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Landskap i långsiktig planering – Förord

Förord
De svenska transportpolitiska målen och Sveriges undertecknande av den europe-
iska landskapskonventionen är viktiga utgångspunkter för Trafikverkets arbete. Det 
innebär att vår verksamhet ska bidra till att de svenska miljökvalitetsmålen kan nås, 
och till att attraktiva landskap kan bibehållas och tillåtas att utvecklas.

Att realisera detta kräver en helhetsförståelse för landskapet, det vill säga natur, 
kultur samt landskapets form och funktion sammantaget. Landskapet är inte sta-
tiskt. Kännedom om landskapets pågående omvandlingsprocesser, känslighet för 
förändring och potential för utveckling är av avgörande betydelse. Lika viktigt är 
förståelse för infrastrukturens inverkan på, och samspel med, det landskap den be-
finner sig i. Och förstås förmågan att omsätta sådan förståelse till handling vid pla-
nering, underhåll och utveckling av ny infrastruktur.

Ett dilemma i dagens sektoriserade planering är att expertanalyser, lagstiftning och 
organisation sällan skapar denna typ av helhetsförståelse. Syftet i forsknings och 
innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering” är att finna, utveckla och 
testa metoder för helhetsförståelse som kan användas i Trafikverkets verksamhet. 
Projektet ingår i Forsknings- och innovationsportföljen ”Mer nytta för pengarna.”

Denna skrift ingår i ”Landskap i långsiktig planering” och innehåller två delar. Dels 
en beskrivning av den metod som projektet utarbetat och dels en redogörelse för 
en pilotstudie i Västra Götalands län, som fungerat som testarena för metodutveck-
lingen. Utredningsarbetet har bedrivits av en expertkonsultgrupp under ledning av 
Bengt Schibbye och i mycket nära och konstruktiv dialog med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet och Trafikverkets pla-
nerare och miljöspecialister.

Kommande arbeten inom projektet ”Landskap i långsiktig planering” syftar till att 
verifiera och förfina metoden och testa användbarheten i olika planeringssituatio-
ner. Vi ser fram emot ett fortsatt mycket intressant och givande samarbete över sek-
toriella, administrativa och organisatoriska gränser. Ett betydelsefullt led i arbetet 
för långsiktigt hållbar utveckling och attraktiva landskap.

Ulrika Lundin, projektledare och Malin Andersson, Strategisk Utveckling 
Trafikverket
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Läsanvisning

Rapporten består huvudsakligen av två delar. Kapitel 1–3 beskriver bakgrunden och 
de metoder som utarbetats inom projektet. Den andra delen, kapitel 4–8, redovisar 
en tillämpning av metoderna på Västra Götalands län som en pilotstudie. Sist i rap-
porten ligger en checklista som bilaga. Den har utvecklats som en hjälp vid karak-
tärsanalysen, att användas såväl vid befaring som vid analysarbete i övrigt. 

Underlagsrapporter

Till denna rapport hör två underlagsrapporter med egna publikationsnummer.

Workshop i ekosystemtjänstanalys, underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig 
planering” 2011:122 (Publikationsnummer 2012:139)
Publikationen är en rapport från en workshop kring ”ekosystemtjänstanalys” – en 
annan användbar metodik när det handlar om att arbeta med hållbarhetsfrågor i ett 
övergripande perspektiv. Workshopen genomfördes inom ramen för detta projekt, 
men har inte tillämpats i inom projektet.

Metodevurdering, underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering” 2011:122 
(Publikationsnummer 2012:140)
Publikationen är en vetenskaplig genomgång av den metodik som utarbetats inom 
projektet ”Landskap i långsiktig planering”. Genomgången är gjord av Morten Cle-
metsen, Aurland Naturverkstad AS och är skriven utifrån den preliminära handling 
av den rapport du håller i handen. Observera att vissa delar har arbetats om efter att 
genomgången skrevs.
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Landskap i långsiktig planering – Kapitel 1. Inledning.

1.. Inledning

I miljöbedömningen av Trafikverkets nationella plan för 2010–2021 var det mycket 
svårt att konsekvensbedöma objektens betydelse för landskapet som helhet, natur, 
kultur och friluftsliv på en aggregerad nivå. Vid granskning av de länsvisa infra-
strukturplanernas miljökonsekvensbeskrivningar kunde konstateras att bakgrunds-
beskrivningarna för landskapets värden och funktioner saknades eller var koncen-
trerade till utpekade intressen vilket medförde att en samlad bedömning var svår 
att genomföra. Inte heller kunde positiva nyttor identifieras. Den upplevda bristen 
skulle kunna avhjälpas genom en annan typ av kunskaps- och bedömningsunderlag 

– där man utgår från en helhetsförståelse för det landskap där man föreslår åtgärder 
i planen. Därför har detta FOI-projekt, Landskap i långsiktig planering, tillkommit.

Genom att använda befintlig nationell infrastrukturplan, den regionala planen 
för Västra Götaland och länet som ett studieområde, har vi sökt efter ett arbets-
sätt som kan ge oss en samlad bedömning av hela landskapet, Arbetet har bedri-
vits av en konsultgrupp i nära samarbete med Trafikverket. Löpande dialog och 
arbetsmöten har hållits med Västra Götalandsregionen, Västra Götalands län och 
Riksantikvarieämbetet. 

Denna rapport är en delredovisning av FOI-projektet, och består av två delar. I 
metoddelen (kapitel 3) presenteras ett arbetssätt som ska underlätta en planering 
utifrån ett helhetsperspektiv på landskapet. Metoden ska fungera i långsiktig pla-
nering och kunna användas i miljöbedömningar av långsiktiga planer. Under 2012 
och 2013 kommer metoden att testas och utvecklas vidare. Den andra delen (kapti-
tel 4–8) är en pilotstudie och redovisar ett första test i Västra Götaland. I praktiken 
har pilotstudien och metodutvecklingen gått hand i hand. 

Målgrupp för rapporten är alla som arbetar med dessa planer: Trafikverkets plane-
rare och specialister, regionens och länsstyrelsernas handläggare av infrastruktur-
frågor och de som arbetar med långsiktiga planer på central nivå. Den kan också ses 
som en inspirationskälla för alla som arbetar med landskapsanalyser i olika sam-
manhang, och kan förhoppningsvis stimulera till ytterligare utveckling av metodik 
för planering med helhetssyn på landskapet. 

Den ökade kunskapen om landskapet och den överblick som en regional analys 
som denna ger kan givetvis användas som ett övergripande kunskapsunderlag att 
bearbeta vidare i andra planeringssammanhang inom Trafikverket, exempelvis för 
planering och projektering av åtgärder i olika projekt och som underlag för en för-
bättrad effektivitet i drift och underhåll av vägars och banors sidoområden. 
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I detta kapitel sätts pilotstudien i sitt sammanhang. Motiven till varför landskapska-
raktärsanalys kan vara användbart inom långsiktig planering förklaras. Den grundläg-
gande orienteringen i detta kapitel följs av en genomgång av metodiken i kapitel 3.

I detta kapitel kan du läsa om:
2.1 Projektbeskrivning, bakgrund 

och syfte
2.2 Varför landskapskaraktärs- 

analys?
2.3 Från avgränsade värdeområden 

till helhetsförståelse
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2.. Syfte.och.problemställning

2.1. Projektbeskrivning,.bakgrund.och.syfte

Projektet ”Landskap i långsiktig planering” är ett FOI-projekt som syftar till att 
vidareutveckla metoder för strategisk miljöbedömning och underlag för sektors-
övergripande planering. På så sätt kan landskapet tydliggöras och användas som 
en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur. Projektet har ge-
nomförts som en pilotstudie i Västra Götalands län. Metodik och typ av underlag 
ska vara applicerbart på andra geografiska regioner eller län. Pilotstudien har ingått 
som ett av underlagen till regeringsuppdraget att vidareutveckla metoden för mil-
jöbedömning av långsiktiga transportplaner.

Trafikverket ska dessutom arbeta med landskapskonventionens implementering, 
och funderar nu över hur landskapskonventionen ska omsättas i praktisk verksam-
het. Detta arbete kan ses som en av startpunkterna i detta arbete.

2.2. Varför.landskapskaraktärsanalys?

Alla åtgärder och förändringar som vidtas, påverkar och präglas av det omgivande 
landskapet. Genom att tidigt skaffa sig kunskap om det berörda området ökar möj-
ligheten att åstadkomma goda lösningar. Det går då att identifiera nyckelfrågor tidi-
gare vilket är viktigt för den fortsatta planeringen. 

Den metod som föreslås – landskapskaraktärsanalys – syftar till att ge en helhets-
bild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egenskaper och värden. 
Här kan funktionella, visuella och meningsbärande delar analyseras tillsammans 
med ekologiska och historiska beskrivningar om området. En förutsättning för 
landskapskaraktärsanalysen är att många olika kompetenser får bidra. Planerare, 
projektledare, projektörer, natur- och kulturmiljöspecialister, landskapsarkitekter, 
geotekniker med flera möts för att skapa en gemensam bild av förutsättningar, möj-
ligheter och svårigheter som landskapet erbjuder. 

I de tidigaste skedena har man störst möjlighet att påverka val, lokalisering och utformning av olika 
åtgärder – och då är normalt kunskapen om landskapet som minst! Landskapskaraktärsanalys är ett 
effektivt sätt att öka kunskapen och förståelsen i tidiga skeden. 
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INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

HUR PÅVERKA/PÅVERKAS LANDSKAPET? 

KULTUROBJEKT LANDSKAPSBILD NATUROBJEKT

DRIFT OCH UNDERHÅLL

POTTER
BÄRIGHETSÅTGÄRDER NYINVESTERING

TRIMNING

 KUNSKAP: AVGRÄNSADE VÄRDEOMRÅDEN

TRÄFF INTE TRÄFF

Traditionellt förhållande mellan nationell och regional plan för transportsystemet och landskaps
påverkan.

Åtgärder enligt nationell och  
regional plan.

2.3. Från.avgränsade.värdeområden.till.helhetsförståelse

Vid upprättande av den nationell planen och de regionala planerna för transport-
infrastruktur 2010–2021 genomfördes miljöbedömningar enligt miljöbalken och 
EG-direktivet om planer och program. Miljöbedömningar ska beskriva inverkan av 
planen och påverka utfallet så att hållbar utveckling kan främjas och miljökvalitets-
målen nås. Det visade sig dock vara ytterst svårt att med befintliga metoder och sek-
torsvisa planeringsunderlag påvisa vad den nationella planens 417 miljarder kronor 
för investeringar och underhåll egentligen innebar på en aggregerad nivå. Det var 
helt enkelt inte möjligt att erhålla en helhetsbild av hur transportsystemet samver-
kar med och påverkar Sveriges landskap, natur och kulturmiljöer på lång sikt. Eller 
på vilket sätt ett aktivt handlande, en proaktiv planering, skulle kunna ge positiva 
effekter på miljömålsuppfyllelse och hållbar utveckling av landskapet. 

I befintliga metoder har kunskapen om landskapet oftast varit begränsad till de ut-
pekade intresseområdena för natur- och kulturmiljövård m.fl, illustrerat i figuren 
nedan. I detta läge är det omöjligt att uttala sig om effekterna och konsekvenserna 
för landskapet – annat än som ”träff/inte träff”. Det säger absolut ingenting om hur 
landskapets funktionella förmåga, dess karaktär och framtida utvecklingsmöjlighe-
ter påverkas. 

Sektorsinriktade planerings- 
underlag
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INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

HUR PÅVERKA/PÅVERKAS LANDSKAPET?
HUR BÖR LANDSKAPET PÅVERKAS? MÅL! 

KULTUR FORM NATUR

KUNSKAP: HELHETSFÖRSTÅELSE FÖR 
INNEHÅLL, SAMMANHANG OCH PÅGÅENDE PROCESSER

NYBYGGNAD OMBYGGNAD DRIFTÅTGÄRDER FÖRÄNDRAD
TRAFIKERING

Genom att skaffa sig helhetsförståelse om landskapet, samt genom att organisera åtgärderna i relation 
till landskapspåverkan kan man lättare svara på frågan ”Hur påverkas landskapet?”

Åtgärder sorterade efter land-
skapspåverkan, se avsnitt 3.6.

Landskapskaraktärsanalys –  
 integrerad karaktärsbeskrivning, 
  bedömning och tematiska  
 studier, se avsnitt 3.5

Idag vet vi att intresseområdenas hållbara utveckling inte är isolerad utan beroende 
av vad som sker i det kringliggande landskapet. Dessutom tillskrivs ”vardagsland-
skapet”, som inte är utpekat intresse, också ett egenvärde

Det krävs en ny typ av kunskaps- och bedömningsunderlag där man utgår från en 
helhetsförståelse för landskapet. Denna skaffar vi oss genom att genomföra en land-
skapskaraktärsanalys – en form av landskapsanalys. Kunskapen ger oss en helhets-
förståelse för innehåll, sammanhang och pågående processer i landskapet och inne-
bär att kunskap från de tre olika aspekterna natur-, kulturmiljö, landskapets form 
integreras i beskrivningen. Detta ger en gemensam förståelse för landskapet som 
arena – det vill säga platsen och sammanhanget där allt sker eller ska ske. 

Metodiken kring landskapskaraktärsanalysen beskrivs i kapitel 3. Där beskrivs ock-
så hur den nationella och regionala planens åtgärder kan sorteras för att underlätta 
miljöbedömningen.

Det handlar om en förskjutning av tankemönster, från fokusering på avgränsade 
värdeområden till ett helhetsänkande. Figuren på nästa sida försöker att illustrera 
denna ”synvända”.
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…tankemönster…

Hållbar

utveckling

Spela roll integrerat i  framtida livsmiljöer 

samverka

hitta lösningar 

påtagligt förbättra 

ej påtagligt skada 

Landskapsfrågor har länge hanterats som frågor om skydd och bevarande av särskilt 
värdefulla områden. Förändringar har betraktats som intrång. Detta tankemönster 
är inte tillräckligt för att nå en hållbar utveckling. Med ett fokus på hela landskapet 
blir det möjligt att samverka med andra aktörer för att hitta lösningar som kan på-
tagligt förbättra situationen, i stället för planeringens tidigare fokus på att undvika 
påtaglig skada på särskilda områden. För exempelvis kulturmiljövården innebär 
detta att ”historien i landskapet” blir ett väsentligt bidrag för att förstå förändrings-
processer och därmed kunna spela en roll i att skapa framtidens livsmiljöer. Euro-
peiska landskapskonventionen bidrar till denna förändring av våra tankemönster. 

Från avgränsande värdeområden till helhetsförståelse. Figur från Riksantikvarieämbetet, RAÄ.



I detta kapitel kan du läsa om:
3.1 Användbarhet
3.2 Definitioner
3.3 Aktörer
3.4 Genomförande
3.5 Landskapskaraktärsanalys
3.6 Tema landskapets form
3.7 Tema landskapets ekologi
3.8 Tema landskapets tidsdjup
3.9 Strategi för landskapsutveckling 

och mål för landskapskvalitet
3.10 Miljöbedömning av infrastruk-

turplan

I detta kapitel redogörs för den metodik som utvecklats. Landskapskaraktärsanalysen 
bygger på en karaktärsbeskrivning av landskapet, som sedan används för att bedöma 
landskapets känslighet, potential och utvecklingstendenser. Detta ska kunna relateras 
till de åtgärder som föreslås i den nationella och regionala planen. För att det ska fung-
era, krävs att åtgärdernas möjliga påverkan på landskapet bedöms.

Resultatet kan användas såväl i miljöbedömningar – reaktivt, när det finns förslag till –
åtgärder – som proaktivt i planeringen, för att föreslå eller styra åtgärder.
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3.. Metodik

Den metodik som presenteras här bygger på en tvärfacklig arbetsprocess. Det inne-
bär att de olika aktörerna i arbetet – olika landskapsspecialister, ”trafikverkare” och 
aktiva från andra myndigheter med flera – delar med sig av sina kunskaper, disku-
terar och utvecklar en gemensam förståelse av det landskap som ska analyseras. Det 
sker rent praktiskt genom att en blandning av aktörer med olika kompetenser deltar 
i en serie fältresor och workshops, allteftersom arbetet fortskrider. På så sätt görs en 
tvärsektoriell analys av landskapets karaktär, utvecklingstendenser, känslighet och 
potential – en gemensam beskrivning som alla inblandade kan ställa sig bakom.

Den använda metodiken bygger på – men kopierar inte – den engelska metoden 
Landscape Character Assessment (LCA). Styrkan i denna metod är att den ser till 
landskapet som helhet: hur det uppfattas idag, och beskriver hur det har utvecklats, 
dvs. varför det ser ut och fungerar som det gör.

Metoden är tillämpbar i olika skalor. Det arbete som presenteras här görs i en regio-
nal skala. Indelning, beskrivning och bedömning kan förfinas inom samma metodo-
logiska ram på en mer detaljerad skalnivå. 

Metoden är transparent och repeterbar genom att skilja på landskapets karaktär, 
utvecklingstendenser, känslighet och potential. Med ett system av checklistor kan 
den intresserade gå tillbaks och se vad som legat till grund för olika avgränsningar, 
beskrivningar och bedömningar.

3.1. Användbarhet.

Landskapskaraktärsanalysen (ibland förkortad karaktärsanalys) är i första hand 
tänkt att användas i de tidigaste planeringsskedena – i den långsiktiga planeringen 

– inom Trafikverket och regionala aktörer för infrastrukturplanering. Figuren på 
nästa sida visar delar/moment inom Trafikverkets långsiktiga planering samt den 
därpå följande projektplaneringen, där karaktärsanalysen kan vara till nytta. Det är 
ingen kronologisk formell planeringsprocess, utan bilden beskriver viktiga delar/
skeenden när långsiktiga planer formas

Figuren här intill inleds med exempel på ett antal ”bollar i luften” – utredningar, 
rapporter, forskning, behovsbedömningar, bristanalyser, program, strategier m.m. 
som tecknar bilder, scenarion och behov inför framtiden. Här kan en landskapska-
raktärsanalys vara en plattform för att forma landskapsstrategier tillsammans med 
andra aktörer. Dessa strategier behövs för att kunna samordna olika insatser för att 
nå de uppsatta målen – den önskvärda utvecklingen av landskapet. 
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Användbarhet för regional landskapskaraktärsanalys i Trafikverkets verksamhet. Den ingår som ett av många planeringsunderlag (överst 
i ”tratten”), och kan användas på många sätt i de olika planeringsstegen, däribland för miljöbedömning, som löper genom hela 
planeringsprocessen.



15

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 3. Metodik

Användning i långsiktig planering
Inledningsvis vägs olika behov, anspråk m.m. på infrastrukturen samman (B i figu-
ren här intill). Landskapskaraktärsanalysen fungerar här som ett underlag för den 
identifiering och prioritering av behov för landskapliga värden – inom natur, kultur, 
landskap – som planen ska uppfylla och hantera. Karaktärsanalysen kan användas 
som en förutsättning för att konkretisera mål samt beskriva landskapliga funktioner 
som komplement till andra beskrivna funktioner i processer som systemanalyser, 
åtgärdsvalsplanering, idéstudier, strukturstudier och andra studier som används 
som underlag för vilka åtgärder som bör ingå i nationell och regional plan.

För de åtgärder som hamnar i nationell och regional plan (C i figuren) kan land-
skapskaraktärsanalysen exempelvis användas som ett av underlagen för den ick-
emonetära delen av Samlad Effektbedömning (SEB). SEBen är ett underlag för 
bedömning av vilka åtgärder som uppfyller de transportpolitiska målen, och som 
därmed ”platsar” i planerna. Analysen kan också användas för att bedöma målupp-
fyllelse samt för att identifiera betydande miljöpåverkan.

Infrastrukturplanerna ska åtföljas av en bedömning av dess miljökonsekvenser (D i 
figuren på motstående sida). Här kan landskapskaraktärsanalysen användas som ett 
av bedömningsunderlagen. Den måste givetvis kompletteras med andra underlag 
för att bedömningen ska bli heltäckande. Analysen kan vara till hjälp i nulägesbe-
skrivningen i plan-MKB, samt för tecknandet av nollalternativ enligt miljöbalken 
genom de utvecklingstendenser som beskrivs för karaktärsområdena.

I verksamhetsplaneringen (E i figuren) kan landskapskaraktärsanalysen användas 
för att budgetera rätt medel för objekt, potter m.m, beroende på de potentialer/ris-
ker som identifieras i analysen. Verksamhetsplaneringen är en budget till planerna, 
på 1 till 3 års sikt.

Användning i projekt- och underhållsskedena
När genomförandet av de olika åtgärderna ska beställas, blir landskapskaraktärs-
analysen ett intressant underlag. Inom Trafikverket sker det genom att Samhälle 
lämnar en beställning till Investering, Stora Projekt eller Underhåll.

Det är viktigt att poängtera att den regionala landskapskaraktärsanalysen inte ersät-
ter det behov av mer detaljerad kunskap som krävs i de olika planeringsstegen på 
projektnivå. Snarare kompletterar den underlagen genom att förklarar den detal-
jerade kunskapen med en helhetsförståelse om överordnade sammanhang. Karak-
tärsanalysen kan användas som ett kunskapsunderlag för allt arbete med lokalise-
ring, utformning och miljöbeskrivning av olika projekt som görs för planering av 
projekt, där kunskapen sedan fördjupas. 

Det underhåll som utförs på våra vägar och järnvägar kan på många sätt bidra till att 
nå mål och genomföra utvecklingsstrategier som är önskvärda inom olika landskap. 
Här kan landskapskaraktärsanalysen användas som ett av underlagen för beställ-
ning av underhåll för att exempelvis kunna nyansera skötsel i olika landskap i syfte 
att stärka exempelvis biologisk mångfald och kulturella särdrag.
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3.2. Definitioner

Landskapsbegreppet
Under 1960- och 70-talen uppfattades begreppet ”landskap” (i planeringssamman-
hang) som knutet till särskilt värdefulla natur- och kulturlandskap, samt som en 
visuell aspekt på landskap: landskapsbild. Det blev därmed ett sektorintresse inom 
miljöförvaltning och miljöpolitik. En uppgift för planeringen var då att avgränsa 
områden med särskilt värdefulla natur- och kulturlandskap – ofta sådana som också 
var visuellt tilltalande.

