap och ädellövträdsklädda branter ligger i anslutning till Säveåns dalgång. Foto Emily Wade.
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4 Guide vid åtgärdsval  - 
nyckelfrågor för landskapet
Den genomförda landskapskaraktärsanalysen (LKA) har kartlagt landskapets 
sammanhang, innehåll och pågående processer. Syftet har varit att förstå vilka 
landskapsfrågor som har störst betydelse för detta tidiga planeringsskede. Åtgärds-
valsstudien har i uppdrag att klarlägga förutsättningarna och möjligheterna för 
att öka kapaciteten längs Västra stambanan. Här är kunskapen om landskapet en 
viktig pusselbit för att förstå begränsningar och möjligheter längs såväl befintlig 
sträckning som i obruten terräng. Landskapet är en spelplan som innehar fysiska 
strukturer och riktningar, ekologiska samband, sociala sammanhang och histo-
riska tidsdjup. 

Inom utredningsområdet har LKA identifierat fem nyckelfrågor som berör viktiga 
strukturer och funktioner i dagens landskap. Frågorna presenteras på följande sidor 
och berör såväl landskapets känslighet mot förändring som potentialen att stärka 
och utveckla landskapet i samband med utbyggnad järnväg. 

Säveåns vattenlandskap
Säveåns vattenlandskap är känsligt för åtgärder som försvagar vattendraget som 
vandringsled eller som begränsar vattenloppets naturliga dynamik. En banvall 
nära ån kan innebära att det finns en stor risk att järnvägsanläggningen påverkas 
av naturliga processer som meandring, översvämning och skred. Känsligheten för 
att begränsa åns meandrande gäller särskilt sträckor i bredare områden som är 
oexploaterade. Här kan t.ex. en mur istället för bank minska intrånget. Inom Na-
tura 2000-områdena finns flera åtgärder som kan kräva tillstånd enligt områdenas 
bevarandeplaner.

Längs sjöarna där banvallen redan förändrat strandlinjen, finns en potential att bred-
da banvallen utåt istället för att skära in i slänterna, såvida tillstånd kan ges för vatten-
verksamhet/Natura 2000-åtgärd. Här är bibehållandet av branta lövskogsbranter och 
möjligheten att ha öppna utblickar viktigast för landskapskaraktären. En breddning 
ut i vattnet innebär också en potential att möjliggöra för gående och cyklister att röra 
sig längs vattnet. Då bidrar en ombyggd järnväg också till de boende längs banan. 

Sammanfattning: I dalgången är många värden koncentrerade till Säveåns vatten-
landskap. Ta hänsyn till Säveåns naturliga dynamik och vattenanknutna värden. För-
valta de höga upplevelsevärdena med att färdas nära vatten – som resenär och som 
boende längs banan. Berör främst åtgärder kring befintlig järnväg.

Stationssamhällen i trång dalgång
Bergrund och isälvsavsmältning har skapat fyra trånga dalgångar mot Göteborg. 
Säveåns dalgång har en lång kontinuitet som transportkorridor och plats för indu-
strier med samhällen ordnade i en pärlbandsstruktur i ökande grad boendeorter i 
Göteborgsregionen.

En ombyggnad till en storskaligare järnvägsanläggning genom samhällena kan ge 
ökade bullerstörningar. Om nya spår anläggs uppförs troligen nya bullerskydds-
skärmar vilka riskerar att skymma vyer mot landmärken och över öppna vattenrum. 
Bullerskärmar bryter ofta den visuella kontakten mellan bebyggelse på ömse sidor av 
spåren. En storskaligare järnväg, dvs. ett bredare spårområde och bullskyddsskärmar 
bidrar därför sannolikt till att järnvägen upplevs som en större barriär i samhället.
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Det finns en potential i att utveckla samhällenas karaktär som stationsorter och för-
bättra boendemiljön, om kompletterande spår läggs i ny sträckning utanför orterna. 
På så sätt ökar möjligheten att utveckla befintlig bana för pendeltrafikens behov av 
tillgänglighet, täta och fungerande boendemiljöer.

Planskilda korsningar av järnvägen för gång-, cykel- och biltrafik kan bli aktuella 
i trånga passager. Det kan innebära skalbrott i småskaliga samhällen. Därför bör 
utformningen av broar och portar ges särskild uppmärksamhet och resurser i dessa 
samhällen. 