Med tiden kom begreppet att utvidgas så att det omfattade större områden, och 
inkluderade jord- och skogsbrukets produktionsarealer. Förståelsen för att ett ak-
tivt lantbruk kunde bidra till att bevara traditionella kulturlandskap och utveckla 
nya, attraktiva landskap växte gradvis. Detta förstärktes också under 1980- och 
90-talen av nya regler för bidrag till jordbruket, där miljöåtgärder och ”produk-
tion” av allmänna värden som naturupplevelse, rekreation och tillgänglighet också 
värderades.

Europeiska landskapskonventionen
I och med att den europeiska landskapskonventionen godkändes av Europarådet 
2000 (European Landscape Convention, ELC), blev landskapsbegreppet lyft till att 
omfatta hela omgivningen, också vardagslandskapen. Samtidigt lades vikt vid land-
skapets många dimensioner, som berättelser, identitet etc.

Konventionens portalparagraf definierar att landskap är ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel 
mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Hela första artikeln framgår av rutan 
nedan.

Landskapskonventionen har ratificerats av Sverige under våren 2011. Riksantikva-
rieämbetet har fått en särskild roll av regeringen att ansvara för att svenska myndig-
heter samverkar för att genomföra konventionen.

Artikel 1 – Definitioner

I denna konvention avses med
a  landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resul-

tatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer,

b  landskapspolitik: berörda myndigheters utformning av generella principer, strategier och 
riktlinjer som gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder i syfte att skydda, förvalta och 
planera landskap,

c  mål för landskapskvalitet: berörda myndigheters formulering för ett särskilt landskap, av 
allmänhetens önskemål med avseende på landskapskaraktären i deras livsmiljö,

d landskapsskydd: åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga eller ut-
märkande karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och kulturmiljövär-
de som en följd av dess naturliga utformning och/eller av mänsklig verksamhet,

e  landskapsförvaltning: åtgärder för att säkerställa en regelbunden skötsel av ett landskap, 
så att förändringar som orsakas av sociala, ekonomiska och miljömässiga processer styrs 
och samordnas, med sikte på en hållbar utveckling,

f  landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade åtgärder för att förbättra, återställa eller 
skapa landskap.

Landskapskonventionens första artikel.
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Trafikverket ser detta som en viktig utmaning och ska arbeta med landskapskon-
ventionens nya syn på landskap. Det är uppenbart att denna syn kräver nya kun-
skapsunderlag. Detta pilotprojekt kan bidra till konventionens implementering i 
den långsiktiga planeringen genom en ökad förståelse och acceptans för att planera 
utifrån ett helhetsperspektiv på landskapet, i stället för att enbart planera utifrån 
sektorsföreträdande. Det senare är idag det vanligaste förhållningssättet.

Konventionen om biologisk mångfald
Landskapskaraktärsanalysen utgår också från konventionen om biologisk mångfald 
(Convention on Biodiversity, CBD) som har tre huvudmål. Två av dessa behandlas 
här:

Bevarande av biologisk mångfald. Detta omfattar hela konceptet biologisk 
mångfald, dvs. variationsrikedomen på genetisk-, art- och ekosystemnivå men 
även i termer av struktur och funktion av ekosystem. Det senare är ett vidgande 
av begreppet biologisk mångfald som stämmer mer mot konventionen om bio-
logisk mångfald (Jong 2004).

Hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Detta anspelar på människans behov 
av uthålligt fungerande ekosystem som kan producera de ekosystemtjänster vi 
har behov av. I praktiken innebär det att man ska ta hänsyn till alla de ekosys-
temtjänster som produceras av biologisk mångfald.

Landskapskaraktär och landskapskaraktärsanalys
Landskapskaraktär är ett centralt begrepp i denna metodik. Det definieras som: 

”Landskapskaraktär är ett koncentrerat uttryck för samspelet mellan ett om-
rådes naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll 
samt rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som präglar ett område 
och skiljer det från omkringliggande landskap.” (Landskapsanalyse – fram-
gangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi, 2010, fritt 
översatt)

Landskapskaraktärsanalys är den sammansatta analys av landskapskaraktären i ett 
område som bygger på befaringar, tematisk kunskap m.m, se vidare i avsnitt 3.5.

Karaktärsområden 
För att kunna använda landskapskaraktärens kvalitativa innehåll i planering och för-
valtning måste den knytas till geografiskt avgränsade områden – karaktärsområden. 
Varje karaktärsområde är unikt och finns bara på ett ställe, och det skiljer sig från 
angränsande områden. Arbetet med att identifiera och avgränsa karaktärsområden 
är kräver förståelse för landskapets processer och bygger på delvis subjektiva be-
dömningar. Landskapet kännetecknas ju av sammanhang och successiva övergång-
ar från en karaktär till en annan – det är inte alltid man uppfattar tydliga gränser. 
Därför bygger avgränsningen på sammanhanget: vilket syfte har analysen? Vilken 
skala arbetar vi i? Det existerar inget givet facit, även om arbetet sker metodiskt. 

”Gränsen mellan två karaktärsområden sätts där man är mest osäker på vilken 
karaktär som dominerar” (Stahlschmidt 2003)

”Avgränsningen av karaktärsområden handlar därför både om att identifiera 
framträdande karaktärsdrag och att definiera övergångszoner mot omgivande 
områden”. (Clemetsen 2011)

•

•
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Landskapstyper
Olika karaktärsområden har nästan alltid vissa gemensamma kännetecken. Sådana 
gemensamma drag kan leda till att karaktärsområdena kategoriseras i landskaps-
typer, exempelvis slättlandskap eller sprickdalslandskap. Landskapstyperna kan 
förekomma på flera ställen, exempelvis är både karaktärsområdena ”Dalboslät-
ten” och ”Skara-Varaslätten” av landskapstypen ”Slättlandskap”. I denna metod är 
indelningen i regionala landskapstyper en viktig grund i beskrivningen. Den gör 
det möjligt att jämföra olika karaktärsområden med liknande struktur, exempelvis 
olika sprickdalslandskap. 

Skalnivåer
Landskapstyper och karaktärsområden kan användas på olika skalnivåer. Exemplet 
i figuren nedan är hämtat från Västra Götaland. På regional nivå finns flera karak-
tärsområden av typen slättlandskap – bl.a. Skara-Varaslätten och Dalboslätten. På 
nästa skalnivå kan man titta på exempelvis Skaraslätten och se att den i sin tur be-
står av delar av en eller flera landskapstyper i lokal skala. På så sätt kan de regionala 
analyserna fördjupas i kommande skeden, utan att kunskap tappas.

3.3. Aktörer

Helhetstanken är bärande i landskapskonventionen. Att tolka landskapet är en i 
grunden tvärvetenskaplig uppgift. Sammansättningen av kompetenser samt frukt-
bara arbetsmetoder är en viktig del när man organiserar arbetet. Att dela upple-
velsen av landskapet vid fältresor är centralt, liksom att vid upprepade tillfällen 
samköra sin syn på landskapet och dess utveckling, efter tematiska och mer djup-
lodande studier. 

Relationen mellan landskapstyp och karaktärsområde. En landskapstyp som slättlandskap kan förekomma på många ställen, men ett karaktärs
område finns bara på ett ställe – det är unikt. Karaktärsområden och landskapstyper förekommer på de olika skalnivåerna, vilket är en viktig poäng 
med metoden – den går att bygga på i senare skeden med mer detaljerade studier. Det engelska exemplet till höger visar hur detta kan tillämpas i 
ett planeringssammanhang. Bilden är hämtad ur handledningen till Lancdscape Character Assessment (The Countryside Agency, 2002). 
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Generellt finns fyra typer av aktörer i processen: huvudman (Trafikverket/region 
som vill ta fram underlaget); utförare (arbetsgrupp som operativt tar fram analy-
sen); externa kunskapskällor (andra, ofta experter på länsstyrelse m.m.) och ”bru-
kare”, folk som bor i och använder landskapet. Alla är viktiga för resultatet, se vi-
dare under Medverkan.

3.4. Genomförande

Arbetet med att karaktärisera landskapet är ingen linjär process. Fältbesök – be-
faringar – blandas med studier, arbetsmöten (workshops) med medverkan och 
tankeutbyte från olika håll, i olika omgångar. På detta sätt byggs kunskap upp och 
bedömningar stäms av hela tiden. Såväl möten som befaringar kan behöva göras 
flera gånger innan man är överens och klar över indelningar, beskrivningar och be-
dömningar. Figuren längst ner på sidan – ”snurran” – beskriver hur arbetet går till 
i praktiken. 

Avgränsning
Metodiken är utvecklad för den långsiktiga planeringen av infrastruktur på regional 
nivå. Det innebär att analysen i grunden är inriktad för användning i infrastruktur-
planering. Därutöver behöver analysen avgränsas geografiskt – vilken region stu-
deras? – och tematiskt – vilka aspekter på landskapet är viktiga? I pilotstudien har 
Västra Götaland utgjort den geografiska avgränsningen och temana natur, kultur 
och form har studerats. Men infrastrukturplanernas åtgärder påverkar och påver-
kas av många faktorer utanför regionens gränser. Ekologiska, kulturhistoriska och 
upplevelsemässiga samband tar sällan hänsyn till region- eller länsgränser och stu-
dierna kan därför behöva både nationella och ibland också internationella utblickar 
för att kunna förklara landskapets uppbyggnad och funktion.

BEFARING
Revidering

AVGRÄNSNING
INLÄSNING/
KARTSTUDIER
Indelning i
landskapstyper

BEFARING
Checklista

INDELNING i
karaktärsområden

MEDVERKAN
Experter Brukare

BESKRIVNING &
BEDÖMNING
Vad är detta
karaktärsområde
känsligt för?

TEMASTUDIER:
Ekologi, kulturhistoria/
tidsdjup, landskapets form

”Snurran” ger en bild av de olika momenten i arbetet med landskapskaraktärsanalysen. Begreppen 
förklaras på följande sidor.
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Inläsning och kartstudier
Som förberedelse tas relevant kartmaterial och litteratur fram. Några exempel är 
Sveriges nationalatlas, ortofoton, lantmäteriets kartor i olika skalor och länsstyrel-
sens underlag i form av GIS-data m.m. Det är en fördel om man, utifrån detta över-
siktliga material, kan göra en grov indelning i landskapstyper redan innan man åker 
på befaring. 

Befaring
Efter framtagande av relevant undelag görs en befaring, dvs. en fältresa i med en 
tvärfacklig grupp. Begreppet har lånats från norskan. Eftersom vi rör oss på en re-
gional nivå måste den täcka stora arealer på kort tid. Den är till för att alla ska få en 
gemensam bas och kunna dela upplevelser och kunskaper om landskapet. Fältre-
sorna handlar om hur det ser ut och hur landskapet fungerar. Det är av stor vikt att 
dela upplevelsen under fältresorna – att berika och berikas av intryck. En check-
lista att använda i fält finns som hjälpmedel, se bilaga 1. En preliminär indelning i 
landskapstyper bör också göras innan befaringen. Frågor som kan vara viktiga för 
senare studier diskuteras: vad är det vi inte vet och därför inte kan förklara? Varför 
ser det ut och fungerar som det gör? Vilka processer pågår? Hur förändras landska-
pet av naturgivna processer? Är markanvändningen stabil eller verkar den stadd i 
förändring? Befaringen resulterar oftast i en revidering av indelningen i regionala 
landskapstyper och en preliminär indelning i karaktärsområden.

Indelning i karaktärsområden
Det existerar inget givet facit för hur man avgränsar olika karaktärsområden – var 
den ena karaktären övergår i en annan. Ibland är gränsen tydlig, ibland flytande och 
då hamnar gränsen där man är som mest osäker på vilken karaktär som dominerar. 
Därför behöver man ibland definiera övergångszoner mot omgivande områden.

Medverkan
Medverkan är ett positivt laddat begrepp som handlar om en demokratisering av 
samhällsplaneringen. Det handlar både om allmänhetens möjligheter att medverka 
och om bredden av olika kompetenser som nyttjas för studierna, dvs. vilka som bi-
drar med kunskap och deltar i plan- och utvecklingsprocesser. Det finns många som 
har kunskap som är intressant när man karaktäriserar landskapet som helhet. In-
ternt på Trafikverket och på regionplaneorgan finns mycket kompetens, men också 
externt på länsstyrelser, kommunalförbund, kommuner etc. Det finns inget gene-
rellt svar på frågan om ”lämplig” medverkan – den måste värderas från projekt till 
projekt. 

Landskapskaraktärsanalysen görs på en regional nivå. När det gäller deltagande från 
allmänheten/brukare är det lättast vid frågeställningar som direkt berör den egna 

Principer för relationen mellan medverkan av olika kategorier i planprocesser. (Efter figur i bilaga 2, 
Clemetsen 2011)
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närmiljön. Denna regionala skala har en storskalig områdesindelning och människor 
berörs då på ett delvis annat sätt, se figuren till höger. Men människor har fortfarande 
uppfattningar om identitet, värdefulla landskap m.m. för olika geografiska områden. I 
pilotstudien för Västra Götalands län har inte deltagande från allmänheten utvecklats. 

Temastudier och arbetsmöten
Resultatet diskuteras vid upprepade arbetsmöten där primärt utförarna deltar, men 
arbetsmöten och workshops där en vidare grupp deltar är också viktiga för förank-
ring och samsyn. Till arbetsmöten tar deltagarna med sig de tematiska ”sektors-
kunskaper” – förklaringarna till varför landskapet ser ut som och fungerar som det 
gör utifrån olika miljöaspekters perspektiv. Detta leder ofta till justering av karak-
tärsområden och landskapstyper. De gemensamma och de tematiska studierna, som 
genomförs efter hand, ska svara på frågan varför ser det ut/fungerar landskapet 
som det gör? Arbetsgruppen, utförarna, diskuterar såväl beskrivningar av karaktär 
som bedömningar av landskapets utvecklingstendenser, känslighet och potential. 
Checklistan används som grund och fylls på. Sida två i checklistan handlar om ef-
fekter som är en viktig vid bedömningen av känslighet 

Beskrivning och bedömning
Landskapskaraktärsanalysen bildar en gemensam beskrivning utifrån observatio-
ner och temastudier. I detta skede görs också en bedömning av karaktärsområdenas 
utvecklingstendenser, känslighet för förändring av den befintliga karaktären och 
potential för åtgärder som stärker viktiga funktioner i landskapet.

3.5. Landskapskaraktärsanalys

Den metod för landskapskaraktärsanalys som här beskrivs bygger på – men kopie-
rar inte – den engelska metoden Landscape Character Assessment (LCA). Styrkan 
i denna metod är att den ser till landskapet som helhet: hur det uppfattas idag, och 
beskriver hur det har utvecklats, dvs. varför det ser ut och fungerar som det gör. 
Vissa grundläggande begrepp har definierats tidigare i detta kapitel. I detta avsnitt 
förklaras metoden och begreppen mer i detalj. 

Landskapskaraktärsanalysen innefattar

karaktärsbeskrivning  

tematiska studier

bedömning av utvecklingstendenser, känslighet och potential.

•

•

•
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Exempel på litteratur och kartor som 
används i karaktärsanalysen. Sveriges 
Nationalatlas är en viktig källa för 
regional information, liksom landskaps
beskrivningar från olika tider. Geolo
giska och historiska kartor används 
också för att förklara varför landskapet 
ser ut som och fungerar som det gör. 

Val av analysskala 
Valet av i vilken skala landskapet ska analyseras – från vilken ”flyghöjd” – är grund-
läggande i metoden. Det sätter nivån på analysens fokus och detaljeringsgrad. Pi-
lotstudien över Västra Götaland har ambitionen att vara användbar i den regionala 
skalan. Tesen har varit att denna skala är lämplig för bedömning av infrastrukturåt-
gärder i plansammanhang – för nationell och regional plan. Frågan har varit om en 
analys på denna nivå säger tillräckligt mycket om landskapet för att tillföra något till 
långsiktig planering. Svaret från de planerare och specialister som deltagit i semina-
rier och workshops har varit ja, skalan och fokus har funnits lämplig.

Valet av skala är viktigt: är skalan/flyghöjden för stor framträder inte de regionala 
särdragen, och är den för liten (för detaljerad) ersätts de regionala särdragen med 
mer lokala. I Västra Götaland användes 1:250 000 som huvudskala, vilket ledde till 
en indelning i 12 landskapstyper och 26 regionala karaktärsområden. Men i arbetet 
testades olika skalor, från 1:50 000 till 1:500 000. Skalan 1:100 000 är en bra analys-
skala eftersom lantmäteriets karta i denna skala har ett lämpligt manér för fördju-
pade analyser i den regionala skalan.

Karaktärsbeskrivning
Landskapskaraktären skapas av de förhållanden som präglar den (allmänna) upp-
fattningen av ett område och som skiljer det från omkringliggande landskap. Be-
skrivningen bygger på kunskap och bedömningar som inte är rent objektiva eller 
kvantifierbara. För transparens och för att kunna gå tillbaka i bedömningsunderla-
get är det därför viktigt att landskapskaraktären beskrivs på ett metodiskt sätt. 

”Teddykarta”. I karaktärsanalysen av 
Västra Götaland gjordes en särskild 
karta som redovisar topografi, vatten 
och huvudvägnät. Den renodlade 
kartan gör det möjligt att identifiera 
regionala skillnader som kan förklara 
varför olika landskap uppfattas på olika 
sätt, vilket är en god grund för 
indelningen i regionala landskapstyper. 
Men det är inte en karta där man kan 
identifiera sin hembygd!
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Karaktärsbeskrivningen bygger på en sammanställning av kunskap som kan uppfat-
tas och dokumenteras, och som uttrycks genom en samlad karaktär av ett bestämt 
område. Karaktärsbeskrivningen ska vara tillgänglig på ett vardagligt språk. Denna 
del är egentligen oberoende av syftet med arbetet, men påverkas av det – den blir 
riktad mot det ändamål för vilken den ska användas. I detta fall är det infrastruktur-
åtgärder som styrt valet av fokus.

Karaktärsbeskrivningen beskrivning karaktären hos landskapet – hur det ser ut 
och varför det fungerar som det gör – för aspekterna innehåll, sammanhang och 
pågående processer, se checklistan i bilaga 1. Beskrivningen bygger på en samman-
ställning av material från litteratur- och kartstudier, befaringarnas upplevelser do-
kumenterade i checklistor, anteckningar och fotografier, men också de tematiska 
studierna. För topografiska förhållanden, rumslig struktur m.m. har en karta tagits 
som kallas ”teddykartan”, se utsnitt ur kartan på föregående sida. 

Beskrivningen av landskapet görs kontinuerligt under arbetsprocessen men blir 
tydligast under de befaringar som genomförs. En resa genom olika landskap ger 
många intryck. Därför finns ett behov att kunna föra strukturerade anteckningar 
vilket görs med hjälp av en checklista under befaringen. Listan som tillämpas per 
karaktärsområde tar upp landskapets innehåll/byggstenar som landform, naturty-
per och bebyggelsekaraktär, men också sammanhang/kunskapsbaserade aspekter 
som tidsdjup, ekologiska samband och mönster. En viktig funktion med checklistan 
är alltså att dokumentera samtalet om landskapet mellan de medverkande. Efter en 
befaring kan checklistan fyllas på och fungerar som faktablad för respektive karak-
tärsområde. Checklistan finns som bilaga 1 till rapporten. Ingående rubriker visas i 
figuren nedan.

Tematiska studier
För att kunna svara på frågan om varför landskapet fungerar och ser ut som det gör 
på den regionala nivån krävs en syntes av olika fackkunskaper. Ofta behövs fördju-
pade studier inom respektive ämnesfält: landskapets form (här en kombination av 
naturgeografi/geologi och visuella parametrar), ekologiska sammanhang och funk-
tioner (här analyserat som biologisk infrastruktur) samt landskapets kulturhisto-
riska utveckling (tidsdjup och nyttjande). Metoderna som utvecklats för analyser i 
den regionala skalan för de tre temana framgår av egna rubriker på följande sidor.

Checklistans huvudpunkter. Med hjälp av denna kan beskrivningarna göras tydliga, transparenta och 
jämförbara för olika områden. Checklistan återfinns i bilaga 1.

INNEHÅLL
Landform/topografi och vatten, riktningar, bergart, jordart
Skala
Brutenhet, höjdskillnader
Markanvändning 
Vegetation/vegetationsstruktur
Naturtyper
Biotoper
Kommunikationer 
Bebyggelse (karaktär, ålder, struktur, funktion)

”Kulturella referenser” (kända platser, lokala platser, mötesplatser...)
Nyckelelement, om de behöver förtydligas ytterligare

SAMMANHANG
Rumsliga sammanhang (avgränsningar, mönster, struktur, rörelse, landmärken...)
Funktionella sammanhang
Ekologiska samband
Historiska sammanhang

PÅGÅENDE PROCESSER
Naturliga
Jordbruk/skogsbruk
Samhällsutveckling/byggenskap
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Temastudierna påverkar både beskrivningarna av och indelningen i karaktärsom-
råden och landskapstyper. De har också ett egenvärde. Uppgifter om exempelvis 
ekologisk funktionalitet är viktiga att redovisa eftersom det ofta visar sig att den 
biologiska mångfalden är störst i gränsen mellan två landskapstyper, vilket är vik-
tigt att förstå och påpeka. 

Hela landskapskaraktärsanalysen resulterar således i flera kartor: dels en indelning 
i landskapstyper och karaktärsområden, dels i tematiska kartor som redovisar vik-
tiga förhållanden i landskapet. 

Utvecklingstendenser
Utvecklingstendenser utgörs av en kvalificerad bedömning av vad som är synligt 
eller tolkningsbart idag. Det är inte en värdering om denna utveckling är bra el-
ler dålig. För att kunna värdera utvecklingen måste det finnas formulerade mål att 
jämföra med. Är exempelvis en fortsatt igenväxning bra eller dålig? Är en fortsatt 
omvandling av kustfiskelägena till turistbyar bra eller dålig? I analyserna konstate-
ras bara vad som sker. 

En annan utvecklingstendens är nedläggning av vissa järnvägsanläggningar. Här järnvägen i Karlsborg. 
Foto Tobias Noborn.

Ett exempel på en utvecklingstendens vid Bohuskusten är att ny bebyggelse och nya vägar byggs i 
otraditionella lägen. Foto Johannes Kruusi.
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När dessa frågor börja diskuteras, blir styrkan i den valda metoden tydlig. Genom 
landskapskaraktäriseringen etableras en gemensam förståelse för landskapet och 
dess olikheter i regionen – som en förutsättning för utvecklingen. Denna fråga 
leder också till att behovet av en gemensam strategi för olika landskapsavsnitt 
aktualiseras. 

Känslighet
Bedömningen av känslighet gäller karaktärsområdets känslighet. De förhållanden 
som är karaktärsbärande för karaktärsområdet är också de som generellt är käns-
liga för förändring av den specifika karaktären. Kännetecknas området exempelvis 
av en småskalig struktur så är det känsligt för storskaliga förändringar. 

Känsligheten beskrivs inte generellt, utan är riktad mot de åtgärder som är aktuella 
i infrastrukturplanering. De olika aspekterna av känsligheten finns i checklistans 
sida 2, se bilaga 1. För känslighetsbedömningen används effektbegrepp som oftast 
används i sektorsvisa bedömningar men de har sorterats in under de rubriker som 
används i denna metodik. Figuren och texten på sidan 40 beskriver relationen mel-
lan begreppen.

Småskaliga landskap kan vara känsliga för storskaliga ingrepp. En väg tvärs en dalgång kan innebära en 
barriär och fragmenterar landskapet, här i sörmländskt sprickdalslandskap. Foto Bengt Schibbye.
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Potential
Landskapskonventionen slår fast att landskapet är en gemensam arena och ram för 
samhällsutveckling och förvaltning av miljövärden. Traditionellt tänker man då på 
skadeförebyggande åtgärder för att göra utvecklingsprojekt mer miljömässigt ac-
ceptabla. Men med den kunskap om landskapet som skapas i landskapskaraktärs-
analysen kan landskaps- och miljökvaliteter skapas integrerat i den planlagda ut-
vecklingen av infrastruktur: landskapet har en potential som kan tas tillvara! Detta 
kräver ett särskilt fokus på den strategiska nivån. 

Bedömningen av landskapets potential görs här utifrån det som är möjligt att avläsa i 
landskapet. Genom karaktärsbeskrivningarna och de tematiska analyserna kan man 
exempelvis identifiera landskapets utvecklingspotential för att stärka ekologiska 
funktioner, göra landskapets kulturhistoria mer läsbar etc. Analysen av potentialen 
kan vara ett underlag för diskussionerna kring gemensamma mål och landskaps-
strategier. Där kan man ta ställning till och utveckla karaktärsområdets potential

I slättlandskapet är alléerna viktiga såväl historiskt och ekologiskt som för landskapsupplevelsen. Många har försvunnit och det finns en 
potential att återskapa dem. På bilden ser man också hur känsligt slättlandskapet är för igenväxning i dikeskanter. Det blir en restyta 
mellan åkern och diket som ingen tar ansvar för. Med rätt skötsel har denna potential att bli en värdefull biotop. Foto Bengt Schibbye.
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3.6. Tema.landskapets.form

Undersökningen av landskapets form syftar till att översiktligt beskriva de faktorer 
som påverkat och påverkar landskapet ur ett rumsligt perspektiv: grunden till det 
landskap vi kan se och uppleva idag. Denna beskrivning är central för beskrivning-
en av landskapstyper och i viss mån också karaktärsområdena.

Landskapets grundform ges av de geologiska krafter som påverkat landytan under 
årmiljonerna. Särskilt intresse riktas mot de processer som förklarar dagens ytfor-
mer och markanvändning. Skalan i analyserna skiftar mellan nationell (och ibland 
internationell) och lokal nivå. Nationella och regionala beskrivningar används som 
bas, exempelvis Sveriges nationalatlas och den tidigare Atlas över Sverige. 

Markanvändning och vegetationstyp påverkar också landskapet ur ett rumsligt per-
spektiv, och här räcker det inte med kartstudier. För att fånga landskapets rumsliga 
förhållanden behöver man se och uppleva platserna i fält. Det sker främst under 
befaringarna men kan behöva kompletteras med ytterligare fältstudier.

Landskapets struktur och riktning
Landskapets huvuddrag, dess riktning och struktur kan till stor del förklaras 
av berggrundens ytformer. Befinner vi oss i fjällterräng, på bergkullslätter eller i 
sprickdalslandskap? Finns förkastningar och spricksystem som formar riktningar i 
landskapet? Här förklaras landskapsutvecklingen över årmiljarder och årmiljoner. 
Nationalatlasens sammanställningar och berggrundskartor ger god information i 
den regionala skalan. 

Landskapets relief eller relativa höjdskillnader är en väsentlig parameter, särskilt 
för infrastrukturen. Vägar och järnvägar är geometriskt styva element som kan vara 
svåra att anpassa till vissa landskapstyper utan att göra stora förändringar (skär-
ningar och bankar, tunnlar och broar). Därför är det viktigt att redovisa ”våglängd” 
och ”amplitud” i terrängen, där vi med våglängd menar höjdernas lutning och av-
stånd mellan toppar och dalar. Amplitud syftar på den relativa höjdskillnaden mel-
lan dalbottnarna och bergstopparna. I pilotstudien har en särskild karta tagits fram 
för att redovisa detta – ”teddykartan”. Den bygger på redovisning av höjddata där 
färgskalan varierar beroende på höjden över havet. Den har också försetts med en 
skuggning för att tydliggöra reliefen ytterligare. 

Isavsmältning och landhöjning
Många landformer och jordarternas fördelning har sitt ursprung i de kvartära pro-
cesserna. De morän- och isälvsavlagringar som täcker vårt land har gett upphov 
till landskapets mer småskaliga former. De redovisas delvis i ”teddykartan”, men 
eftersom jordartsfördelningen i så hög grad styr markanvändningen är det viktigt 
att också redovisa detta. En jordartskarta ger en överblick, men den kan behöva 
förstärkas med uppgifter om särskilda ytformer som drumliner, åsar, isälvsdeltan, 
ändmoräner osv.

När inlandsisen smälte, höjde sig hela berggrundsplattan. Denna landhöjning har 
påverkat jordartsfördelning och landformer i väldigt hög grad, vilket i sin tur påver-
kat hur människan nyttjat landskapet. Det är exempelvis stor skillnad på jordarts-
fördelningen ovanför och under högsta kustlinjen. Detsamma gäller i vissa delar av 
Sverige där det funnits stora issjöar, exempelvis Småland och Jämtland. 

I en regional skala kan det räcka med de uppgifter som finns i nationella och re-
gionala översikter av berggrund och jordarter samt de speciella ytformer som finns 
inom det undersökta området.
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Sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag beskrivs under samtliga teman i denna analys, men ur olika 
aspekter. Här är det vattnets formande kraft som analyseras. Vattendragen skapar 
mönster i dalbottnar och på slätter vilka utgör viktiga karaktärer. De är också struk-
turerande för markanvändningen och kan förklara vägars och bebyggelsens loka-
lisering. Sjöarnas storlek, riktning och karaktär styr också delvis den skala i vilket 
landskapet kan uppfattas. 

Markanvändning och rumsliga sammanhang
I detta sammanhang är det markanvändningens mönster och strukturer som ska 
beskrivas. Människans sätt att bruka jorden påverkar i hög grad relationen öppet 

– slutet i landskapet, och därmed möjligheterna att uppfatta landskapet – dess skala, 
infrastrukturens och bebyggelsens lokalisering och struktur. Beskrivningen knyts 
till beskrivningen av landskapstyperna. 

Skala
Begreppet skala är väsentligt för att analysera relationen mellan infrastruktur och 
landskap. Ny infrastruktur tenderar att bli alltmer storskalig – som motorvägar, nya 
järnvägar, flygplatser och hamnar. Relationen mellan anläggningens och landskapets 
skala är en väsentlig parameter. Befaringarna är den viktigaste källan i analyserna, 
men även brutenhetskartor (som ”teddykartan”) och översiktskartor används. 

Exempel på kartor m.m. som används för temastudier kring landskapets form. Kartorna till vänster är ur Sveriges Nationalatlas – bandet 
Västra Götaland, och kartan till höger är ur det äldre verket ”Atlas över Sverige.”

Högsta kustlinjen ur 
”Atlas över Sverige”

TvärsniTT genom Billingen och BorgundaBergeT
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3.7. Tema.landskapets.ekologi.

Detta är en beskrivning av den tematiska analys som görs av naturmiljö. Utöver 
analyserna sker ett integrerat arbete med exempelvis befaring och landskapskarak-
tärsanalys som beskrivs i andra delar av denna rapport. Den tematiska analysen för 
naturmiljö syftar till att översiktligt kartera de landskapsekologiska samband som 
kan ha relevans för tidiga skeden i infrastrukturplanering.

Utgångspunkter för metodiken är att:

analyserna av landskapets ekologi utgår från konventionen för biologisk mång-
fald, dvs. hänsyn tas för arter, ekosystem och processer som är relevanta på 
landskapsnivå

särskilt intresse riktas mot höga koncentrationer av biologisk mångfald

fokus ligger också på brister för biologisk mångfald samt ekologiska funktioner 
som riskerar att brytas

landskapsskalan skiftar mellan olika delanalyser från nationell (ibland interna-
tionell) till lokal skala (kommun eller kommundel)

nationella datakällor används i första hand, regionala heltäckande källor i andra 
hand.

vedertagna metoder för landskapsekologiska analyser används i första hand.

Analyserna har inte som ambition att ge en heltäckande och fullständig bild av bio-
logisk mångfald på landskapsnivå, det tillåter inte befintliga underlag och dagens 
kunskapsläge. Det är också frågan om riktade analyser som berör sådan biologisk 
mångfald som kan påverkas av Trafikverkets drift och investeringar.

Biologisk infrastruktur
Metoden som används har ett samlingsnamn och kallas biologisk infrastruktur. Det 
är ett begrepp som fötts ur tidigare forskning och arbeten inom dåvarande Vägver-
ket och Banverket. På europeisk nivå och i ett projekt som drivs av Naturvårdsver-
ket, används begreppet grön infrastruktur för landskapsekologiska samband. I och 
med valet av begreppet ”biologisk infrastruktur” ska inte begreppen behöva blan-
das ihop.

Namnet på metoden syftar på att biologisk mångfald är beroende av en infrastruk-
tur för att fungera. Ordet infrastruktur inrymmer de samband, spridnings- och rö-
relsemönster som måste finnas för att den biologiska mångfalden inte ska utarmas. 
Användandet av ordet infrastruktur är också av pedagogisk natur och ökar förståel-
sen av landskapsekologiska samband gentemot andra teknikområden.

De flesta analyserna är GIS-baserade men i några fall är det rena sammanställningar 
av befintliga underlag. Metoden för biologisk infrastruktur har delats in i 12 steg:

Steg 1. Karaktärisering naturgeografisk region/biom
Det första steget handlar om att få med den riktigt stora skalan, vilket är lätt att 
glömma. Det är väsentligt att veta var man är på jorden, vilka de viktigaste naturty-
perna är, vilka grundläggande egenskaper dessa har samt hur människans brukande 
påverkat dem ifråga om fragmentering (utdöendeskulder). Det ger ett helhetsper-
spektiv åt analyserna där de stora dragen kan relateras till regionen. Någon särskild 
analysteknik görs inte utan det är frågan om att göra en kunskapssammanställning 
från allmänna uppslagsverk som exempelvis Nationalatlas.

•

•

•

•

•

•
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Steg 2. Identifiera storskaliga stråk
Detta steg tar hänsyn till hur arter sprider och rör sig över stora avstånd. Det hand-
lar om stora däggdjur (särskilt de stora rovdjuren), fåglar och i vissa avseenden fisk. 
Analyser är ofta svåra att göra p.g.a. dåliga kunskapsunderlag, vilket medför att ar-
betet i huvudsak består i sammanställning av befintlig kunskap och intervjuer av 
specialister.

Steg 3. Analys av värdetrakter
Detta är en GIS-analys som görs av de naturtyper som dominerar i analysområdet. 
Den visar koncentrationer av biologisk mångfald för barrskog, lövskog, ädellövskog, 
myrar och hagmarker. Analysen visar inte på funktionella samband men är en god 
scanning av landskapets ”topografi” när det gäller biologisk mångfald.

Steg 4. Analys av mosaiktrakter
Grundtanken med denna analys är att lyfta områden som är rika på olika naturty-
per. I många fall är den totala biologiska mångfalden högre när det finns både ett 
rikt odlingslandskap och ett rikt skogslandskap. Metoden liknar ovanstående men 
skillnaden är att resultaten från värdetraktsanalysen överlagras och viktas. Viktning 
sker för värdetrakter som överlappar varandra. I första hand överlagras skogsmil-
jöer, odlingslandskap (hagmarker) och myrar.

Steg 5. Analys av värdesystem
Denna analys syftar till att fördjupa värdetraktsanalysen och visa på funktionella 
samband. Vissa naturtyper förekommer fragmenterat i naturligt tillstånd och det är 
där denna analys kan ha stor funktion. Exempel är analys av hagmarkssystem. Data 
samlas in från nationella datakällor som TUVA (Jordbruksverkets databas), Sko-
gens pärlor (Skogsstyrelsens databas) och VMI (våtmarksinventeringen). Analysen 
består av en klusteranalys där indata består av habitatkrav och ekologiska tröskel-
värden för arealkrav (på olika skalor om nödvändigt) och spridningsavstånd.

Steg 6. Fragmenteringsgrad
Fragmenteringsanalys som tar hänsyn till befintlig infrastruktur och bebyggelse. 
Ger information om hur fragmenteringen ser ut och kompletterar värdetrakts- och 
mosaiktraktsanalysen eftersom den visar på brister. Bör överlagras med de föregå-
ende för att ”beskära” värdesystem och traktanalyser samt för att få ett mått på varje 
patchs (fragments) betydelse för biologisk mångfald (kvalitet). Indata hämtas från 
databaser för infrastruktur (t.ex. vägdatabas) och trafikering.

Steg 7. Identifiera stora områden
Detta är delvis en produkt av fragmenteringsanalys där fokus ligger på stora ofrag-
menterade områden. Analysen kan visa på stora områden som saknar stora vägar 
och järnvägar men också områden som har låga bullernivåer.

Steg 8. Känsliga avrinningsområden
Detta är i första hand en kunskapssammanställning och består av en kartering av 
avrinningsområden med god ekologisk status i kombination med kunskap om infra-
strukturkänsliga arter som öring, flodpärlmussla och utter. Där det finns regionalt 
utpekade vatten ingår även dessa i sammanställningen. Redovisas som avrinnings-
områden eller delavrinningsområden.

Steg 9. Bristanalyser
Här används de analyser som redan gjorts/görs inom Trafikverket, för närvarande 
för vilt och för bullerstörda naturmiljöer. I en framtid kan man tänka sig andra typer 
av bristanalyser, t.ex. historiska analyser av hur mycket våtmarker som försvunnit 
samt vandringshinder orsakade av infrastruktur (det senare kan finnas samman-
ställt regionalt). Arbete pågår inom Trafikverket att samla denna typ av miljödata.
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Steg 10. Riktade art- och biotopanalyser
Detta är inte ett obligatoriskt steg utan utförs om det är relevant för landskapsska-
lan. Analysen handlar om att få med sällsyntare biotoper och arter som har hög 
relevans för infrastruktur men som lätt missas i de mer övergripande analyserna. 
Det kan handla om artrika vägkanter, sandiga järnvägsmiljöer, alléer, småvatten och 
våtmarker. Analyserna kan utföras om heltäckande regionala dataunderlag finns.

Steg 11. Riktade analyser i urbana miljöer
I storstadsområden och i vissa andra tätbebyggda områden är omvandlingstrycket 
i landskapet så starkt att fördjupade analyser behöver göras. Fördjupningar i skala 
kan då behöva göras även på den regionala nivån. I analysen behöver hänsyn till 
kombinationen av fysisk planering och infrastrukturplanering göras. I biologiskt 
utarmade miljöer kan analyser av enbart ekosystemtjänster behöva göras. Fokus i 
analyserna ligger på ekologiska samband och barriärer.

Steg 12. Skyddade områden
Detta är inte en analys i sig utan en sammanställning av de lagskyddade objekt som 
finns inom studieområdet. Detta är särskilt viktigt för att göra miljöbedömning för 
t.ex. intrång men utgör också ett viktigt underlag för utvärdering av analyser och 
slutsatser.

Datakällor
De datakällor som utnyttjas ska vara allmänt tillgängliga, antingen som nationella 
databaser såsom TUVA (Jordbruksverket), Skogens pärlor (Skogsstyrelsen) och 
VMI (länsstyrelserna) eller regionala som exempelvis lövskogsinventeringen i Väs-
tra Götaland och inventeringar av grova träd. Trafikverkets egna datakällor kommer 
att kunna användas i större utsträckning när informationen samlats för exempel-
vis alléer, vägtrummor och artrika vägkanter. Till dess kan data samlas in från Tra-
fikverkets regioner.

3.8. Tema.landskapets.tidsdjup

Det här är en beskrivning av den tematiska analys som görs av kulturmiljö. Analysen 
kan delas in i två delar; ramberättelse samt analys och verifiering av landskapets 
tidsdjup, utöver det integrerade arbetet som beskrivits tidigare. Växelverkan sker 
mellan dessa delar. 

Samtliga kulturmiljöanalyser i den här rapporten är baserade på en epokmetod som 
liknar DIVE (Describe, Interpret, Valuate, Enable eller på svenska Beskriva, Tolka, 
Värdera, Aktivera). Det är en metod för att analysera kulturmiljövärden i landskapet 
som har tagits fram av Riksantikvaren i Norge i ett internationellt samarbete där 
Riksantikvarieämbetet i Sverige deltagit.

Ett viktigt perspektiv som följer genom hela temat kulturmiljö är Då–Nu–Framtid 
– att föra historien in idag för att sedan ta den vidare med sig in i en framtid. 

Ramberättelse 
Basen för epokmetoden är en historisk ramberättelse – ett arbete som syftar till att 
översiktligt beskriva de faktorer som påverkat och påverkar landskapet ur ett histo-
riskt perspektiv. Momentet och innehållet kallas för ramberättelse då den ger den 
historiska ramen för det landskap vi kan se och uppleva idag. Därför är det viktigt 
att i ramberättelsen koppla historien till dagens landskap och de fysiska historiska 
företeelser som det bär.
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Vilka historiska delar som väljs att lyftas fram i ramberättelsen styrs av flera olika 
faktorer, bl.a:

Skala, som väljs utifrån ändamål med aktuell studie. Skillnaderna i skala från 
nationell nivå till den lokala skalan kan förenklat sägas gå från analyser av stör-
re sammanhang, mönster, strukturer och frekvent förekommande byggstenar 
till den lokala skalan där byggstenarna kan beskrivas mer och de större sam-
manhangen oftast mindre. Gränserna mellan de olika skalorna är flytande och 
oavsett nivå behöver information hämtas från övriga nivåer för att kunna ge-
nomföra beskrivningen. 

Landskapsanalysens användning, i det här fallet långsiktig infrastruktur- 
planering. 

Arbetet bygger på befintliga och tillgängliga kunskapsunderlag. Inga nya in-
venteringar görs. I arbetet lyfts de befintliga kunskapsunderlagen till samma 
skalnivå. 

Eftersom det är dagens landskap som analyseras i landskapskaraktärsanalysen 
utgör de fysiska avtrycken och byggstenarna som finns i dagens landskap en av 
faktorerna till urvalet av ramberättelsens innehåll. Det här är exempel på den 
växelverkan som sker mellan de olika delarna i kulturmiljöarbetet. 

Den översiktliga historiska beskrivningen gör inte anspråk på att vara heltäckande, 
det är vare sig möjligt eller lämpligt i den här sortens arbete. Diskussion och av-
stämning kring innehåll bör ske med kulturmiljöföreträdare för aktuellt landskaps-
område, t.ex. länsstyrelser.

En ramberättelse kan tecknas tematiskt eller kronologiskt, det aktuella områdets 
särart får påverka val av upplägg. Nedan följer aspekter som kan ingå i en ramberät-
telse. Gemensamt för aspekterna är att väsentliga drag lyfts fram liksom väsentliga 
förändringar t.ex. relevanta tyngdpunkter som skiftat genom tiderna. Rubrikerna 
på nästa sida ger exempel på aspekter att belysa i ramberättelsen.

Roll genom historien
Områdets roll och funktion i ett internationellt, nationellt eller regionalt perspektiv 
genom historien belyses. 

Etablering
Människans etablering i området och områdets olika delar lyfts fram. Kända forn-
lämningar i tidsskikt är en källa. Tillsammans med strandlinjens läge under olika 
epoker kan materialet bli mer intressant, det bidrar till förståelse för var lämningar 
kan finnas och ökar pedagogiken kring etablering och kända lämningar. 

Styre
Tidigare gränser, maktförhållanden, politik och administrativt styre hanteras. Ex-
empel är riks- eller länsgränser, kyrkans etableringar, städer och platser för styre 
(ting, residens, viktiga handelscentra m.m.), viktiga militära förhållanden och 
platser, markägande, administrativa strukturer som t.ex. härads-, socken- och 
kommunindelning. 

Försörjning
Handlar om försörjningssystem i olika skalor. Markanvändning, markslag, jordmån, 
naturgeografiska förutsättningar samt näringsutveckling är exempel på vad som be-
aktas. Huvudnäringar men också binäringar lyfts fram. 

•

•

•

•
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Bebyggelse/boendemönster
Här studeras typ av bebyggelse, struktur, täthet m.m. från olika epoker. Bebyggel-
sens läge i förhållande till omgivande marker liksom koppling till försörjning, kom-
munikation, samhällsstyre är viktigt. Behoven att röra sig mellan flera olika skalor 
för att verifiera är ofta stort. 

Kommunikation
Här handlar det om kommunikationsmönstrens historiska grund och utveckling. 
Vattenleder, vägar, järnvägar, annan markbunden kommunikation och knutpunkter 
är exempel på det som kan belysas. Infrastrukturens sammanhang med landskapets 
utveckling, t.ex. gränser, viktiga centra, näringar osv. är av betydelse. Även här är det 
nödvändigt att röra sig mellan olika skalor. 