Ny och tillkommande infrastruktur i trånga dalgångar kan ta stöd i landskapet ge-
nom att utnyttja naturliga höjdskillnader.  Det gäller även planskilda anslutningar av 
järnvägsspår mellan ny och befintlig bana, där man kan hitta platssmarta lösningar.  
Nya konstruktioner såsom broar kan lyfta fram landskapets varierade topografi.

Sammanfattning: Längs befintlig sträckning ligger samhällen nära spåren som upp-
kommit från industrier, stationer och sommarvillor kopplade till vattnet. Värna vyer 
över öppna vattenrum och inom samhällen. Nya strukturer behöver studeras noga 
för att inte skapa skalbrott och barriärer i tätbebyggda småskaliga områden. Den 
starka topografin kan utnyttjas smart vid tillägg av planskilda passager av banan. 
Berör både åtgärder i befintlig sträckning och anslutning av nya sträckningar till den 
befintliga.

Urbanisering och strukturomvandling av Göteborgsområdet
Sammantaget bildar Göteborg och dess närområden strukturen av en ”handske” 
där dalgångarna in mot storstaden utgör fingrarna och höjderna är mellanrummen 
mellan fingrarna. Göteborgs expansion har sedan industrialismen tog fart utveck-
lats i dalgångarna. I dag har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) beslutat 
om en strukturbild för fortsatt utveckling av regionen som bygger på att orterna 
i dessa fingrar utvecklas för boende och verksamheter, medan de gröna kilarna 
utvecklas för bl.a. rekreation, naturpedagogik och odling.

Åtgärdsval som innefattar nya järnvägsdragningar i ny sträckning inom de gröna 
kilarna norr eller söder om befintlig stambana, innebär per definition ett avsteg från 
en samhällsstruktur med lång kontinuitet. Även om det idag inte finns några tankar 
på att planera för nya godsbangårdar, stationer eller orter långs nya sträckningar, 
bygger man upp strukturer för användning för lång tid framöver. Följdetableringar 
längs sådana stråk kan inte uteslutas i en region där trycket på mark för boende och 
verksamheter är stort och ökar.

När ny infrastruktur förläggs till mellanrummen kan det driva på den strukturom-
vandling till mer storstadsnära karaktär som delvis redan pågår där. Medvetenhet om 
detta som en drivande del i strukturomvandlingen är viktig när sträckningar norr och 
söder om befintliga spår studeras. 

Om nya spår för godstrafik och fjärrtrafik byggs norr eller söder om Säveån, ges en 
möjlighet att stärka den befintliga järnvägens miljöer i Säveåns dalgång och att 
utveckla befintliga spår som pendelstråk. Samtidigt minskar möjligheterna till den 
unika reseupplevelsen för långdistansresenärer att passera genom ett pärlband av 
samhällen och sjölandskap i Västra Götaland.

Sammanfattning: Ny sträckning norr eller söder om befintlig sträckning kan inne-
bära en strukturomvandling av Göteborgsregionen som i längden kan innebära att 
helt nya områden används för stationsorter eller för godshantering. Observera de 
kumulativa effekterna av utbyggnad av infrastruktur i en region med högt bebyggel-
setryck. Berör järnväg i ny sträckning.

Göteborgsregionens (GR) struk-
turbild för utveckling av regionen 

– boende och verksamheter i strå-
ken, rekreation däremellan.
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Rekreation
Göteborgs gröna kilar är en stor resurs för det rörliga friluftslivet och som närrekreation för 
boende i stråket. Nylokalisering av järnväg genom dessa områden kan innebära att tillgänglig-
heten och rörligheten minskar genom en ny barriär. Bullerstörningar som uppkommer genom 
tågtrafik samt nya vägar som uppförs för nya bebyggelseområden, kan minska de lugna, tysta 
och rekreativa värdena i dessa landskap.

Områdena norr, respektive söder om Säveåns dalgång skiljer sig åt något. Norr om är skogs-
området mellan Sävåns och Lärjeåns dalgångar smalare och markanvändningen mer blandad 

– boendemiljöer och insprängda odlingslandskap på skogshöjderna och i dess kanter. Den södra 
sidan är ett större sammanhängande sjörikt friluftsområde av vildmarkskaraktär (se beskriv-
ningen av två olika landskapstyper). Den södra utreds för under 2013-2015 av GR för utveckling 
av de rekreativa värdena. 