Analys och verifiering av landskapets tidsdjup
I det här momentet görs en översiktlig analys av tidsdjup i dagens landskap. Det ger 
kulturmiljödimensionens underlag för landskapskaraktärsanalysen. Analyser i det 
här steget är jämförelsevis omständliga att göra till följd av kunskapsunderlagens 
beskaffenhet. Här saknas ofta digitalt underlag i övergripande skala. Optimalt vore 
om kunskapsunderlagen omfattade både förekomst av fysiska företeelser och dess 
tillstånd – för flera viktiga byggstenar saknas inte sällan båda dessa dimensioner 
t.ex. gäller det merparten av bebyggelse. I stället görs analysen utifrån historiken i 
ramberättelse, satellitbilder och flygfoton, förförståelse inom kompetensområdet, 
intervjuer och andra källor samt egna resonemang. 

Exempel på analyser som kan göras är: Uppfattning om dominerande epoker res-
pektive unikum, vad sticker ut? Förhållanden noder-periferi och ”heta–svala” om-
råden genom tiderna. Vad har långlivade ”röda trådar” genom tidsskikten? Föränd-
ringar respektive kontinuitet och orsaker till mönstren. Analyser rörande utpekade 
värdeområden kan också göras, även bristanalyser gällande värdeområdenas repre-
sentativitet i relation till historik och olika tidsdjup.

Analyserna ger en bild av det samlade kulturlandskapet idag, på en översiktlig land-
skapsnivå, och omfattar kulturmiljödimensioner såsom 

markanvändning

bebyggelse

kommunikationer

sammanhang osv. 

Hur sammansatta tidsskikten är liksom byggstenarnas beskaffenhet, tydlighet, 
skick m.m. kan verifieras, eller förkastas, först i fält. Iakttagelser i fält har därför 
stor tyngd idag. De kan göras under befaringarna men kan behöva kompletteras 
med ytterligare fältresor. 

Källor som kan nyttjas för framställan av ramberättelse och analys av tidsdjup
Nutida och historiska kartor, satellit- och flygbilder, historiskt källmaterial, natur-
geografiskt källmaterial, olika aktörers kulturmiljöunderlag inklusive databaser, 
fornlämnings- och bebyggelseregister m.m.

•

•

•

•
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3.9. Strategi.för.landskapsutveckling.och.mål.för.landskapskvalitet

Genom landskapskaraktärsanalysen har man fått relevant kunskap om olika områ-
den, och kan knyta den till olika mål för landskapskvalitet. Med denna grund kan 
olika strategier och planerade åtgärder värderas – och styras! – i det aktuella land-
skapet. Idag saknas mål för landskapskvalitet, så denna värdering kan inte göras 
fullständig.

För att kunna bedöma om förändringar som sker (eller som ska ske i framtiden) är 
önskvärda, krävs att man formulerar en strategi för karaktärsområdet. Vilken fram-
tida karaktär är önskvärd? Det kan formuleras efter skalan

Bevara – Vidmakthålla/sköta – Utveckla – Skapa.

Här är Trafikverket beroende av mål som formulerats av flera andra samhällsaktö-
rer, däribland politiska mål. En sammanställning av de mål för landskapsutveckling 
som redan finns är en god start. Det är exempelvis

mål för regional utveckling

mål för turismutveckling, satsningar på att utnyttja landskapets resurser för att 
utveckla näringen

mål i kommunala översiktsplaner

jordbrukets olika mål och intentioner, som bland annat uttryck i samhälleliga 
stöd för olika typer av skötselåtgärder i kulturlandskapet

skogsbrukets mål

de nationella och regionala miljömålen – de delar som handlar om landskaps- 
utveckling.

Trafikverket har också mål för landskapsutvecklingen, men de formulerades inom 
Vägverket och är inte uppdaterade i den nya organisationen. Det arbete med mål 
och mått för natur- och kulturvärden som bedrivits kan aktualiseras och testas i 
detta sammanhang.

Det kan också kopplas till en starkare implementering av landskapskonventionen. 
Mål för landskapet är angeläget att ta fram i dialog med olika brukargrupper för att 
få en förankrad strategi hur man ska planera och genomföra förvaltning och utveck-
ling av landskapet. Detta påtalas särskilt i europeiska landskapskonventionen, men 
är en utmaning att göra i den regionala skalan, där inte den enskilde har samma 
lokala koppling till landskapsstrategierna som i mer detaljerade skalnivåer.

Trafikverket har tagit fram metoder för att arbeta med projektmål. Det kan vara 
intressant att se hur denna metodik kan haka i eller vidgas till de tidiga skedena.

•

•

•

•

•

•
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3.10. Miljöbedömning.av.infrastrukturplan

Som tidigare nämnts har problemen med att miljöbedöma infrastrukturplanerna (den 
nationella och de regionala) dels varit bristen på planeringsunderlag som är aggrege-
rade till en lämplig skalnivå, dela att åtgärderna har saknat geografi – planerna inne-
håller ”potter” av olika slag samt andra åtgärder som inte preciseras geografiskt. 

Den tes kring en förbättring av situationen som arbetats fram inom detta projekt 
består i:

att den regionala nivån är möjlig och lämplig för att erhålla ett aggregerat 
kunskapsunderlag 

att miljöbedömningar behöver göras på karaktärsområdesnivå för att koppla till 
landskapet

att miljöbedömningen underlättas om de åtgärder som föreslås i planerna kate-
goriseras efter i vilken omfattning de påverkar landskapet.

Dessa antaganden är inte prövade fullt ut, utan har genomförts med Västra Göta-
lands län som en testregion. Genom att ta fram motsvarande underlag för andra 
regioner kan ett heltäckande underlag fungera vid miljöbedömningen av såväl na-
tionell som regional plan. Vid arbete med den nationella planen får sådana regio-
nala planeringsunderlag läsas sida vid sida. Ett underlag generaliserat till en högre 
skalnivå torde säga för lite om landskapet för att vara verkningsfullt.

Det ska poängteras att en landskapskaraktärsanalys är ett av flera underlag som be-
hövs för att genomföra en fullödig miljöbedömning. 

Figuren nedan sammanfattar tesen. Genom den regionala landskapskaraktärsana-
lysen (nedre halvan) erhålls ett aggregerat regionalt underlag. Planernas åtgärder 
kategoriseras efter landskapspåverkan (övre halvan). Bedömningar av känslighet 
och potential i respektive karaktärsområde görs utifrån känslighet för nybyggnad, 
ombyggnad, driftåtgärder och förändrad trafikering. Därmed är det förberett för 
miljöbedömning av planernas samlade miljöpåverkan.

•

•

•

Genom att gruppera om åtgärderna i nationell och regional plan enligt blå bubblor underlättas förståelsen av de olika 
åtgärdernas möjliga påverkan på landskapet. Tillsammans med landskapskaraktärsanalysens bedömning av känslighet och 
potential kan miljöbedömning inom ett karaktärsområde göras.
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Pilottestet att miljöbedöma nationell och regional plan för Västra Götalands län har 
omfattat två av 26 identifierade karaktärsområden. Bedömningarna framgår av ka-
pitel 5. Där betonas också vikten av gemensamma landskapsstrategier och att mål 
har formulerats kring landskapets utveckling.

Föreslagna åtgärder i de långsiktiga planerna
För att kunna säga något om vilken påverkan de olika åtgärderna i nationella och 
regionala planen har, sorteras dessa in i fyra kategorier, beroende på i vilken omfatt-
ning landskapet påverkas: är det helt nya områden, eller gäller det närmiljön kring 
befintlig infrastruktur? Eller handlar det om skötsel/drift av infrastrukturen och 
deras sidoområden? Det kan också vara fråga om förändrad trafikering. De fyra ka-
tegorierna omnämns i bilden på föregående sida. I efterföljande avsnitt redogörs för 
hur olika åtgärder i den långsiktiga planen grupperas i de fyra kategorierna. Genom 
att gruppera åtgärderna så underlättas förståelsen av de olika åtgärdernas möjliga 
påverkan på landskapet. 

I nationell och regional plan för transportsystemet benämns och sorteras transport-
åtgärder främst utifrån vilken typ av finansiering som är aktuell, samt efter vilken 
huvudman som ansvarar för åtgärden. Åtgärderna i den regionala planen för Västra 
Götaland delas upp i följande kategorier:

Namngivna objekt (åtgärder på väg, järnväg och för kollektivtrafiken)

Samfinansierade objekt (med den nationella planen)

Bärighetsåtgärder (åtgärder för att öka vägars och järnvägars förmåga att hålla 
för tung trafik)

Järnvägsobjekt (nybyggnad och ombyggnad av räls, system och stationer)

Stråkpotter (kan omfatta en bred sammansättning av olika åtgärder)

Övriga potter (exempelvis gång- och cykelvägar, riktade trafiksäkerhetsåtgär-
der, hållplatser och pendelparkeringar samt en ”smärrepott”)

Potter med statlig medfinansiering (exempelvis funktionshinderanpassning 
av kollektivtrafik, kajanläggningar samt trafiksäkerhet och miljö)

•

•

•

•

•

•

•

Exempel på nybyggnad.
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Exempel på ombyggnad – utbyggnad 
av gång och cykelväg . Foto Dalarna 
Bengt Schibbye.

Exempel på drift och underhållsbehov i 
järnvägsslänt. Foto norr om Söderhamn, 
Bengt Schibbye.

Exempel på förändrad trafikering – 
högre belastad väg (Viskadalen).  
Foto Bengt Schibbye.
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Åtgärder i nationell plan som sorterats utifrån hur de påverkar landskapet

Nybyggnad – åtgärder som inte ligger i direkt anslutning till befintligt väg-/järnvägssystem

Ny väg

Ny järnväg, ny bangård

Ny gång- och cykelväg

Mittseparering när det krävs parallellvägnät

Nytt resecentrum

Nysträckning – stor ombyggnad

Ombyggnad – åtgärder i närområdet till befintligtväg-/järnvägssystem

Ny trafikplats på befintligt vägnät

Ombyggnad befintlig väg – bärighetsprojekt, t.ex. justering av lutningar, nya 
slänter/bergskärningar

Breddning/mötesseparering där vägens läge och lutning förändras dvs. juste-
ring av plan och profil

Mittseparering utan andra åtgärder än mitträcke

Trafiksäkerhetsåtgärder/ny geometri (kurvrätning m.m.)

Hastighetsdämpande åtgärder med hinder i eller vid vägbanan

Trafiksäkerhetsåtgärder i tätort- t.ex. ombyggnad av korsningar, belysning

Bullerskyddsåtgärder

Bytespunkt (hållplatser, pendelparkeringar m.m.)

Ombyggnad resecentrum

Gång- och cykelväg längs befintlig väg

Breddning - vägbreddning/dubbelspår

Uppgradering av broar (kan också sorteras under drift i mindre projekt)

Viltpassage, tunnel eller ekodukt

Dagvattenanläggningar

Rastplatser

Erosionsskydd omfattar bl.a. slänter som tar ny mark i anspråk

Sidotippar

Trafiksäkerhetsåtgärder i sidoområdet (siktröjning, siktsprängning m.m.)

Drift och underhåll

Dikesåtgärder

Viltstängsel

Driftåtgärder – slåtter, saltning m.m.

Belysning

Markbeläggning

Röjning av fasta hinder i infrastrukturens närområde

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Exempel på hur åtgärder för att öka trafiksäkerheten innebär ombyggnad som påverkar landskapets 
karaktär. Foto och illustration Emily Wade.

Bullerskydd

Sidotipp och ero-
sionsskydd för ökad 
bärighet

Förändrad trafikering
Detta är egentligen inte en kategori av åtgärder, utan snarare en konsekvens av en 
del av de övriga. Men flera av planens olika delar syftar till minskad eller ökad trafi-
kering på olika vägar och järnvägar, och dessa förändringar påverkar även landska-
pet, genom exempelvis en förändrad bullersituation, med konsekvenser för upp-
levelsen av landskapet. Ökad trafikering innebär större barriäreffekt och risk för 
större frekvens av viltolyckor.
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Bedömning av effekter
I dagens modell för bedömning av effekter saknas kunskap om landskapet som hel-
het (se figuren på sidan  10). Det som tas med och bedöms är påverkan på skyddade 
och värderade områden (intrång). Påverkan på natur- och kulturmiljövårdens in-
tresseområden ska givetvis hanteras i den totala effektbedömningen. Men genom 
landskapskaraktärsanalysen får man möjlighet att bedöma effekter på landskapet 
som helhet. En svårighet är att åtgärderna i dessa tidiga skeden ofta ”saknar geo-
grafi”, dvs. man vet inte exakt var åtgärden ska ske, och ibland inte heller vad som 
ska göras.

På en överordnad, strategisk plannivå kommer effektbegreppet att ha likartad bety-
delse/innehåll som känslighetsbegreppet. Med den kunskap om landskapet som fås 
av landskapskaraktärsanalysen och den bedömning av de olika karaktärsområdenas 
känslighet som gjorts, kan effekterna av de planerade åtgärderna – sorterade enligt 
föregående uppslag - bedömas.

Effektbegrepp
Idag görs bedömningen av effekter oftast sektorsvis. Det betyder att varje sektor, 
främst natur- och kulturmiljövårdens företrädare, utarbetat egna begrepp för de ef-
fekter som olika infrastrukturåtgärder kan få. Dessutom beskrivs ofta effekterna för 
landskapsbilden. 

Vanliga begrepp är:

KULTURMILJÖ

utradering

förfall/god skötsel

förändrad karaktär

förändrade samband

strukturomvandling

FORM (LANDSKAPSBILD)

skalbrott

strukturbrott

förändrad visuell karaktär

NATURMILJÖ

störning

mortalitet

habitatförlust

barriäreffekt

invasiva arter

korridoreffekt

Vanliga begrepp för effektbedömning av infrastrukturåtgärder.
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I den föreslagna metodiken används de i tre kategorierna landskapets innehåll, sam-
manhang och pågående processer. De effektbegrepp som normalt används kan sorte-
ras in under dessa tre aspekter och därmed möjliggöra en bedömning i relation till 
landskapet som helhet. 

Innehåll
Detta syftar på den konkreta geografin: det som finns. Åtgärder som kan leda till 
utradering, förändrad visuell karaktär, skalbrott, strukturbrott, habitatförlust och 
risk för invasiva arters spridning är sådana som i första hand påverkar landskapets 
innehåll. 

Sammanhang
Här handlar det om hur olika mönster och rörelser i landskapet påverkas, hur 
rumsliga, ekologiska och kulturhistoriska samband stärks eller bryts. Även sociala 
samband i landskapet kan hänföras till denna kategori. Hit hör exempelvis effekt-
begreppen förändrad karaktär och samband, barriäreffekter, korridoreffekter och 
mortalitet. 

Pågående processer
Landskapet befinner sig i ständig förändring, och karaktärsbeskrivningen av land-
skapet är som ett foto av landskapet just idag. En del av processerna är naturgivna, 
såsom landhöjning, erosion och sedimentation, men de flesta är idag ett resultat av 
mänsklig aktivitet. Förändrad markanvändning i form av exempelvis igenväxning 
och förfall eller motsatsen, exploatering och intensivare bruk är viktiga effekter. 
Även strukturomvandling och störning hör till denna kategori. 

Effektbegrepp som används i Trafikverkets bedömningsgrunder m.m. Här sorteras de in under gemen
samma rubriker för att kunna bedömas mot landskapets innehåll, sammanhang och pågående 
processer. 
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4.. Regional.landskapskaraktärsanalys.–.Västra.Götaland

I detta kapitel kan du läsa om:
4.1 Regionala landskapstyper
4.2 Bohuskusten
4.3 Göteborgs omland
4.4 Dalboslätten
4.5 Skara-Varaslätten
4.6 Vadsbo-Kåkindsslätten

I detta kapitel presenteras resultatet av genomförd pilotstudie – 12 landskapstyper och 
26 karaktärsområden, varav fem beskrivs närmare. Under pilotstudien har det inte fun-
nits tidsmässiga möjligheter att genomföra karaktärsanalysen fullt ut. En preliminär 
indelning i regionala landskapstyper och karaktärsområden gjordes inledningsvis i ar-
betet med pilotstudien. Därefter har upprepade befaringar (fältresor), de tematiska 
analyserna och det gemensamma arbetet, under ett flertal tvådagars arbetsmöten, re-
sulterat i reviderade gränser, beskrivningar och bedömningar.

4.1. Regionala.landskapstyper

Landskapet har formats och utvecklas av naturliga och människogivna processer. 
Västra Götaland erbjuder en rik variation av landskapstyper med sinsemellan unika 
karaktärsdrag. Landskapskaraktärsanalysen som presenteras här bygger på en in-
delning i regionala landskapstyper (12 stycken) och regionala karaktärsområden 
(26 stycken). 

På kartan på nästa uppslag har den topografiska informationen renodlats för att tyd-
ligt visa de olika regionala särdrag som Västra Götaland har. I nordväst dominerar 
de stora slätterna och platåbergen i en trakt som varit centrum för Götalands ut-
veckling sedan stenåldern. Med ryggen mot Tivedens och Hökensås sandiga marker 
och stora skogar ligger här bördiga, kalkhaltiga jordar som lämpat sig väl för odling 

– och gör så än idag. Den vulkaniska diabasen på platåbergens topp täckte den lösare 
berggrunden och skyddade den från erosion. Dessa berg är ständigt närvarande när 
man rör sig i det öppna slättlandskapet ner mot Vänerns flacka stränder.

På västra sidan Vänern tar ett helt annat landskap vid. Det är en del av det sprick-
dalslandskap som ligger som en krans mellan Skaraborgs slätter och kusten. I Dals-
land är det storskaligt, skog- och sjörikt, för att bli mer småskaligt mot gränsen till 
Bohuslän. Hela landskapet ser ut som någon kammat det! I dalbottnarna finns od-
lingsmarken, sjöarna och vattendragen – och merparten av bebyggelsen. 

Söder om slätten höjer sig marken och bildar en småkuperad mosaik av skog, myrar 
och uppodlad mark innan sprickdalsterrängen tar vid igen. Stora delar av detta lig-
ger ovanför högsta kustlinjen, och där har nyttjandet gett en annan struktur: det är 
på de avrundade åsarnas (drumlinernas) höjdpartier som den bästa odlingsjorden 
finns, och där hittar vi således bebyggelsen, den uppodlade marken och stora delar 
av vägnätet. De många mossarna och den storskaligt böljande topografin karaktä-
riserar sedan gränstrakterna mot Småland. Genom området rinner också flera av 
Västsveriges viktiga åar, Viskan, Ätran, och Nissan. 

Bohuskustens flikighet är ett resultat av samma berggrundshistoria som sprickdals-
landskapets – men här är kullarna inte så höga, och dalgångarna fyllda med lera, 
vilket ger dem en relativt plan yta. Mot kusten blir bergen kalare, och den klippiga 
skärgården tar vid. Bebyggelsemönster och infrastruktur samspelar här med den 
storskaliga topografin vilket ytterligare tydliggör struktur och rumslighet. Västra 
Götalands topografi är dramatisk, rullande, backig och vidsträckt, vilket gör det till 
Sveriges kanske mest varierade regioner.



��

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 4. Regional landskapskaraktärisering

Den så kallade ”teddykartan”. Den görs av en höjdmodell som sedan färgsätts i en skala från ljust till mörkt brunt beroende på höjd över 
havet. Därtill ligger en skuggning på modellen för att framhäva de tre dimensionerna. Kartan berättar mycket om landskapets struktur etc. 
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Den grova karaktäriseringen i regionala landskapstyper och regionala karaktärsområden inritade på teddykartan. 
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Landskapstyp.(12.st) Karaktärsområde.(26.st)
1.KUST-.OCH.SKÄRGÅRDSLANDSKAP Bohuskusten
2.SJÖLANDSKAP Vätternsänkan

Vänernstranden
3.ÄLVDALSLANDSKAP Göta älvs dalgång
4.STORSKALIGT.SPRICKDALSLANDSKAP Bullarebygden–Kynnefjäll

Trakterna kring Borås–Ulricehamn

Bottnarydsområdet
5.SMÅBRUTET.SPRICKDALSLANDSKAP Bredfjället–Svartedalsområdet 

Göteborgs omland
6.SKOGS-.OCH.SJÖDOMINERAT.SPRICKDALSLANDSKAP Dalslands sjösystem
7.MOSAIKLANDSKAP Hästefjorden

Kedumsbergen–Herrljunga–Slättsjöarna
8.SLÄTTLANDSKAP Dalboslätten

Grästorpsslätten

Skara–Varaslätten

Vadsbo-Kåkindsslätten
9.BACKLANDSKAP Falbygden

Färgelandatrakten
10.ÅSLANDSKAP Hökensås
11.STORSKALIGT.BÖLJANDE.LANDSKAP Sydsvenska högplatån

Södra Tiveden
12.PLATÅBERG Halle- och Hunneberg

Kinnekulle

Billingen

Mösseberg

Gerumsberget
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1. Kust- och skärgårdslandskap 
Kusten är ett småskaligt sprickdalslandskap med tydliga dalgångar i sydvästlig-
nordöstlig riktning. Den karga ytterskärgården präglas av fjärdar och skär som re-
ser sig 25–50 meter över havet. Innerskärgården har en motsvarande dramatik med 
ett småskaligt odlingslandskap där flacka lerdalar möter branta bergssidor. Detta är 
ett område där moränen ligger tunt draperad över klippor i innerskärgården med 
tjockare lager med randskog med ek i klippfoten. Ytterskärgården saknar nästan 
morän helt och hållet. Skogen växer på höjder och längs bergssidor. Orust är ett un-
dantag från denna karaktär med sammanhållna lerslätter och barrskogspartier. Ha-
vet är ständigt närvarande i ytterskärgården men kustlandskapet är i övrigt ett vat-
tenfattigt landskap. Vägnätet är småskaligt, vägarna slingrar sig längs dalgångarna, 
ofta i gränsen mot bergen. I ytterskärgården löper vägarna på berget och i skrevor 
och är generellt mycket småskaligt. Ett undantag är E6 som löper tvärs dalgångarna 
i nord-sydlig riktning. Tätbebyggda samhällen ligger oftast i vikar och vid å- och 
älvmynningar. Fiskelägen har tät samlad bebyggelse medan jordbruksfastigheter 
ligger spridd i dalarna.

Kustlandskapet innehåller många små delpopulationer av djur och växter knutna 
till de väl avgränsade höjdpartierna. Här finns en intressant öst-västlig zonering 
som hänger samman med dels närheten till och dels höjden över havet. Nära kusten 
finns en zon med oceaniskt gynnade växt- och djurarter, och sedan följer de olika 
zonerna på varandra upp mot ”fjällen” i öster. Den nya E6 i nord-sydlig sträckning 
går ofta i gränsen mellan två av dessa zoner. 

Den mänskliga aktiviteten är kustvänd och området koloniserades tidigt. Idag syns 
fornlämningar kopplade till dagens och dåtidens farbara vatten liksom mer sentida 
försvarslämningar. Människans spår som hällristningar, häradsindelningen, och 
vägnätet visar på ett försörjningslandskap som är beroende av havet. Viktiga näring-
ar som fiskeindustri, stenindustri, badort/semesterorter, i kombination med odling 
är synliga i landskapstypen kust- och sjölandskap. Kusten är högst exploaterad med 
bostadbebyggelse utanför Göteborg och i Sotenäs och Lysekils kommuner. Industri-
aliserad kust hittas nära städerna, i synnerhet Göteborg, Lysekil och Stenungsund.

Betydelsefulla karaktärsdrag är det dramatiska spelet mellan kala berg och blå el-
ler gröna dalbottnar, det småskaliga vägnätet med stengardister (vägräcken med 
stenpelare) och de täta fiskesamhällena i vikar. Karaktäristiskt är också de lövrika 
skogsbårderna mellan berg och dalbotten och de öppna ljunghedarna ut mot ha-
vet. Området tillhör Sveriges mest omtyckta fritidslandskap som nås på slingrande 
vägar eller kryssande mellan skärgårdskobbar – ett variationsrikt och småskaligt 
landskap där det småbrutna odlingslandskapet är en viktig karaktär. Bilden av väst-
kusten är spridd genom Evert Taube som skaldat om kustlandskapet i allmänhet 
och Bohuslän i synnerhet. 

Ett karaktärsområde: Bohuskusten.

Det variationsrika kustlandskapet är småskaligt med dramatiska spel mellan berg och dalbottnar där 
bebyggelsen är tätt samlad i fiskelägen. Foto Tobias Noborn.
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2. Sjölandskap
Sjölandskapen präglas av närheten till de stora sjöarna med milsvida utblickar. 
Strandzonen kan variera mycket, men med undantag för de få områden som fortfa-
rande betas finns en lövskogsbård närmast vattnet och oftast odlad mark innanför. 
Sjölandskapen har bitvis stora vassbälten och är kantade av strandridåer av t.ex. al 
och björk, vilket skiljer strandzonen från Kustlandskapen. Vägsystemet löper oftast 
vinkelrätt från stranden mot byar och gårdar längre inåt land, där de som fiskade 
och nyttjade sjöarna hade sin övriga försörjning. Vid stranden finns sjöbodar och 
numera också ställvis fritidsbebyggelse. Där åar mynnar i sjöarna är situationen helt 
annorlunda: i det goda kommunikationsläget har de större samhällena och städerna 
växt fram, som Trollhättan, Lidköping, Mariestad och Karlsborg.

De två sjölandskapen i Västra Götaland – Vänern och Vättern – har väldigt olika 
karaktär. Flacka områden omger Vänern med undantag från Kållandsö där ett små-
skaligt sprickdalslandskap reser sig ur innanhavet, och fortsätter som en höjdrygg 
åt sydväst och delar de Västgötska slätterna Grästorp från Vara. Vass och lövridåer 
gör att sjön känns mer än den syns. I Dalsland möter sjölandskapet det storskaliga 
sprickdalslandskapet, vilket skapat den klippiga och flikiga kusten mot Värmlands-
gränsen. Vätternsänkans stränder höjer sig i stället i sluttande terrasser, skapta av 
de förkastningar som bildar sjöns stortopografi. Södra delen är öppnare och mer 
uppodlad, medan Tivedens barrskogar dominerar den norra. 

Två karaktärsområden: Vätternsänkan och Vänerstranden.

Sjölandskapen erbjuder milsvida utblickar. Bilder från Vätterns västra strand. Foto Bengt Schibbye.
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3. Älvdalslandskap
Älvdalslandskap är breda dalgångar längs större älvar och åar. Skalan varierar från 
vidsträckta strandterrasser till trånga sluttningar där dalgången smalnar av. Dal-
gångarna har en tydlig riktning och avgränsas skarpt av skogklädda sidor och berg-
branter. I dalbottnarna är terrängen flack till böljande för att resa sig till en bruten-
het på mellan 50–150 m. Vid älvens tillflöden vidgas dalgången och övergår till flackt 
böljande mosaikartat landskap. I dalbottnarna har människan odlat det öppna land-
skapet och bebyggelsen ligger som pärlband i meanderslingor och vid tillflöden, vid 
samhällen korsar också vägnätet älven. Göta Älvs mynningar rymmer Trollhättan 
i norr och det växande Göteborg i söder, beläget i sammanflödet av flera dalgångar. 
Infrastrukturen, väg, järnväg och sjöfart följer dalgångens riktning, ibland ligger 
vägar på ömse sidor av älven. Älvdalarnas självklara riktning längs innebär också 
att de utgör en barriär för rörelser tvärs dalgången. Infrastruktur som går tvärs älv-
dalarna bryter av den långsträckta riktningen men är historiskt också viktiga noder. 

Göta älv har historiskt varit ett viktigt spridnings- och rörelsestråk för både land 
och vattenlevande organismer men urbanisering, kraftverksutbyggnad och utbyggd 
infrastruktur har begränsat dess funktion. Ändå är Göta älv en av de viktigaste lax-
förande älvarna i landet. För landlevande djur torde dalsidorna och omgivande 
skogstrakter vara mer betydelsefulla. För fåglar är Göta älv fortfarande mycket be-
tydelsefullt. Älvens stränder och strandängar är viktiga rastlokaler och flyttrutten 
sker efter dalgången.

Göta älv bär berättelsen om kommunikationernas betydelse för människan ända 
sedan området koloniserades. Här finns många fornborgar som vakar längs älvda-
len. Området har legat strategiskt och även bildat gräns mellan Danmark/Norge och 
Sverige. Lödöse var en av Sveriges viktigaste hamn och handelsstäder på medelti-
den och konkurrerade om Göta älvs inlopp med Norska Bohus fästning i nuvarande 
Kungälv. På 1600-talet grundades Göteborg och Bohuslän blev svenskt. Exploate-
ringen av älven fortsatte. Med byggandet av Trollhätte kanal, slussarna i Trollhättan, 
Dalslands och Göta kanal utvecklades möjligheten att transportera på älven. Fallen 
vid Lilla Edet och Trollhättan byggdes om till slussar. Järnbruken i Dalsland vidare-
utvecklades till industri och verkstadsindustrin blev en betydelsefull näring kopplat 
till Göta älv. Älvdalen har alltså varit ett viktigt försörjnings- och kommunikations-
tråk som fortsätter urbaniseras med utbyggd infrastruktur, växande samhällen och 
industriexploateringar. Väster om älven, mellan norra Göteborg och Trollhättan 
finns fortfarande karaktären av odlingsbygd med flack uppodlad dalbotten där be-
byggelsen är spridd längs vägen. 

Ett karaktärsområde: Göta älvs dalgång.

Göta älvs flacka dalbotten avgränsas av branta bergssidor. Infrastrukturen följer i hög grad dalgången. 
Foto från Göta älvs västra sida, Bengt Schibbye.
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4. Storskaligt sprickdalslandskap
Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning. Åsar och 
dalar följer en eller ibland flera riktningar, som orsakats av svaghetszoner i berg-
grunden. Sprickdalarna kan variera i storlek, men man upplever att hela landskapet 
som ”kammat”. Den uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger företrä-
desvis i dalgångarna. Sprickdalslandskapen är generellt vattenrika. Stora delar av 
Västra Götaland består av sprickdalslandskap – så gott som hela zonen mellan kust-
landskapet och slättlandskapen mellan sjöarna.

Det storskaliga sprickdalslandskapet kännetecknas av större sprickdalar i tydlig do-
minant nord-sydlig sprickriktning, med mindre dalar i öst-västlig riktning. De rela-
tiva höjdskillnaderna är stora, mellan 150–300 m. Detta är bland de högsta delarna 
i regionen med stora delar över högsta kustlinjen (HK). Östra delen ingår i Syd-
sveriges moränområde och innehåller även drumlinlandskap med karaktäristisk 
valryggsform. Landskapstypen är övervägande skogsklädd, ädellöv i sydväst men i 
övrigt barrdominerat. Sprickdalslandskapet är vattenrikt med sjöar och älvar, som 
följer böljande och ibland backiga dalgångar. I det storskaliga sprickdalslandskapet 
bryter ibland storskaliga dalgångar in som en lokal landskapstyp. Dalgångarna har 
en nyckelroll i människans etablering i Västra Götaland och Sverige, fornlämningar 
visar på stort tidsdjup. Vägnätet och bebyggelsen följer dalstråken och är ofta vat-
tenanknuten. Mellan dalarna är dessa områden glest bebyggda. I områden över HK 
ligger bebyggelse och odlingsmarker i höjdlägen.

Tre karaktärsområden: Bullarebygden–Kynnefjäll, Bottnarydsområdet samt 
trakterna kring Borås–Ulricehamn.

Det storskaligt böljande sprickdalslandskapet kännetecknas av ofta skogsklädda böljande sprickdalar. 
Foto Bengt Schibbye.
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5. Småbrutet sprickdalslandskap
Denna landskapstyp har en omväxlande, kuperad terräng, ofta med en brutenhet 
över 100 m. Bergryggarna av gnejs, diabas och granit är skogklädda och avgränsas av 
dramatiska förkastningsbranter. De frodiga, ofta uppodlade dalgångarna och ravi-
nerna kontrasterar starkt mot bergen. Denna landskapstyp ger oftast korta utblickar, 
och landskapet upplevs småskaligt. Vid de större sjöarna, som Anten och Mjörn, 
och längs de större ådalarna som genomkorsar området får man dock vidsträckta 
vyer. Skogsområden har inslag av våtmarker som har en viktig funktion som för-
dröjningsmagasin innan vattnet når älvdalarna. Odlingsmark, vägar och bebyggelse 
ligger traditionellt längs dalgångarna och kring sjöarna. Dessa dalgångar med fin-
sediment och kraftigt meandrande åar är typiskt flacka till böljande marker som 
uppodlats med bete närmast vattendragen. Graden av öppet–slutet varierar men 
som regel har dalgångarna en öppen mosaikartad struktur. 

Sprickdalarna som strålar från Göta älvs mynning bildar en tydlig ”fingerstruktur” 
för Storgöteborg där bebyggelsen och infrastrukturen expanderat. Landskapet fort-
sätter att urbaniseras längs dessa dalgångar, och i Göteborgs närhet växer bebyggel-
sen även upp på omgivande höjder, vilket ökar behovet av tvärgående infrastruktur. 
Landskapstypen innehåller också svårtillgängliga, glest befolkade skogsområden 
mellan dalgångarna som ger stora tysta skogsområden med rika friluftsupplevelser, 
t.ex. Svartedalen. Den stora brutenheten innebär att större anläggningar har med-
fört stora sprängningar, broar eller pålning.

Två karaktärsområden: Göteborgs omland, Bredfjället–Svartedalsområdet. 

Vägar och bebyggelse följer dalgångarna i det småskaliga sprickdalslandskapet kring Göteborg. 
Smalare skogbevuxna åsträckor omväxlar med långsmala sjöar, kring vars stränder den huvudsakliga 
odlingen och bebyggelsen finns. Foto Bengt Schibbye.
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6. Skogs och sjödominerat sprickdalslandskap
De skogs- och sjödominerade sprickdalslandskapen präglas främst av väldiga sko-
gar och långsträckta sjösystem. Landskapstypen har stora konstraster med en bru-
tenhet på mellan 75–200 meter. Riktningarna i den stora skalan är nord-sydliga 
men bryts av med mindre dalgångar i olika riktningar. De enda horisontella ytor 
som finns är de långsträckta sjöarna, och det är kring vattendragen som huvudde-
len av bebyggelse, vägar och industrier finns. Andelen uppodlad mark är liten, och 
jordbruket är mestadels småskaligt. Skogsbruk dominerar markanvändningen och 
skogen och vattenkraften har varit grunden för industrier i området som järnbruk, 
sågverk och pappersbruk. 

Ett karaktärsområde: Dalslands sjösystem.

Sprickdalslandskapet i Dalsland karaktäriseras av det sjösystem som finns i sprickdalarna. Foto på 
liknande sprickdalslandskap kring Göteborg, Bengt Schibbye.
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Mosaiklandskapet har mindre relativa höjdskillnader än sprickdalslandskapet, och saknar oftast tydliga 
riktningar. Graden av öppenhet varierar från dominerande jordbruksbygd som på bilden till skogs och 
myrdominerade mosaiklandskap på andra håll. Foto sydost om Falköping, Bengt Schibbye.

7. Mosaiklandskap
Som namnet antyder rör det sig här om en blandning av olika landskapstyper, ett 
sammansatt landskap med omväxlande skala och slutenhet. Området har en flackt 
böljande terräng med små relativa höjdskillnader. Det är avsaknaden av tydliga 
och dominerande riktningar som främst skiljer mosaiklandskapet från sprickdals-
landskapet. Andelen våtmarker är på grund av topografin och ofta täta jordar också 
högre än i andra landskapstyper. Barrskogar dominerar höjdpartierna medan dal-
gångar och sänkor har varierande grad av uppodlad mark. Vägnätet är i de uppod-
lade delarna tätt och i de skogsdominerade områdena glest, och följer inte samma 
tydliga mönster som i sprickdalslandskapen. Området växlar i karaktär men har en 
jämn fördelning av öppet och slutet. 

Delar av mosaiklandskapet består av lättodlade sedimentjordar, och dessa har bru-
kats under mycket lång tid – i vissa delar ända sedan tidig bronsålder. I dessa delar 
är skogsmarken lövskogsdominerad, och andelen uppodlad jord större än i de mo-
rän- och torvrika delarna av mosaiklandskapet. 

Landskapet norr om Hornborgarsjön (Valle härad) är ett vattenrikt kamelandskap 
(småkulligt och kalkrikt) som skapades under isavsmältningen när vatten virvlade 
bort finsediment kring isblock som sedan blev kullar och dälder. Här finns bota-
niska rester från tiden där sydliga arter vandrade över landbryggan mot norr (Mam-
mutstäpp med bl.a. svansfjädergräs). Detta ger ett visuellt och botaniskt intressant 
område med karaktär av Hobernas Fylke (beskrivet av Tolkien, Härskarringen). 
Kamelandskapet sträcker sig norrut längs Billingens västra kant där de rika sjösys-
temen omges av både betade ekhagar och godslandskap med strukturerande alléer 
och stora gods och kyrkomiljöer, exempelvis Axvall och Varnhem. 

Indelning i karaktärsområden är inte helt klarlagd. Vid Vänerns södra spets finns 
böljande uppodlat mosaiklandskap kring Hästefjorden. Centralt i Västra Götalands 
hittar man ett varierat mosaiklandskap med funktion som övergångbygd mellan 
slätterna i norr och sprickdalslandskapet i söder.

Två karaktärsområden: Hästefjorden, Kedumsbergen–Herrljunga–Slättsjö-
arna.
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8. Slättlandskap 
Slättlandskapen är, flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade områden. Struk-
turen spänner mellan vidsträckt öppenhet som Varaslätten till en mosaikartad 
struktur som Kåkindsslätten. Lerjordar – i Västergötland ofta med inslag av kalk 

– är dominerande, vilket bildar grunden för det storskaliga jordbruket. Platåber-
gen Kinnekulle, Billingen, Halle- och Hunneberg tecknar dramatiska siluetter på 
långt avstånd. Enstaka låga trädbevuxna kullar höjer sig över delar av slätten. An-
nars finns träden främst kring gårdar, som alléer eller vindskyddsplanteringar och i 
gränsen till omgivande mosaiklandskap.

Biologiskt är slättlandskapet fattigt men där hagmarker och gamla träd finns kan 
lokalt stor biologisk rikedom förekomma. Slätten kan karaktäriseras som ett brist-
landskap där det finns en historisk skuld genom att våtmarker dikats ut, fodermar-
ker brukats upp och lövskogar huggits ner. 

Medeltidens strukturer har präglat Västra Götalands slätter. Kyrkspirorna utgör än 
idag viktiga landmärken i slättlandskapet. Det finns mindre samhällen och kyrk-
byar som knyts samman av det finförgrenade vägnätet. Jordbruksbebyggelsen ligger 
spridd som ensamgårdar sedan det laga skiftet på 1800-talet, då byarna splittrades. 
De tidigaste vägarna är troligen från järnåldern och följer vattensystemen. Slätt-
ten blev tidigt tätbefolkad och vägnätet byggdes ut: under medeltiden mellan kyrk-
byarna och städerna och senare med raka laga skiftesvägar ut mot de utskiftade 
gårdarna. Med industrialismen kom järnvägarna som med stationssamhällen och 
banvallar fortfarande bildar tydliga strukturer i landskapet.”

Större vattendrag meandrar nedskurna i leran och åar som Nossan, Lidan och Ti-
dan avvattnar slättområden mot Vänern. Dessa är mycket viktiga som spridnings-
korridorer. Slättlandskapet förändrades kraftigt med de storskaliga jordbruksrefor-
merna under 1700- och 1800-talen då utskiftning av gårdar och nya rationella, allt 
storskaligare driftsformer skapade dagens rationella jordbruk. I fullåkersbygden 
pågår rationaliseringarna fortfarande. Det har också lett till sjösänkningar och ut-
dikningar i merparten av slättlandskapen, men längs Tidans dalgång finns en hel del 
våtmarker och lövskogsdominerade partier kvar.

Fyra karaktärsområden: Dalboslätten, Vadsbo-Kåkindsslätten, Grästorps-
slätten, och Skara-Varaslätten.

Slättens tydligaste karaktär är de storskaligt öppna odlingslandskapen, med spridd gårdsbebyggelse 
längs det finmaskiga vägnätet. Foto Bengt Schibbye.
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I Falbygden är gör sig den tidiga historien ständigt påmind. Inlandsisen fördelade de kalkhaltiga 
sedimenten tämligen ojämnt, vilket skapade backigheten, och fornlämningar och bylägen berättar om 
tusentals år av mänsklig odling. Foto Bengt Schibbye.

9. Backlandskap
Backlandskapet skiljer sig från mosaiklandskapet främst genom att de relativa höjd-
skillnaderna är större och uppodlingsgraden högre. Landformen består av böljan-
de backar med en brutenhet på mellan 10–50 meter. Hela området är högt beläget 
och de omgivande platåbergen reser sig uppåt 150 meter högre än omgivningen. 
Backlandskapet har ingen tydlig riktning men en stark rumslighet, både i det stor-
skaliga sammanhanget där platåbergen bildar fond mot horisonten och i den lilla 
skalan mellan fältens stenmurar och lövträdsridåer. Markanvändningen domineras 
av jordbruk och bete och här finns rik förekomst på värdefulla betsmarker, alléer 
och ädelträdsbestånd. De få sammanhängande skogpartierna består till stor del av 
barrskog. Karaktärsområdet Falbygden är en kambrosilurslätt, en högslätt täckt av 
kalkhaltig morän och isälvssediment som veckar sig i åsar och kullar. Backlandska-
pet har få vattendrag i jämförelse med det vattenrika mosaikartade landskapet intill 
men har stora vattendepåer i de omfattande isälvslagren. 

I det kalkrikrika och lättodlade backlandskapet har människor bott under mycket 
lång tid är därför bland de mest fornminnesrika områdena i Sverige. Gånggrifter 
och hällkistor från stenåldern är tydliga spår och viktiga karaktärselement även i 
dagens landskap. Vägnätet löper slingrande mellan flera tusen år gamla bebyggelse-
lägen, gårdar och byar. Kyrktätheten i området är hög. De större vägarna leder mot 
Falköping som är den enda staden i karaktärsområdet Falbygden. Falköping var ett 
viktig handelscentrum under hednatiden som omnämns i Västgötalagen från 1200-
talet, och har fortsatt vara handelsplats för den viktiga jordbruks och animaliepro-
duktionen i området. På 1800-talet knöts orten ihop med järnvägen från Göteborg 
till Stockholm. 

Två karaktärsområden: Falbygden, Färgelandatrakten.
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10. Åslandskap
Riktningen i denna landskapstyp följer åsens rygg, en väldig urbergsrygg som når 
300 meters höjd i söder. Åsformationen är troligen en horst som höjts samtidigt som 
den intilliggande gravsänkan Vättern bildades. Delar av området ligger över högsta 
kustlinjen och ingår i den mellansvenska israndszonen där isen växte och smälte 
i perioder. Urberget är mjukt kuperat och har en karaktär av Norrland. Isälvsav-
lagringarna har skapat ett småskaligt landskap med en brutenhet på 50–150 meter. 
Området är huvudsakligen tallskogsdominerat och innehåller partier med dynfor-
mationer. De östra delarna är lägre och har en rik förekomst av småsjöar, kärr och 
högmossar. Öppna partier förekommer kring de ofta små, glest liggande gårdarna 
och byarna. Hästgårdar blir allt vanligare – kanske en effekt av närheten till större 
städer som Jönköping. Vägnätet är glest och följer åsens riktning med korsande 
stråk mellan Vättern och slättlandskapet i väster. 

Åslandskap är ofta långsträckta och kan därmed ha betydelse för spridning av särskilt 
skoglevande arter. De sandiga miljöerna ger upphov till mycket särpräglade hedlik-
nande skogstyper med tall som dominant. De är naturligt mycket näringsfattiga.

Ett karaktärsområde: Hökensås.

Åslandskapet i Västra Götaland har fått sin grundform av horstarna kring Vätterns västra strand, 
medan stora delar av ytformerna är resultat av isavsmältningens enorma sedimenttransport. Brant ås 
sydväst om Hjo. Foto Bengt Schibbye.
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Det storskaliga böljande landskapet saknar tydlig riktning. Det storskaligt böljande landskapet har ett 
glest vägnät och präglas av sina stora skogs och mossdominerade områden. Foto Bengt Schibbye.

11. Storskaligt böljande landskap
Landskapet har en böljande topografi utan tydlig riktning, höglänt med stora områ-
den ovanför högsta kustlinjen. Nivåskillnaderna är ofta stora med en brutenhet på 
75–200 meter. Bebyggelse, vägar och odling följer två skilda mönster. Dels bildar de 
större ådalarna tydliga kommunikations- och bebyggelsestråk – ja dessa dalgång-
ar utgör forntidens stora kolonisations- och handelsstråk. Dels finns det utspridd 
höjdlägesbebyggelse, knuten till de lättodlade jordarna på moränhöjderna ovanför 
högsta kustlinjen. Mellan dessa kulturlandskap breder stora mycket glest befolkade 
skogs- och mossdominerade områden ut sig.