I landskapstyp 3 (norr om) är landskapet mer påverkat av modern utveckling och ny järnvägs 
skulle kunna en fortsatt utveckling av ianspråktagandet. Å andra sidan är området mindre och 
graden av fragmentering ökar.

I landskapstyp 4 (Söder om) blir inte fragmenteringsgraden lika tydlig. Å andra sidan är det här 
man finner en hög grad av ostörd vildmarkskaraktär. 

Rörligheten för friluftslivet och vilt påverkas mindre om tunnlar, broar och landbroar (över 
uppodlade dalgångar) kan byggas för att minska barriäreffekter. En ny järnväg kan utformas 
för att möjliggöra fortsatt brukande av såväl uppodlade och betade marker, som för ett aktivt 
skogsbruk.

Landskapets varierade topografi ger möjlighet till måttlig bullerpåverkan på bebyggelse och 
rekreation i området genom att höjder kan begränsa bullerutbredningen.

Sammanfattning: Småbruten vattenrik terräng med skogsklädda områden norr och söder om Sä-
veån är betydelsefulla för rekreation och friluftsliv. Motverka fragmentering av de gröna kilarna, 
undvik bullerutbredning i tysta områden och tillgodose rekreationsbehov för friluftslivet och 
passagebehov för människor och djur. Detta kan ske genom att anlägga nya järnvägssträckningar 
i tunnel, på broar över sprickor, vatten och uppodlade dalgångar (landbroar). Berör järnväg i ny 
sträckning.

Skogsmarkens vattenhållande förmåga
Topografi, struktur och ett mycket magert lager av morän på höjdområdena i sprickdalsland-
skapet kring Göteborg gör den vattenhållande förmågan i dessa områden begränsad och blir 
därmed en viktig planeringsparameter. En minskning av den vattenhållande förmågan, med 
ökad avrinning ner i dalgångarna får stora effekter med översvämningsrisker där samhällena 
ligger. Därför är hela området känsligt för åtgärder som minskar markområdens, våtmarkers 
och vattendragens funktion som bl.a. fördröjningsmagasin och för kvävereduktion. Känslighe-
ten omfattar även förändrade grundvattennivåer i samband med tunnelsprängning.

I samband med att ny järnväg byggs kan fördröjningsmagasin av olika slag i både skogsmark 
och öppen odlingsmark ordnas. Dessa kompensatoriska åtgärder för ekosystemtjänster kan 
förbättra Västra stambanans driftsäkerhet.

Sammanfattning: Vattenrika skogsområden är också vattenhållande magasin. Säveåns avrin-
ningsområde med biflöden sträcker sig norr och söder om dalgången. Tillskapa fördröjningsmaga-
sin och förändra inte grundvattennivåer i samband med nya järnvägsspår eller tunnelsprängning-
ar i syfte att förbättra Västra stambanan driftssäkerhet, öka kvävereduktion och för att minska 
översvämningsrisker nedströms. Berör åtgärder både i befintlig och i ny sträckning.
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Bilaga  Ekologiska samband i landskapet                           
– Västra Stambanan
I denna bilaga finns arbetsmaterial kring landskapets ekologi. Kartredovisning-
arna är därför skissartade. Siffror inom parantes hänsvisar till kartorna på följande 
sidor.

naturlig vattenväg – Säveån (1) 
Säveån utgör en naturlig vattenväg för vandrande fisk och för däggdjur som t.ex. 
uttern. Meandrande biflöden finns i de mellanliggande dalgångarna uppe på 
skogshöjderna söder och och norr om dalgången. Ån passerar tre sjöar innan den 
når Göta Älv: Mjörn, Sävelången och Aspen. Väster om Kåhög, Lerum-Floda och 
nordost om Alingsås har ån meandrar ån i bredare områden som verkar vara mer 
oexploaterade partier. Ett stort engagemang och arbete pågår att restaurera ån, 
bl.a. för att klara bevarandeplanen för Natura 2000-området Säveån . Ån är känslig 
för ytterligare försvagande som vandringsled, uträtande, minskande av naturlig 
dynamik och det finns troligen en mängd åtgärder i pipeline för att stärka ån. 

Flyttfågelstråk (2) 
Dalgången utgör en naturlig ledlinje för fåglar - från Göta Älvs dalgång i väster 
upp till Mjörn och vidare nordost in i Västergötland och nyttjas som flyttfågelstråk. 
Känslighet: Flyttleden drar till sig vissa känsliga och skyddade arter. 