Det böljande landskapet har med moderna skogsbruksmetoder blivit lättbrukat vil-
ket omvandlat en stor del av skogen till ren produktionsskog. Andelen nyckelbioto-
per är därför generellt lågt. Istället finns en stor del av den biologiska mångfalden i 
samband med de stora myrarna som här har sin största koncentration. Myrarna är 
också viktiga fågelmiljöer.

Två karaktärsområden: Sydsvenska högplatån och Södra Tiveden.



5�

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 4. Regional landskapskaraktärisering

12. Platåberg
Platåberg är utmärkande för Västra Götaland och bildar tydliga blå siluetter i det 
öppna landskapet. Varje platåberg är landmärke med sin egen karaktär: Billingens 
ås, Kinnekulles kägla, Mösseberg och Ållebergs ryggar och Halle- och Hunnebergs 
skarpt avskurna platåer. Bergen reser sig med skiktade bergbranter 90–335 meter 
över omgivningen och ger milsvida utblickar. Platåbergen bilades för 300–500 mil-
joner år sedan då den gamla berggrunden utgjorde havsbotten och överlagrades av 
sediment, växter och djur som förstenades. Vulkanutbrott ledde till att delar av des-
sa sedimentområden täcktes av lava som stelnade till en hård, svårvittrad bergart 
(diabas/trapp). När landet steg spolades de lättvittrade bergarterna bort och kvar 
blev dessa inkapslade platåberg. De stora mineralförekomsterna har under århund-
raden lagt grunden till industriell verksamhet som kalkugnar, cementindustri och 
stenbrytning. Billingen har dessutom en stor uranförekomst. Vägnätet är glest där 
det förekommer bebyggelse och det är bara en större väg, väg 49 som korsar Bil-
lingen mellan Varnhem och Skövde. 

Platåbergens geologi ger en rik och varierad flora och markanvändning. Diabaspla-
tåerna är karga och klädda av barrskog med inslag av mossar till skillnad från ras-
branternas kalkrika lövskogar. Mindre sjöar ligger i gamla stenbrott, i bäckar och 
vattenfall som trappar sig nedåt. 

Platåbergen är i huvudsak obebyggda, förutom Kinnekulle med flertalet större går-
dar åt norr och byar och medeltida kyrkor åt söder. I Husaby på Kinnekulle vilar 
Olof Skötkonung som var den första kungen i nuvarande Sverige som kristnades 
genom dop. Städerna Skövde, Falköping och Trollhättan ligger i direkt anslutning 
till platåberg. Genom sina storskaligt särpräglade former i landskapet, sin otroligt 
variationsrika natur och läsbara historia är platåbergen en av Västra Götalands tyd-
ligaste karaktärsdrag.

Fem karaktärsområden: Halle- och Hunneberg, Kinnekulle, Billingen, Mösse-
berget, Gerumsberget.

Platåbergen reser sina karaktärsfulla silhuetter över de västgötska slätterna. Detta är en unik karaktär 
för Västra Götaland. Foto Bengt Schibbye.
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Snabba skisser gjorda under befaring för att fånga viktiga karaktärsdrag i landskapet. Illustrationer Emily Wade.
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Karaktärområde Bohuskusten med stor kontrast mellan uppstickande berg och dalgångar och vikar. Bild 
Emily Wade.
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Det småskaliga jordbrukslandskapet där varje öppen yta tagits tillvara är typiskt för Bohuskusten, 
typiskt är också de små delpopulationerna som är knutna till t.ex. krattekskogar på bergsidor.  
Bild Emily Wade.

4.2. Bohuskusten

Ytterskärgården består av fjordar och skär i sydvästlig-nordostlig riktning med bran-
ta bergssidor och flacka öppna dalbottnar (lera). Brutenheten är normalt 25–50 me-
ter, ställvis upp till 100 meter. Den klippiga ytterskärgården med kala klippor och 
saltdränkta exponerade betesmarker och strandängar utgör viktiga biotoper och är 
sinnebilden för Västkusten. Här är bebyggelsen samlad i tätt bebyggda fiskelägen 
och fisket har tillsammans med jordbruk och stenindustri givit utkomst till män-
niskorna sedan lång tid.

Innerskärgården är ett småskaligt odlingslandskap längs dalgångar, bebyggelse, 
lövridåer och vägar knutna till sidorna av dalarna. Hela området kännetecknas av 
den höga brukandegraden i det småskaliga jordbrukslandskapet, där varje odlings-
bar yta eller betesbar mark är tillvaratagen. Jordbruksmarken har varit en nöd-
vändighet för överlevnad i det karga landskapet. Det är fortfarande en viktig del av 
karaktären men är hotad av den tilltagande igenväxningen. Åkermarken är småska-
lig och oregelbunden, fortfarande med en hel del flikar och gipar. Där dalgången 
fortsätter ända till havet möter det brukade landskapet vattnet direkt. Ofta finner 
man strandängar eller fuktigare betesmarker vid stranden, de är viktiga biotoper. 
Bohuskusten är i sin helhet en värdetrakt för biologisk mångfald knuten till odlings-
landskapet (se karta på sidan 111). Utöver strandängarna är ljunghedarna typiska. 
Fornlämningar finns på höjderna: kuströsen, sentida försvarsanläggningar, gravar, 
hällristningar, vissa äldre spår av jordbruk och även torplämningar.

De större orterna ligger företrädesvis vid å- och älvmynningar. I hela området finns 
ett småskaligt vägnät, ursprungligen kustorienterat (i dalgångsriktningarna från 
kust mot inland). Den storskaliga E6 går tvärs, i nord-sydlig riktning. Bohusbanan 
också nord-syd. Den klassiska vägen löper i skogsbrynet mellan odlingsmarken och 
den branta bergssidan, slingrar sig upp och runt bergknallarna vilket ger skiftande 
utblickar. Stenbyggandet i vägmiljöer är vanliga och särpräglande för trakten genom 
stenindustrins historia, finns som smågatsten, murar och stengardister dvs. räcken 
med stenstolpar. Lövridåerna och krattekskogarna som klättrar längs bergssidorna 
utgör viktiga livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Särskilt särpräglade är de 
oceaniska krattekskogarna med en rik lavflora som gynnas av den höga fuktigheten 
som närheten till kusten ger.
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Karaktärsområdet är fattigt på sjöar men inte på vatten. Det finns många små vat-
tendrag varav flera är öringvatten. I bergslandskapet är små myrar och vätar ett van-
ligt inslag.

Naturen uppvisar stor variation på liten yta eftersom skillnaderna i topografi, jord-
mån, solinstrålning, brukande etc. är mycket stora. Det gör att många arter lever 
i mindre subpopulationer som avgränsas av dalgångarnas åkermarker. Spridning 
sker sannolikt i huvudsak längs dalgångar. Här finns en intressant öst-västlig zone-
ring som hänger samman med närheten och höjden över havet. Nära kusten finns de 
extremt marina arterna och sedan följer olika zoner på varandra upp mot ”fjällen” 
i öster. Denna öst-västliga zonering saknar rumsligt uttryck – förutom de moderna 
nord-sydliga kommunikationerna, där nya E6 ofta går i gränsen mellan två av dessa 
zoner.

Utvecklingstendenser
Bohuskusten är ett attraktivt fritidslandskap med stort tryck på byggande av fri-
tidshus, främst i närheten av befintliga samhällen. Bebyggelsen klättar upp på ber-
gen (för utsikt!), vilket bryter tidigare bosättningsmönster och skapar ny karaktär. 
Detta kan beröra och hota lämningar från tidigare epoker (på bergen) och värde-
fulla lövskogsbiotoper. Det kan också leda vidare till ytterligare förändringar, t.ex. 
följdexploateringar.

Vägnätet anses bristfälligt när turisttrafiken tätnar, och säkerheten för oskyddade 
trafikanter är låg. Vägarna är en viktig del av landskapets karaktär, som förändras 
även när man gör små åtgärder som kurvrätningar, breddningar för gång- och cy-
kelväg, tar bort branta krön osv. De ombyggda vägarna får ofta en annan skala än 
resten av landskapet.

Även fiskelägena utvecklas på grund av den förändrade näringslivsstrukturen. De 
centrala delarna omvandlas till restauranger, affärer och turistboende, medan 
många helårsboende flyttar ut till de nybyggda områdena.

Strandängar, öar och dalgångar är beroende av bete och/eller slåtter och odling för 
att bevara sin öppenhet, samtidigt som dessa små arealer inte är lönsamma att bruka 
längre. Markägare och brukare får olika former av stöd för att upprätthålla hävden. 
Stora arealer är ändå stadda i igenväxning och det är ett allvarligt problem.

Bohuskustens Kustlandskap består av en sprickig relief med vikar och skär. Utsnitt ur ”teddykartan”.
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Karaktärsområdets avgränsning på en karta med åtgärder ur den nationella planen.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Karaktäristiskt för Bohuskusten är de dramatiska växlingarna mellan berg och dalbotten. Traditionellt 
bebyggelseläge vid bergets fot. Typisk lövskogsbård i övergången mellan dagbotten och berg.  
Foto Emily Wade.

Känslighet

I de yttre delarna mycket känsligt för ombyggnader som bryter vägens skala och 
samband med omgivande landskap. Material och linjeföring är en viktig del av 
landskapets karaktär. Känsligt för ombyggnader i öppna dalgångar.

Landskapet är känsligt för ny infrastruktur som inte följer landskapets tydliga 
mönster, och som exempelvis skär tvärs över dalgångar eller åstadkommer bar-
riärer och brutna siktlinjer ute i de öppna dalstråken. Behov av ny infrastruktur 
uppstår t.ex. när ny bebyggelse läggs i annorlunda/otraditionella lägen.

Hela landskapets karaktär är känsligt för igenväxning som kan komma av mins-
kat bete och för åtgärder som kan försvåra brukandet av marker – det är betes-
djuren som håller även mindre ytor öppna idag. Utblickarna längs dalgångarna 
är känsliga för igenväxning och andra visuella barriärer som kan skapas av ex-
empelvis ny markanvändning som pendelparkeringar ute på odlingsmarken.

Strandängarnas fågelliv är känsligt för ytterligare bullerstörningar.

Ny bebyggelse och ny infrastruktur riskerar att ge habitatförlust och ökade bar-
riäreffekter. Det är viktigt att behålla de ekologiska sambanden i det på biolo-
gisk mångfald rika Bohuslän.

Vattendragen är känsliga för grumling eftersom jordmånen ofta består av styva 
leror som skapar stor grumling under lång tid.

Geotekniskt är Bohuskusten ett problematiskt landskap och när åtgärder ska 
till påverkas ofta fler ytor än i geotekniskt enkla landskap.

Krattekskogar och liknande miljöer med fuktighetskrävande arter är känsliga 
för uttorkning som kan ske vid avverkning i dess närhet.

Geotekniken medför att projekt är både dyrare i Bohuskusten och medför att 
större ytor tas i anspråk eller berörs kring infrastrukturanläggningar. Samtidigt 
är landskapet känsligt för denna typ av åtgärder.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Potential

Stenbyggartraditionen är en potential i Bohuslän, som bl.a. märks i väganord-
ningar och i detaljer i vägmiljöerna – stengardister, broar och brofästen m.m. 
Det är tydliga typiska uttryck för Bohuslän och synliga för turister. Det finns en 
möjlighet att restaurera dessa typiska särdrag och vidareutveckla den Bohus-
ländska stenbyggartraditionen i vägmiljöerna. Trafiksäkerhetsfrågorna behöver 
särskilt beaktas. 

Bohuskusten hör till de biologiskt rikaste landskapen i Västra Götaland. Det gör 
att det finns stora potentialer att bygga bort barriärer och vandringshinder. Mo-
saiken av miljöer gör spridningen kritisk för många populationer exempelvis 
sandödla m.fl. reptiler, groddjur och en del insekter.

Det finns en potential i vägrensskötsel som inriktas mot biologisk mångfald. Det 
kan stärka samband för djur och växter som hör det öppna landskapet till.

Sinnebilden av Bohuslän ligger mycket i hur vägar och bebyggelse följer land-
skapet. Det gör att man i de enskilda projekten kan behöva ta större hänsyn till 
landskapet än att nå massbalans. Generellt är det bättre att gå runt bergknallar 
än igenom, under och över.

•

•

•

•

Bohuskusten har ett högt tryck på byggande och nya bebyggelselägen klättrar upp på bergen vilket 
skapar en ny karaktär och skapar behov av infrastruktur i nya lägen. Foto Johannes Kruusi.



66

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 4. Regional landskapskaraktärisering

Karaktärsområde Göteborgs omland. Småskaligt sprickdalslandskap där dalgångarna ger tydlig riktning. I karaktärområdet ingår större sjöar som 
Mjörn och bördiga dalgångar som Lärjeån. Bild Emily Wade.
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4.3. Göteborgs.omland

Att detta är ett sprickdalslandskap och att det är småskaligt i jämförelse med om-
givande karaktärsområden är mycket tydligt. De småskaliga sprickorna, huvud-
sakligen i nord-sydlig riktning, bryts av fyra större sprickor/dalgångar i öst-västlig 
riktning. Det är från norr: Lärjeån, Säveån (med Aspen), Mölndalsån (med Landvet-
tersjön) och Lindomeån (med Ö och V Ingsjöarna). Berggrunden är gnejs och bru-
tenheten är stor, ofta med höjdskillnader upp till ca 100 m. Övergripande väg- och 
järnvägsnät samt bebyggelsen följer huvudsakligen dessa större dalgångar.

Inom sig har karaktärsområdet delar med väldigt olika karaktär. Berg- och skogs-
områdena har en karaktär, medan de fyra dalgångarna visar upp en stor variation. 
Skogsområdena, som på många håll är tätortsnära, är skyddade i relativt stor ut-
sträckning för naturvård, friluftsliv och närrekreation. 

Lärjeåns dalgång har ett öppet, brett odlingslandskap som möter Storgöteborgs ut-
kanter med småhusbebyggelse och miljonprogram på och i kant mot omgivande 
höjder, samt industriområden på planare åkermark. Landskapet är fortfarande häv-
dat, förutom av jordbruk, också av hästhållning och genom golfbanor. Viss kom-
pletteringsbebyggelse har skett i byarna. Bostadsområden söder om dalgången har 
vuxit fram och ligger i kant mot skogen, men mycket av den äldre strukturen är fort-
farande avläsbar. Det gäller bystrukturen (stora byar påverkade av skiftena), gårds-
lägena i kant mot skog och på impediment mitt i dalgången samt att kyrkor återfinns 
med jämna mellanrum centralt i dalgången.

Säveåns dalgång är mångfacetterad. Här finns ett stort tidsdjup avläsbart – säterier, 
industrier med vattnet som traditionell kraftkälla, bostadsbebyggelse och storska-
liga kommunikationslösningar. Säveåns dalgång har en sammanhängande tätorts-
bebyggelse väster om karaktärsområdet – i älvdalslandskapet. Öster om Jonsered 
ligger tätorterna som ett pärlband fram till Alingsås, med vissa luckor där naturmil-
jön kommer in. Tillsammans med infrastrukturen i övrigt är dalgången i hög grad 
exploaterad.

Mölndalsåns dalgång är, i likhet med Säveåns, till stor del exploaterad med tätorter 
med bostäder och industrier, vägar och järnväg. Tätorterna är dock färre och ligger 
mer åtskilda.

Lindomeåns dalgång är lågt exploaterad och uppodlad, dock inte lika bred och stor 
som Lärjeåns dalgång. Bystrukturen med traditionella bylägen finns kvar – därutö-
ver spridd bebyggelse.

Rumsliga, funktionella, historiska och ekologiska sammanhang följer väl varandra 
och är knutna till de fyra större sprickdalarna. Därav följer kommunikationsstråk 
och vägar dessa större dalgångar, framför allt Säveåns och Mölndalsåns dalgångar. 

En viktig struktur är också de gröna kilar med skogsområden som löper in mot 
Göteborg mellan dalgångarna. Dessa har med all säkerhet stor betydelse för både 
ekologiska samband som för rekreation. Noterbart är också de vilt- och spridnings-
stråk som finns i en nord-sydlig riktning. Dalgångarna och dess infrastruktur bryter 
dessa. Särskilt tydligt är det för Säveåns dalgång där det från Lerum upp till Alingsås 
finns en stor brist på vildpassager (se karta sidan 118). 

Dalgångarna har varit viktiga för livsmedelproduktion för invånarna i Göteborg. 
Omfattande odling har skett från 1800-talets mitt, och var som störst under 1950-
talet. Lärjeån skiljer ut sig som en särskilt bred dalgång och domineras av öppen 
odlingsmark i de östra delarna. Lärjeån som är ett Natura 2000-område meandrar 
djupt nedskuren i en ravin som betas i stor utsträckning. 
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Karaktärsområdets avgränsning på en karta med åtgärder ur den nationella planen.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Lärjeåns dalgång

Säveåns dalgång

Mölndalsåns dalgång

Lindomeåns dalgång

Risveden

Alefjäll

Vättlefjäll

Alingsås

Lerum

MölnlyckeMölndal

GÖTEBORG

Lindome

Partille

Teddykartan avslöjar en tydligt småskalig karaktär kring Göteborg  huvudsakligen strukturerad i en 
nordsydlig riktning bruten på tvärs av fyra större sprickdalar med lite olika karaktär.



�0

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 4. Regional landskapskaraktärisering

Den branta topografin och de trånga dalgångarna har medfört att det varit svårt att 
bygga modern infrastruktur utan större ingrepp. Väg 40 och E20 har dragits upp i 
terrängen med större bergskärningar. Järnvägarna går delvis i tunnlar och Kust till 
kustbanan längs Mölndalsån har en kurvig sträckning där ny tågtunnel planeras 
under Landvetters flygplats. I de omgivande skogsområdena finns endast ett glest 
vägnät av skogsbilvägar och vägar till torp och fritidshus. Ytterst få vägar är genom-
gående. Tvärgående kopplingar mellan de stora huvudvägarna är därför mycket få. 
Dalgångarna har lång kontinuitet som kommunikationsstråk. Först som vattenvägar 
och sedan för väg och järnväg. Vattenvägarna har också använts för flottning av tim-
mer från skogarna ner till Göteborg. Det finns ingen kulturvägsinventering i områ-
det. 1972 tillkom transportslaget flyg genom Landvetters flygplats.

Bebyggelsen med storskaliga verksamheter och större bostadsområden är knuten 
till de två stora dalgångarna Säveån (Lerum, Stenkullen, Floda, Ingared, Västra Bo-
darna, Alingsås) samt Mölndalsån (Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås). Den 
förstnämnda har en pärlbandsstruktur kring Västra stambanan med pendeltågstra-
fik. Det finns även orter etablerade längs den nedlagda Västgötabanan i Lärjeåns 
dalgång och längs Mjörn (Olofstorp, Gråbo, Björboholm, Sjövik, Grafsnäs). Grun-
den till orterna vid sjöarna är sommarvillor som byggdes av förmögna Göteborgare i 
slutet av 1800-talet och under det tidiga 1900-talet. Under efterkrigstid har orterna 
utanför Göteborg vuxit och fungerar idag som pendlingsorter. 

Man kan avläsa ett stort tidsdjup i landskapet från tidiga säterier och efterföljande 
industri- och järnvägsepoker, fram idag. Även tidsdjupet varierar beroende på del-
område. Flest byggstenar, mest mångfald verkar finnas vid Säveån framför allt på 
grund av den långa industriella epoken, men i de agrara dalgångarna kan finnas 
ett tidsdjup till förhistorisk tid beroende på hur mycket fornlämningarna skapar 
karaktär. I dalgångarna och vid sjöarna (framför allt runt Mjörn och söder om sjön) 
finns också många fossila odlingslämningar vid sidan av gravfält som berättar om 
jordbrukets långa kontinuitet.

Landformerna gör karaktärsområdet rikt på stora och små sjöar, framför allt mellan 
Säveåns- och Mölndalsåns dalgångar. De två stora sjöarna Mjörn och Anten ligger 
också inom karaktärsområdet. Kring Mjörn, Anten, Aspen samt kring andra mindre 
sjöar finns fritidshus och äldre sommarvillor. 

Lärjeån meandrar djupt nedskuren i en ravin som betas i stor utsträckning. Foto Tobias Noborn.
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Sjöarna är ofta näringsfattiga med relativt klart vatten vilket beror på svårvittrad 
gnejsig berggrund och tunna moränlager på höjderna. Detta tillsammans med ned-
fall av luftföroreningar har gett upphov till en försurningsproblematik i sjöarna som 
fortfarande är allvarlig. I dalgångarna byts försurningsproblematiken istället ut mot 
övergödning. Trots övergödning och försurning är flera av vattensystemen biolo-
giskt rika, har hög naturlighet och god vattenkvalitet (god ekologisk status). Bland 
sjöar utmärker sig Mjörn och av vattensystemen ska särskilt nämnas Rolfsån, Lär-
jeån och Grönån (se karta sidan 115). 

Skogsbruket dominerar på höjderna. Av både naturgeografiska och kulturhistoriska 
skäl är området rikt på lövskogar av olika typer, framför allt utmed dalgångarna och 
de stora sjöarna, särskilt Mjörn. Karaktäristiskt är mängden ekskogar som förekom-
mer både som ekhagar och s.k. krattekskogar i branter och sluttningar. Närheten till 
havet och den generellt högre luftfuktigheten gör att dessa trakter har särskilt rika 
skogar vad det gäller oceaniska lavar, varav många är rödlistade i landet. I området 
finns flera värdetrakter som sticker fram både regionalt och nationellt. De främsta 
är ädellövskogar kring sjön Sävelången (Nääs) nordost om Floda och sjön Aspen vid 
Lerum samt barrskogsområden i Risveden (se karta sidan 108). 

Utmed de stora vägarna (väg 40 och E20) samt Västra stambanan är naturmiljöerna 
bullerstörda. Exempelvis är många av de värdefulla ädellövskogarna i värdetrakter 
i Säveåns dalgång bullerstörda (se karta sidan 110).