Spridning vilt (3) 
Vilt på de norra skogshöjderna (landskapstyp 3) kan ha relativt god konnektivitet 
med Lärjeån och Vättlefjäll norr om Lärjeån då väg 190 saknar viltstängsel men det 
finns betesstängsel i dalgången kring betesmarkerna i Lärjeåns dalgång som kan 
skapa barriärer, liksom ån själv. 

Vilt på de södra höjderna (landskapstyp 4) har troligen god konnektivitet österut. 
Söderut begränsas de ekologiska sambanden av motorvägen Rv40. 

Säveåns dalgång med sitt band av infrastruktur och bebyggelse utgör sannolikt en 
barriär för vilt att ta sig mellan höjderna norr och söder om dalgången. Getingmidjan 
vid Jonsered skulle eventuellt kunna utgöra en förbindelselänk liksom underpassage 
för väg vid Öijared.

Lövskogar, ädellövmiljöer och skyddsvärda träd (4, 5)
Skogsmiljöerna i sprickdalen och i de mellanliggande dalgångarna söder och norr 
om dalgången är ekologiskt intressanta. Värt att uppmärksammas är lövskogarna 
och ädellövsmiljöerna som finns dels utmed biflöden och Säveåns huvudfåra, 
sjökanter men också utmed branterna mot skogshöjderna. Lövskogen och ädel-
lövmiljöerna är särskilt framstående Jonsered- Aspens södra strand (bok och ek) 
och Stenkullen/Gråbo - Floda-Nääs säteri-Alingsås. Ett liknande mönster finns 
också för skyddsvärda träd, vilka växer i ansenliga mängder i dalgången dels vid 
Jonsered och Aspens södra strand, dels i ett band från Stenkullen/Gråbo - Floda-
Nääs säteri-Alingsås-Mjörn. Tätheter av ädellövmiljöer och skyddsvärda träd tål 
att jämföras med Kinnekulle och Falbygden. Området utgör en av länets skogliga 
värdetrakter Anten-Mjörn (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2006). Miljöerna 
är viktiga att bevara och stärka liksom konnektiviteten med liknande miljöer. 
Finns liknande miljöer i Lärjeån, men sambandet däremellan i en tidigare analys 
har visat sig vara svaga. Potential: vara källa för spridning ut i omgivande landskap.



27

Spridningssambandet västerut för arter knutna till ädellövmiljöerna är svagt. Däre-
mot är det starkare utmed dalgången och vidare nordost om Alingsås. Detta sprid-
ningssamband är viktigt att bevara och stärka.

Kraftledningsgator (6)
Kraftledningsgatorna är ett tydligt landskapselement som kan ha en ekologisk 
spridningsfunktion. De sköts genom röjning och i gatorna kan busk- och hedlik-
nande marker utvecklas. Tre större kraftledningsgator sammanstrålar sydväst om 
Floda, söder om Säveåns dalgång, och fem större kraftledningsgator sammanstrå-
lar mellan Stenkullen och Gråbo. 

Skogshöjderna – vattenhållande magasin?
Skogshöjderna norr om dalgången domineras av barrskogar med inslag av lövträd, 
mindre vattendrag, våtmarker och mindre sjöar. Skogshöjderna söder om dalgång-
en domineras av barrskogar med inslag av lövträd, mindre vattendrag, våtmarker 
och ett kluster av sjöar som skapar särskilt i den östra delen, ett sjörikt landskap. 
Båda områdena brukas med kalhyggesbruk och dikning av våtmarker kan antas ha 
förekommit här likaväl. Känslighet/ Potential: Skogshöjdernas förmåga att rena 
och särskilt aborbera och fördröja vatten ner till dalgången är av intresse för Väs-
tra Stambanan – en ekosystemtjänst för Västra Stambanan. 

ängs- och betesmarker
I ett länsperspektiv har Säveåns dalgång och de mellanliggande dalgångarna på 
skogshöjderna låga tätheter av ängs- och betesmarker. Låga tätheter dominerar 
länet. I fortsatt arbete behöver det lokala perspektivet belysas. 

Källor
Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2006. Strategi för formellt skydd av skogs-
mark i Västra Götalands län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samverkan med 
Skogsstyrelsen Region Väst. Länsstyrelsens rapportserie 2006:41.
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