Det finns en lång kontinuitet av samhällets kontroll över skogsområdena nära Gö-
teborg på grund av just stadens behov. Många skogar, t.ex. Vättlefjäll, Alefjäll och 
Risveden avsattes som kronoallmänningar/kronoparker för att bl.a. säkra tillgången 
till virke för stadens behov. Idag är många av dessa skyddade för behovet av rekrea-
tion och skydd av naturvärden. Det finns en spännvidd i rekreationsmiljöer från 
anläggningar och närrekreation (exempelvis Delsjöområdet) till skogsområden av 
vildmarkskaraktär (Vättlefjäll, Alefjäll, Risveden m.fl.). Förutom friluftslivet i skogs-
områdena används också dalgångarna för golf, cykling m.m.

Torpetableringar på odlingsbar mark har varit vanliga i skogarna, en kulmen nåddes 
under den snabba befolkningstillväxten på 1800-talet. Skogarna har också använts 
för kolning, andra skogliga verksamheter och som betesmark. Hårt utnyttjande 
gjorde att ljunghedar täckte stora delar under 1700–1800-talen. Skogsplanteringar 
har skett sedan 1800-talet. 

Skogsbruket har övergått från traditionell skötsel till modernt, effektivt kalhyg-
gesskogsbruk. Tätortsnära skog brukas delvis annorlunda, beroende på kommun, 
delvis är den skyddad. 

Tidigare betesmarker och inägor har vuxit igen under en längre tid och har om-
vandlats från ljunghedar till skogsmark, ofta lövinblandad.

Jordbruket är undanträngt i vissa delar av de expanderande tätorterna. Jordbruk i 
någon lite större skala bedrivs endast i Lärjeåns dalgång och Lindomeåns västliga, 
bredare dalgång. Trycket på byggbar mark är stor från det expanderande Storgö-
teborg. Den lättbebyggda marken är till stor del använd i de två högexploaterade 
dalgångarna. Där är endast små öppna arealer kvar.
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Hårt bebyggelsetryck gör att bebyggelse ”kryper upp på höjderna” i tidigare svårexploaterade områden. 
Foto Tobias Noborn.

Utvecklingstendenser
I Göteborgsregionens strukturbild över utvecklingen läggs särskilt fokus på utveck-
ling längs de stora kommunikationsstråken med dess tätorter. 

Det är ett hårt tryck för bostadsbebyggelse i området närmast Göteborg. Förtätning 
av byar sker och nya bostadsområden tillkommer i tidigare agrart präglade områden, 
t.ex. vid Lärjeån. Bebyggelsen breder ut sig även i lägen som är svårare att bebygga, 
såsom uppe på bergen, inne i skogen. Dit är det svårt att få fram vägar, dels på grund 
av brutenheten, dels på grund av äldre kommunikations- och bebyggelsemönster 
som då förändras kraftigt. Dessa lägen är svåra att förse med kollektivtrafik och 
bebyggelsestrukturen blir då mindre hållbar.

Torp och andra byggnader blir ofta fritidshus eller permanentbostäder. Fritidshus-
områden konverteras till bostadsområden för permanent boende. Det är ofta rimligt 
nära till goda kommunikationer till Göteborg, dock mer sällan med kollektivtrafik.

Signifikant för de stadsnära områdena kring Göteborg är att marker som kräver 
skötsel växer igen. Eller så avsätts de som naturreservat, och får då ofta en bättre 
skötsel än tidigare. Detta ger ett resultat av ”antingen eller” ur ekologisk synvinkel. 
Om reservaten dessutom är för långt ifrån varandra ökar fragmenteringen både av 
den förändrade skötseln och av ny bebyggelse och infrastruktur. Detta ökar starkt 
behovet av att planera grönstrukturen i en regional kontext.

Jordbruksmark används i allt högre grad för hästhållning. Hästhållarna är gene-
rellt inte de traditionella jordbrukarna och har ett annat förhållningssätt till bruket. 
Det är stor skillnad på en traditionell gård och en hästgård. Hästhållningen hjälper 
till att hålla markerna öppna och ökar chansen att de äldre ekonomibyggnaderna 
används. 
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Känslighet

Den inneboende småskaligheten i sprickdalslandskapet är karaktäristisk. Infra-
strukturåtgärder kan lätt ge upphov till skal- och strukturbrott. Det småskaliga 
sprickdalslandskapet är så brutet och varierat i alla ledder, att modern infra-
struktur kräver stora ingrepp. Tåligheten för detta varierar från plats till plats, 
beroende på riktningar, brutenhet, komplexitet och visuell exponering. 

Barriär-, karaktärs- och sambandseffekterna kan lätt bli stora när redan trånga 
dalgångar utnyttjas för ytterligare storskaliga linjära strukturer. 

På den större skalan är området känsligt för ytterligare ekologiska barriärer i 
nord-sydlig riktning eftersom infrastruktur och ny bebyggelse skär genom stora 
viltstråk mellan de skogrika höjdområdena.

Hög känslighet för ytterligare fragmentering som ny infrastruktur i kombination 
med bebyggelse ger. Ekologiskt befinner sig området sannolikt nära eller under 
tröskelvärden för när ytterligare utdöenden av arter kommer att äga rum. 

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

Trots närheten till Göteborg förekommer flera känsliga avrinningsområden. 
Övergödnings- och försurningsproblematik förstärker känsligheten. Vattendra-
gen är känsliga för nya vandringshinder och ökad belastning av dagvatten.

Känsligt för ytterligare utarmning av ekosystemtjänster, särskilt den vattenhål-
lande förmågan i våtmarker och kvävereduktion.

Strukturomvandling pågår till mer storstadsnära i hela området. Mångfald finns 
i alla delområden, men innehåll, epoker och karaktär varierar. Såväl ny infra-
struktur som små förändringar/förbättringar i befintlig infrastruktur kan driva 
på ytterligare tillskott och förändringar i och med det höga trycket i området, 
till exempel följdetableringar i dalgångarnas utkanter eller i de gröna kilarna. 
Medvetenhet om detta som en drivande del i pågående strukturomvandling 
är därför viktig. Det bidrar också till utglesningen i regionen, vilket kan öka 
transportarbetet.

•

•

•

•

•

•

•

•

Större infrastruktur (väg 40) på tvärs i den småskaliga strukturen ger ingrepp såsom bergskärningar 
m.m. Den småskaliga strukturen gör dock att ingreppen inte blir visuellt dominanta på avstånd.  
Foto Tobias Noborn.
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Potential

Samplanering. I området finns många aktörer som planerar för åtgärder i 
landskapet. Samsyn och planering i samverkan på olika nivåer och mellan 
olika aktörer på samma nivå, kan leda till goda helhetslösningar. Planering 
av infrastruktur och bebyggelse bör ske integrerat för att inte komplicera 
strukturomvandlingen.

Mångfald. Området är varierat. Karaktären av mångfald kan värnas även i fort-
sättningen. Detta är en karaktär man kan bygga vidare på och låta de olika de-
larna behålla sina särarter och sin blandning av mångfald.

Spridningsfunktion tvärs de större sprickdalarna i nord-sydlig riktning är viktig 
för de barrdominerade höjderna och viltets möjligheter till förflyttning. Likaså 
är spridningen längs höjdområdena i öst-västlig riktning viktigt. Dessa höjdom-
råden utgör gröna kilar in till Göteborg. Här finns potential för att långsiktigt 
säkra gröna kilar. Spridningsfunktionen är också viktig för ädellövskogar i dal-
gångarnas kantzoner samt längs de större vattendragen, särskilt Lärjeån.

Barriäreffekter för naturmiljön och för människors rörlighet är möjliga att för-
bättra när investeringar sker i infrastrukturen.

Bullerstörda områden kan åtgärdas.

Viktiga ekosystemtjänster i området är vattenreglering och kvävereduktion. Våt-
marker är viktiga. Flöden i vattendragen är en avgörande faktor för Storgöte-
borg och beror då på hur man agerar i höjdområdena som omger storstaden. Po-
tential att öka vattenhållande områden för fördröjning samt för kvävereduktion 
genom våtmarker, sumpskogar etc.

Faunapassager kan skapas vid ny- och ombyggnad av infrastruktur i det småska-
liga sprickdalslandskapet. I samband med de dramatiska terrängvariationerna 
kan tunnlar eller ”viltbroar” åstadkommas för att mindra barriäreffekter.

•

•

•

•

•

•

•

Topografin gör att tunnlar ibland kan behöva byggas – en åtgärd som gör att barriäreffekterna inte 
behöver bli så stora som annars. Foto Tobias Noborn.
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Karaktärsområde Dalboslätten. Vy över det flacka odlingslandskapet med många synliga gårdar där Kroppefjälls siluett tecknar sig i fonden.  
Bild Emily Wade.
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4.4. Dalboslätten

Dalboslätten sträcker sig mellan Vänerns sjölandskap och Kroppefjälls sprickdals-
landskap. Slätten ligger som en platå 20–40 meter över Vänern. Området är en stor-
skalig, öppen och flack odlingsbygd på lätta leror, en fullåkersbygd. Jämnt utspridda 
gårdar, och skogklädda mindre impediment bryter sikten och vindkraftverken är 
numera en påtaglig del av slättens karaktär. Kroppefjälls silhuett i väster är närva-
rande överallt. I söder förekommer våtmarker, medan de längre norrut är utdikade. 
I norr avgränsas slätten av den stora randmorän som också bildar Hjortens udde. 
Närmast Vänern sträcker sig ett sammanhängande skogsband. 

Slätten avvattnas av några mindre åar som Frändeforsån och Dalbergsån. Åarnas 
meandrande lopp är mestadels omgivna av en lövbård. Andra linjära element som 
alléer och diken är relativt få i det öppna landskapet.

Den högre vegetationen på slätten är knuten till åarna, gårdarna och impedimenten. 
Övergångszonen mot Kroppefjäll i väster har biologiskt rika skogsmiljöer, särskilt 
lövskog. Viktiga strandängar finns kring Kolungen i norr och Krokån som är ett av 
biflödena till Dalbergsån. Strandängarna vid Kolungen är utsatts för buller (se karta 
sidan 112). I övrigt är Dalboslätten mycket utarmad på biologisk mångfald genom 
intensivt åkerbruk, utdikning av våtmarker och upphörd betesdrift. Detta syns ock-
så tydligt på kartor där biologisk infrastruktur analyserats och som exempelvis visar 
att Dalboslätten saknar värdetrakter, se vidare kapitel 7 Landskapets ekologi.

Vägarna och järnvägen ger orientering i ett landskap som annars saknar visuell rikt-
ning. Genom Dalboslätten passerar två gamla vägsträckningar, E45 och vägen när-
mare Vänerkusten som binder ihop kyrkorna i området. Den senare är en av flera 
kulturvägar i området. I dag är E45 den enda större vägen. Ett småskaligt vägnät 
med raka vägar längs ägogränser binder ihop gårdarna.

Parallellt med E45 löper Norge-Vänernbanan (f.d. Bergslagsbanan). Banan är en ty-
pisk slättjärnväg med spikrak linjeföring. Längs banan har fyra stationssamhällen 
vuxit fram, Frändefors, Brålanda, Erikstad och Mellerud, den sistnämnda var en 
viktig järnvägsknut. E45:ans linjeföring, kraven på planskilda passager och andra 
trafiksäkerhetsåtgärder har påverkat stationssamhällena så att de karaktäristiska 
elementen för stationssamhällena inte är så tydliga. 

Bebyggelsen i odlingslandskapet har karaktären av ensamgårdar som ofta ligger på 
mark som inte kan brukas (impediment). Jordbruket är aktivt, men har inte en in-
dustriell karaktär som på t.ex. Skara-Varaslätten. Man bor fortfarande på gården.

Dalbergsån har använts som utskeppningshamn för spannmål. I närheten av ut-
loppet finns ruinen efter Dalaborg som var en av de medeltida försvarsborgarna i 
gränstrakterna mellan Danmark, Norge och Sverige. 

Ett tiotal kyrkor står på Dalboslätten vilket är få jämfört med andra slättområden 
i Västra Götaland. Kyrkplatserna omges ofta av trädvegetation vilket gör att endast 
kyrkspiran skvallrar om att här står en kyrka.

De strukturer som är viktigast för arters rörelser och spridning finns längs västra 
och östra kanten av Dalboslätten. I väster de lövskogsrika miljöerna längs Kroppe-
fjäll och i öster längs den skogklädda Vänerkusten. Lokalt fyller Dalbergsån med 
sina biflöden sannolikt en viktig lokal funktion för spridning genom slätten.

Detta odlingslandskap är påverkat av skiftesreformerna, även om bebyggelsestruk-
turen med ensamgårdar i själva verket är mycket äldre. Området genomgick en ex-
plosionsartad expansion under havreepoken och lika dramatisk tillbakagång i slutet 
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av 1800-talet. Därefter blev animalieproduktionen viktigare. Gårdarnas bebyggelse 
och funktioner anpassades till produktionen. Under denna tid (1870–1940) byggdes 
många nya bostadshus som fortfarande används, och detta har också kompletterat 
med villor under senare decennier. Från 1920-talet till 1950-talet byggdes många 
nya ladugårdar som brukas fortfarande. 

Under de senaste decennierna har spannmålsodlingen åter vuxit i betydelse. Går-
den har kompletterats med låghusladugårdar, silos, torkar och maskinhallar.

Förhistoriskt hade Dalboslätten liknande förutsättningar för odling och befolk-
ningsutveckling som slätterna söder om Vänern. Den enorma expansion som un-
der medeltiden präglade slättbygderna runt Skara märktes knappt alls här. En av 
förklaringarna kan vara att området drabbades av krig och förstörelse under makt-
kampen mellan de framväxande Norge, Sverige och Danmark i början av 1000-talet. 
Efter etableringen av de tre rikena hamnade Dalsland vid sidan av det viktiga strå-
ket mellan Västerhavet och Mälardalen. Här etablerades inga städer, vilka söder om 
Vänern skapade en tidig och stabil marknad för jordbruksprodukter. Även senare 
saknades förutsättningarna för en snabb utveckling, t.ex. bruken i Dalsland var små. 
Dalboslättens expansiva period var under havreepoken. 

Att området hamnade vid sidan av de viktiga stråken märks också i vägnätet. E45 
har varit det enda viktiga stråket som fick status som kungsväg på 1600-talet. Den 
andra huvudvägen binder ihop kyrkorna i området närmare Vänern. 

Järnvägen fick en stor betydelse för transporter mellan Bergslagen och Göteborg, 
men den hade bara begränsad betydelse för utvecklingen på Dalboslätten. Mellerud 
fick köpingsrättigheter 1908, men orten förblev liten.

Karaktärsområdets avgränsning.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Innan järnvägen var sjöfarten över Vänern viktig för transporter av jordbrukspro-
dukterna, Dalbergsån var en viktig utskeppningshamn. Idag dominerar fritidsbåtar 
hamnen.

Området är en fullåkersbygd med intensivt brukade marker. Det intensiva brukan-
det och bristen på våtmarker leder till snabb avrinning och kontinuerligt näring-
släckage till Vänern. 

Jordbrukspolitiken har alltid format slätternas utseende och innehåll. Jordbruket 
är idag aktivt och slätten ser ut att vara en stabil jordbruksbygd. Men det är i själva 
verket känsligt då de mindre gårdsenheterna kan påverkas hårdare av förändring-
ar i jordbrukspolitiken, ekonomin, problem vid generationsskiften m.m. Om flera 
jordbrukare får problem samtidigt blir effekterna tydliga. 

Turismen lyfts fram som framtidsnäring i ett regionalt perspektiv. Ökad turism och 
i förlängningen ökad trafik utanför huvudstråket E45 kan leda till krav på förbätt-
ringar i vägnätet på slätten. 

Utvecklingstendenser
Vindkraft etableras allt mer i området, som i många slättlandskap. Utvecklingen går 
även här mot större och högre verk. En strukturomvandling kan skönjas, som leder 
till att vindkraftverken dominerar i landskapet.

Dalboslätten urskiljer sig tydligt mellan Vänern och Kroppefjäll. Utsnitt ur ”teddykartan”.
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Känslighet 

Dalboslätten är ett rationellt brukat landskap och uppstickande planskilda pas-
sager, master, vindkraftverk eller silos har ett stort visuellt influensområde. De 
förändrar den visuella karaktären. Slätten är också känslig för användning av 
portaler för skyltning och vägvisning, samt för bullerskärmande åtgärder. 

Landskapet är känsligt för sammanslagning till större jordbruksenheter om vä-
gar och gårdsmiljöer tas bort. Dessa är viktiga delar för områdets karaktär, och 
det innebär en utarmning av den visuella karaktären och förlust av natur- och 
kulturmiljöer. 

Kantzonen mot Kroppefjäll och åmiljöerna är känsliga för habitatförlust.

Eftersom de meandrande vattendragen erbjuder de enda breda spridningskor-
ridorerna genom slättlandskapet är de känsliga för barriäreffekter. Broar och 
passager behöver utformas för hög genomsläpplighet för både djur och växter.

Vägkanter, banvallar och dungar intill hus är viktiga småbiotoper och landska-
pet är känsligt för förändrade driftsåtgärder som riskerar igenväxning, habitat-
förlust, utradering av natur- och kulturmiljöer och störningar av dessa.

Landskapet är känsligt för igenväxning, av att hävden upphävs eller liknande, 
framför allt längs vägarna. Karaktären är också känslig för förändring av de grö-
dor som odlas. Dessa faktorer påverkar den visuella karaktären.

•

•

•

•

•

•

Dalboslätten karaktäriseras av att det är tätt mellan gårdarna och att linjära landskapselement saknas.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Potential

Behåll och skapa bra utblickar! På den flacka slätten innebär alla uppstickande 
element ett blickfång. Detta kan utnyttjas för att tydliggöra slättens karaktä-
rer och element genom att exempelvis skapa utblickar mot sjöar, vattendrag 
och kyrkor. Utblickar mot Kroppefjäll är också viktiga. Solitärträd eller mindre 
dungar kan också skapa naturliga blickfång där sådana behövs av exempelvis 
trafiksäkerhetsskäl.

Det mindre vägnätets traditionella linjeföring och placering är viktiga för hela 
slättens karaktär. Vid förändringar och förstärkningar bör dess kvaliteter för 
området som helhet vägas in. Slänter och nya planskildheter kan ge upphov till 
impediment som kan utnyttjas för att öka den biologiska mångfalden på slätten 
och samtidigt – rätt skötta! – bevara områdets hävdade kulturlandskap.

Läplanteringar och alléer längs vägar kan skapa spridningskorridorer och för-
bättra ekologiska samband och minska mortalitet och barriäreffekter. Samtidigt 
kan nya linjära element förändra de historiska sambanden och karaktären. Allt-
så viktigt var sådana placeras!

Området har historiskt saknat dammar och märgelgravar, men har istället haft 
många mossar som senare har dikats ut. Anläggning av våtmarker kan därför 
vara tänkbart för att minska näringsläckaget till slättens vattensystem och till 
Vänern samt fördröja kraftiga flöden. Även här viktigt var de placeras och hur 
de utformas för att klara både funktion och landskapets värden!

Broar över Dalbergsåns vattensystem som ska ersättas kan ges mindre barriär-
effekt. Vandringshinder kan byggas bort.

De bullerstörda strandängarna vid Kolungen har potential att åtgärdas om det 
blir aktuellt med arbeten längs befintlig väg.

•

•

•

•

•

•
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Karaktärsområde SkaraVara slätten. Vy över fullåkerbygden där bebyggelsen ligger som ensamgårdar med vegetation på tomten. Bild Emily Wade.
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4.5. Skara-Varaslätten

Slättlandskapens viktigaste karaktärsdrag är en storskalig öppenhet, och denna 
slätt tillhör de mest storskaliga, ett smeknamn är pannkaksslätten. De flacka till 
böljande markerna, huvudsakligen bestående av lera, har höjder på moränkullar el-
ler berg. Platåbergen Kinnekulle och Billingen tecknar dramatiska siluetter på långt 
avstånd.

På Skara-Varaslätten bedrivs ett storskaligt jordbruk. Slätten förändrades kraftigt 
under 1700–1800-talens jordbruksreformer då utskiftning av gårdar, utdikning, 
vallodling och konstgödsling skapade möjligheter till ett storskaligt brukande. Här i 
fullåkersbygden har rationaliseringarna fortsatt och resulterat i dagens industriella 
jordbruk.

Sedan skiftesreformerna ligger bebyggelsen spridd som ensamgårdar. På öar i pro-
duktionslandskapet trängs boningshus och träd med stora ekonomibyggnader t.ex. 
stora lösdriftsstallar. Bebyggelsen finns också samlad i några större orter som Vara 
och Skara och i mindre samhällen, däribland järnvägssamhällen med tydlig siluett 
på slätten. 

Fullåkersbygden Skara-Varaslätten har få vegetationselement och öppna diken och 
är därmed mycket utarmad på biologisk mångfald. Lidan avvattnar området och 
bildar med sina meandrande biflöden grunda, småkuperade och oftast öppna svack-
or och dalstråk i det i övrigt så gott som plana landskapet. Åarna med omgivande 
vegetationskorridorer utgör ett av de få långsträckta elementen som knyter sam-
man landskapet ekologiskt. Våtmarker är i hög grad utdikade. Således råder brist 
på många naturmiljöer som historiskt förekommit på slätten, det rör sig om bru-
kade våtmarker, brukade ängar och beten, trädmiljöer, gårdsmiljöer, småbiotoper 
etc. Den enda småbiotop som förekommer i relativt riklig mängd är alléer och dessa 
spelar, vattendragen, en sammanlänkande funktion för exempelvis fladdermöss.

Vägarna ligger ursprungligen som ett glest nät från järnåldern, nätet byggdes ut un-
der medeltiden mellan kyrkorna och senare med raka laga skiftesvägar ut mot de 
utskiftade gårdarna som i delar av området är starkt karaktärsskapande. Området 
var tidigt ett av landets vägtätaste. Av Trafikverkets utpekade kulturvägar återfinns 
några i karaktärsområdet, dock finns inte skiftesvägar bland dessa. 

Området har lång historisk kontinuitet och ett stort tidsdjup (spår efter stenålders-
boplatser har hittats vid åarna, t.ex. Lidan och Flian). Bygden hade en stor betydelse 
från järnåldern och framåt, men kulturmiljöns huvudstrukturer härrör från tidig 
medeltid då området kristnades och sockenstrukturen uppstod samt från de stora 
skiftena och den jordbruksutveckling som fortfarande pågår. De medeltida struktu-
rerna är avläsbara i hela området tack vare de många kyrkorna på medeltida kyrk-
platser. Områdets städer tillhör några av regionens tidigaste. Här utvecklades en 
rik och tätbefolkad bygd med goda jordar för försörjning, en centralbygd. Väg- och 
kyrktätheten är tydliga resultat av detta. Järnvägsnätet från 1800-talets slut var en 
viktig komponent i jordbruksutvecklingen med transporter av jordbruksprodukter 
bl.a. för export från Göteborg. I anslutning till järnvägarna uppstod stationssamhäl-
len som ofta växte sig större än de gamla sockencentra. En del av områdets karaktär 
är de nedlagda järnvägarna med banvallar som reser sig i landskapet och stations-
samhällen med tydlig struktur och siluett på slätten. 

Alla objekt som sticker upp är landmärken på slätten, det gäller både silos och kyrk-
torn – som båda är karaktärsgivande inslag på denna jordbruksslätt – samt luft-
burna ledningar och skyltar.
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Jordbruket är överlag storskaligt. I karaktärsområdets kantzoner finns mer småska-
liga enheter där slätten övergår till mer mosaikprägel. 

Det finmaskiga vägnätet gör det vidsträckta landskapet nåbart med bil. Med sina 
vidsträckta åkrar och enbart få avdelande landskapselement är det svårt att röra sig 
som friluftsmänniska. 

Utvecklingstendenser
En rationalisering av jordbruket pågår alltjämt här, jordbruksmarken är högpro-
duktiv och dyrbar. Brukningsenheter slås samman, vissa ensamgårdar avfolkas och 
överges. När byggnaderna rivs och gårdstomten övergår till jordbruksmark, ökar 
öppenheten i landskapet. Den här utvecklingen har pågått under 1900-talet och 
fortgår. Söder och öster om E20 är gårdsenheterna mindre och tendensen med 
övergivna gårdar tydligast. Det är en karaktärsförändring ur kulturmiljösynpunkt 
där utradering av tydlig jordbruksutveckling sker.

I den fortsatta utvecklingen av storskaliga jordbruksenheter blir livsmiljöerna för 
faunan och floran alltmer isolerade och utarmade. 

Antalet betesdjur har minskat och koncentrerats till färre områden. I områden där 
jordbruket har sämre lönsamhet, framför allt i utkanten av slätten, omvandlas öpp-
na marker till skogsplanteringar eller växer igen. 

Slättlandskapets vidsträckta horisont förändras successivt med vindkraftsutbygg-
nad t.ex. i trakterna kring Skara.

Karaktärsområdets avgränsning.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Känslighet

Karaktärsområdet är ett rationellt brukat odlingslandskap och uppstickande 
planskilda passager, master och vindkraftverk och höga industrier har ett stort 
visuellt influensområde. De förändrar den visuella karaktären. Slätten är också 
känslig för användning av portaler för skyltning och vägvisning, samt för bul-
lerskärmande åtgärder. 

Landskapet är känsligt för sammanslagning till större jordbruksenheter om vä-
gar och gårdsmiljöer tas bort. Dessa är viktiga delar för områdets karaktär, och 
det innebär en utarmning av den visuella karaktären och förlust av natur- och 
kulturmiljöer. 

Landskapet är känsligt för igenväxning/igenplantering som bryter de vid-
sträckta utblickarna eftersom öppenheten är en av de viktigaste karaktärerna 
för området. 

Landskapet är i hög grad obundet när det gäller visuella riktningar, riktning-
arna utgörs främst av markslags- och ägogränser. Det bidrar till en relativt god 
tålighet för åtgärder som läggs i marknivå eller är nedsänkta, även vägar och 
järnvägar. Dock kan de skapa barriärer. 

Området är känsligt för åtgärder som påverkar det mindre vägnätets tydliga 
mönster, till exempel kurvrätningar i laga-skiftesvägnätet eller det slingrande 
medeltida systemet. Den fortsatta rationaliseringen inom jordbruket innebär 
större maskiner vilket kan ställa nya krav på det mindre vägnätet.

•

•

•

•

•

SkaraVaraslättens slättlandskap består av stora flacka områden som avgränsas av ett högre beläget 
mosaiklandskap. 
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Järnvägssamhällenas relation mellan järnväg och väg ( järnvägsgatan) är viktig. 
Känsligt för till exempel förändringar i korsningar eller ändrat vägmönster.

Området är känsligt för ytterligare förlust av biotoper och därmed åtgärder och 
driftsåtgärder som påverkar de meandrande vattendragen, trädrader och vege-
tationsområden, vägkanter och banvallar. 

Eftersom de meandrande vattendragen erbjuder de enda breda spridningskor-
ridorerna i landskapet är de känsliga för barriäreffekter. Broar och passager be-
höver utformas för hög genomsläpplighet för både djur och växter. 

•

•

•

Uppstickande föremål som skyltanordningar och broar blir synliga på långt håll. Foto Bengt Schibbye.
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I det hårt rationaliserade jordbrukslandskapet finns det potential att skapa spridningsvägar för olika 
arter. Foto: Tobias Noborn.

Potential

Måna om den tydliga öppenheten och understryk den storslagenhet det inne-
bär! På den flacka slätten blir alla uppstickande element ett blickfång. Detta kan 
utnyttjas för att tydliggöra slättens karaktärer och element genom att exempel-
vis skapa utblickar mot omgivande berg, kyrkor, städer och vattendrag. Solitär-
träd eller mindre dungar kan också skapa naturliga blickfång där sådana behövs 
av exempelvis trafiksäkerhetsskäl.

Mönstret som det mindre vägnätet bildar är en stark karaktär för området - tät-
heten av vägar, de typiska raka skiftesvägarna och vägnätet mellan kyrkorna. 
Vid förändringar och förstärkningar bör dess kvaliteter för området som helhet 
vägas in. 

I det storskaliga högt industrialiserade jordbrukslandskapet råder brist på träd-
ridåer, alléer, vattenspeglar och våtmarker som är viktiga både som habitat och 
som spridningsväg för många växt- och djurarter, även sådana som är betydel-
sefulla för jordbruket såsom pollinerande insekter och rovsteklar. Här finns en 
potential att knyta samman flera områden med avgränsade populationer och 
därmed öka möjligheterna för överlevnad av dessa arter och skapa hållbarare 
ekosystem. Samtidigt kan nya element förändra de historiska sambanden och 
områdets öppna karaktär. Genom ett aktivt och medvetet arbete kan landska-
pets biologiska infrastruktur stärkas, kulturhistoriska drag förtydligas och land-
skapets karaktär stärkas! Viktigt var de placeras och hur de utformas för att 
klara både funktion och landskapets värden. 

Slättlandskapet är svårtillgängligt för friluftsliv. Här kan nyanläggning av ridåer, 
skötsel av nedlagda banvallar bidra till ökad tillgänglighet. De historiska ban-
vallarna som löper tvärs över slätten knyter samman samhällen i en annan rikt-
ning än vägarna. Det finförgrenade vägnätet har potential att öka möjligheten 
att röra sig med cykel.

•

•

•

•
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Karaktärsområde Kåkindsslätten. Vy över den mosaikartade slätten i närheten av Töreboda. Sjön Östan till vänster och Tidan som korsar den 
spikraka järnvägen mot Skövde. Bild Emily Wade.



��

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 4. Regional landskapskaraktärisering

4.6. Vadsbo-Kåkindsslätten

Karaktärsområdet omfattar Vadsboslätten och Kåkindsslätten med Tidans övre 
dalgång och ligger mellan Hökensås förkastning, Tivedens skogar och Falbygdens 
backlandskap på 60 till 70 meter över havet. Slätten omgärdas av förkastningar i 
öster och väster som gett upphov till tydliga branter och sluttningar. Grunden ut-
görs av det nästan helt plana ”subkambriska peneplanet”, som här lutar svagt norrut. 
Detta urberg präglar alla Västergötlands slätter. På urbergsytan står de västgötska 
platåbergen, som alla är betydligt yngre. På Kåkindsslätten finns Billingen ständigt 
närvarande som fond. I norr och söder har peneplanet spruckit upp, vilket utgör 
grunden i de mosaik- och sprickdalslandskap som omger karaktärsområdet. Det 
mesta av området ligger under högsta kustlinjen och är därför täckt av sedimentära 
jordar. 

På grund av dessa storskaliga terrängformer har huvuddelen av slätten en tydlig 
nord-sydlig riktning, där de stora, öppna slätterna omväxlar med skogklädda, svagt 
böljande partier. I söder är stora delar täckta av skog med öppna moss- och myrmar-
ker på morän, medan andra delar domineras av uppodlade sand- och lerjordar. Norr 
om Tidaholm utgör betade våtmarker ett karaktärsdrag för området, och i de flacka 
lerorna meandrar Yan, Ösan och Tidan. På slätten finns även mindre bäckar och 
öppna diken. Flera större sjöar, Ymsen, Östen, Viken. Göta kanal korsar de norra 
delarna mellan Sjötorp och Karlsborg. Göta kanal är kantad av alléer- ett viktigt 
nyckelelement i landskapet som också skapar orientering. 

Under inlandsisens avsmältning bildades moränåsar i öst-västlig riktning i de cen-
trala delarna av området, vilket skapat en mosaikartad slätt. Här saknas de kalkhal-
tiga jordar som finns söder om platåbergen – ett resultat av isens rörelseriktning. 
Skogsområdet var en gräns mellan häraderna Vadsbo och Kåkind under medeltiden. 
Ett annat medeltida gränsområde som fortfarande är skogsdominerat finns sydost 
om Skövde, mellan Kåkinds och Vartofta härader. 

Markanvändningen som visar en stor variation inom karaktärsområdet är en kom-
bination av uppodlade åkrar, betesmark med animalieproduktion och skogsbruk. På 
Vadsboslätten har den odlingsbara arealen ökats genom omfattande sjösänknings- 
och invallningsföretag. Området är kyrktätt med den största koncentrationen på 
centrala Vadsboslätten. Områdets historiska administrativa indelning i häraderna 
Vadsbo, Kåkind och Vartofta är fortfarande tydlig. 

Bebyggelsestrukturen karaktäriseras av små och medelstora byar, men också stora 
byar på åslägen förekommer. Samlade bymiljöer liksom äldre gårds- och torpmil-
jöer från 1800–1900-talen finns kvar inom karaktärsområdet. Bebyggelsen har en 
varierande karaktär med influenser både från norr och väster tillsammans med 
många lokala särdrag. Ensamgårdar finns framför allt utkanten av slätterna och i 
skogsbygden. Många herrgårdsmiljöer framför allt i norr och i söder som har sin 
grund i tidiga säteribildningar. Försvaret har under 1900-talets senare del tagit 
stora markarealer i anspråk sydost om Skövde. Här har stora delar av den tidigare 
agrara bebyggelsen i stort sett utplånats.

Det regionala vägnätet har en äldre struktur som orienterar sig mot de största knut-
punkterna. De viktigaste vägarna är E20 som passerar genom karaktärsområdet 
nordost om Mariestad och riksvägarna 26 och 49. De moderna riksvägarna bryter 
detta mönster, och undviker de befolkade, öppna slättområdena. Därför upplevs 
landskapet från bilen som mer skogsdominerat än det egentligen är. Trafikverket 
har pekat ut ett antal vägar som kulturvägar i karaktärsområdet. Flest vägar – och 
störst variation när det gäller väghistorisk epoktillhörighet – finns i karaktärsområ-
dets utkanter. På de centrala slätterna finns endast få kulturvägar. 
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De nord-sydliga skogsområdena som avgränsar karaktärsområdet i väster och öster 
är mycket viktiga nationella spridningskorridorer för vilt – ja troligen den vikti-
gaste i hela södra Sverige, tillsammans med Hökensås eftersom de knyter samman 
Svealands skogsområden med Götalands. Bristanalysen för vilt visar att barriäref-
fekterna av vägnätet är relativt begränsade (se karta sidan 118) vilket gör att vilt-
stråket sannolikt har en god funktion. Viltstråken över Kåkindsslätten sammanfal-
ler med de gamla häradsgränserna. Vadsbo-Kåkindsslätten skiljer sig från de andra 
slättbygderna i Västra Götaland genom att djurhållning och betesdrift är vanligt 
förekommande. På en regional skala finns två större koncentrationer av biologiskt 
rika odlingslandskap. Det ena utgörs av Bohuskusten och det andra av Falbygden, 
Valle härad och delar av Kåkindsslätten (se karta sidan 111). Inom karaktärsområdet 
finns i norr en biologiskt rik odlingsbygd kring sjön Östen. Här finns strandängar 
och en stor fågelrikedom. Området är heller inte bullerstört. Värdetrakten hänger 
samman med Valle härads unika odlingslandskap. I södra delen av Kåkindsslätten, 
från Tibro till Tidaholm löper ett stråk av odlingslandskap med hög koncentration 
av betesmarker med hög biologisk mångfald. Detta stråk hänger samman med Fal-
bygdens värdetrakt.

Till Vadsbo-Kåkindsslätten hör också Tidans vattensystem där avrinningsområdet 
kring sjön Ymsen är särskilt utpekat för sin biologiska rikedom (se karta sidan 115). 
Åarna är karaktäristiska för slätten och som ofta meandrar svagt nedskurna. I sig 
bildar de spridningsstråk men till skillnad från de andra slätterna finns på Vadsbo-
Kåkindsslätten i högre grad andra viktiga stråk än bara längs vattendragen. Norr 
om Tibro finns större lövskogar som tillsammans bildar en värdetrakt. Områdets 
värdefulla naturmiljöer som ädellövskogar, myrmarker och fågelsjöar är nästan helt 
utan bullerstörning från väg och järnväg.

Tack vare områdets mosaikkaraktär framträder förhistorien i landskapet här tyd-
ligare än på andra slätter i Västra Götaland. I hela karaktärsområdet finns många 
fossila odlingslandskap från förhistorisk tid och medeltid. Variationerna i markan-
vändningen och en lång kontinuitet av brukande har resulterat med stora lokala 
skillnader och en mångfald av olika typer av fornlämningar, där en större andel av 
fornlämningarna klarat sig från att odlas bort. Vadsboslätten har ett stort tidsdjup 
med flera stenålderboplatser och ett av Västergötlands största bronsåldersrösen. 
Järnålderns lämningar på den centrala slätten har likheter med Svealand med stor-
högar och gravfält intill bebyggelselägen på åsar, exempelvis Askeberga skeppssätt-
ning. Vadsbo-Kåkindsslätten är en påtaglig järnåldersbygd, medan Tidans dalgång 

På slätten kan till och med uppstickande skyltar vara iögonfallande. Foto Emily Wade.
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har lämningar från både bronsålder och järnålder. Karaktärsområdet har en tradi-
tion av många binäringar vid sidan av jordbruket. Redan på järnåldern framställdes 
järn vilket lämningar efter lågteknisk järnframställning visar på Vadsboslätten och 
Kåkindsslätten. Därefter har smide och trähantverk, framställning av skogsproduk-
ter, forkörningar och kvarndrift drygat ut inkomsterna. Binäringarna gav goda för-
utsättningar för industrietableringar i bl.a. Tibro (möbel) Töreboda (trä- och meka-
nisk) och Tidaholm (möbel och trä). 

Under medeltiden var området en centralbygd vilket de många kyrkorna och före-
komsten av borgar och storgods, bl.a. Ymseborg, visar. Skövde och Mariestad har 
sedan deras grundande på medeltiden och på 1500-talet varit två viktiga noder i 
området. Tidaholm är ett före detta stationssamhälle som växte till en industriort 
och stad i början av 1900-talet. Töreboda längs södra stambanan och Tibro vid ba-
nan mellan Skövde och Karlsborg är två stationssamhällen som blev köpingar och 
idag är centralorter i sina respektive kommuner. Göta kanal har också haft sin be-
tydelse för kommunikationen och transporten. Arkitektoniskt som alléer- formella 
landskapselement samt byggnadsverket kanalen med tillhörande byggnader ritade 
av Nyström. 

Utvecklingstendenser
På de centrala slätterna bedrivs ett industriellt jordbruk. Viss tendens till igenväx-
ning av betesmark. 

Den mosaikartade slättens struktur innebär att sammanslagning till större driftsen-
heter inte påverkar områdets karaktär på samma sätt som Skara-Varaslätten. Möjli-
gen minskar läplanteringar och öppna vattendrag vid sammanslagningar. 

Känslighet 

De lokala skillnaderna är ovanligt stora inom karaktärsområdet för att vara slätt. 
Det innebär att förutsättningarna för olika åtgärder varierar stort. Det är svå-
rare att ta fram generella riktlinjer än i mer enhetliga slättområden. 

Området utgörs av en mosaikartad slätt med en stor variation av jordarter, ve-
getation och brukande. Det innebär att området har en relativt småskalig struk-
tur som innehåller många och varierande karaktärselement med stora lokala 
skillnader. Mosaikkaraktären i sig är stabiliserande för landskapet. Här är det är 
mindre lönsamt att satsa på storskalig jordbruksdrift eller skogsbruk och på så 
sätt totalt omvandla landskapet. Om karaktären ska bestå i framtiden är varia-
tionerna i markanvändningen betydelsefulla. 

Det finns många landskapselement såsom moränhöjder, vattendrag och vege-
tationsgränser som gör området mindre känsligt för nya infrastrukturanlägg-
ningar som kan angöra uppstickande föremål på slätten. Höga banvallar kan 
innebära utradering av karaktärsdanande kultur och naturmiljöer. 

För mindre anläggningar t.ex. planskildheter ger moränhöjderna god möjlighet 
att göra tillägg utan att påverka områdets karaktär, detta skiljer sig från de öv-
riga slättlandskapen som är känsliga för uppstickande anordningar. 

De stora sammanhängande skogsområdena som tidigare var gränsområden 
mellan härader, är känsliga för ny infrastruktur och exploatering som suddar 
ut gränserna.

De nationella viltstråken är känsliga för nya barriärer som hindrar djurens 
rörelse. 

•

•

•

•

•

•
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Landskapstypen är en variationsrik slätt med brukande som också varierar från 
rationellt jordbruk till småskaligt skogsbruk. Området är känsligt för infrastruk-
tur som ger barriäreffekter och habitatförlust för arter beroende av odlings-
landskapet. Detta gäller i hög grad infrastruktur som skär genom värdetrakten 
mellan Tibro-Tidaholm-Falbygden samt mellan Östen-Valle härad.

Meandrande vattendrag och forsar med fall är viktiga spridningskorridorer där 
sambanden kan förändras i samband med bärighetsåtgärder eller ombyggnad 
av väg och järnväg. 

Potential

Vadsbo-Kåkindsslätten är en mosaikartad slätt både i förhållandet öppet-slutet 
och i att det genomkorsas av moränstråk. Detta ger goda möjligheter att broar 
vid planskilda korsningar och linjära element kan anläggas i anslutning till höj-
der utan att förändra landskapsbilden. 

Anläggning av fördröjningsmagasin för vägens ytvatten kan öka mängden ha-
bitat kopplade till vattenmiljöer och stärka den biologiska infrastrukturen. Ge-
nom att området har en mosaikartad struktur förändras inte den visuella karak-
tären eller strukturen om fler våtmarker tillskapas.

Underhåll och restaurering av trädridåer längs öppna diken och vägar har po-
tential att öka den biologiska spridningen och stärka landskapets ekologiska 
funktion och kulturhistoriska dimension.

I värdetrakterna för odlingslandskap finns god potential för artrika vägkanter 
som kan öka sambanden mellan hagmarksmiljöer.

•

•

•

•

•

•



Kapitlet redovisar hur åtgärderna i den senaste långsiktiga nationella och regionala 
planen (2010–2021) kan bedömas i relation till landskapets karaktärer. Miljöbedöm-
ningen görs i två av de karaktärsområden som beskrivits tidigare: Bohuskusten och 
Skara-Varaslätten. Det konstateras också att miljöbedömningen blir mycket mer kon-
kret och användbar om man har uttryckt en landskapspolitik – om samhället har for-
mulerat mål för landskapets utveckling. 

I detta kapitel kan du läsa om:
5.1 Betydelsen av mål
5.2 Miljöbedömning för karaktärs-

området Bohuskusten
5.3 Miljöbedömning för karaktärs-

området Skara-Varaslätten
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5.. Miljöbedömning.–.Västra.Götaland.

I avsnittet 3.10 förklaras metodiken kring hur en landskapskaraktärsanalys kan hjäl-
pa till att miljöbedöma infrastrukturplaner. I detta kapitel har metoden testats på 
två karaktärsområden. Den miljöbedömning som här presenteras är endast en del 
av den totala miljöbedömning som behöver göras inför beslut om att anta en natio-
nell eller regional plan för infrastruktur – absolut inte hela!

5.1. Betydelsen.av.mål

För att kunna bedöma om förändringen som föreslås i nationell och regional plan är 
bra eller dålig för landskapets utveckling, om det är ett hot eller en möjlighet, måste 
vi veta vad vi (samhället) vill med landskapet. Här är man beroende av mål som 
formulerats av flera andra samhällsaktörer. 

Det innebär att de mål för landskapsutveckling som finns för t.ex. jord- och skogs-
bruk i området, regional utveckling, kommunal planering o.s.v. behöver samman-
ställas. I detta pilotprojekt har mål hämtats från miljömålsarbetet i Västra Göta-
lands län för att kunna exemplifiera hur miljöbedömningen kan se ut. 

Inför framtida planeringsomgångar behöver samhället formulera mål för utveck-
lingen inom karaktärsområdet/landskapsavsnittet. Det är processer som kräver flera 
parters engagemang, politisk förankring m.m. och har därför inte kunnat testas i det-
ta pilotprojekt. Målen bör vara angelägna för verksamheter och samhällsutveckling 
som planeras ske i landskapet. Mål för landskapet är dessutom angeläget att ta fram 
i dialog med olika brukargrupper för att få en förankrad strategi hur man ska planera 
och genomföra förvaltning och utveckling av landskapet. Detta påtalas särskild i eu-
ropeiska landskapskonventionen, och är en utmaning att göra i den regionala skalan. 

5.2. Miljöbedömning.för.karaktärsområdet.Bohuskusten

Mål för landskapsutvecklingen
Ur miljömålsarbetet för Västra Götalands län har exempel tagits på generella mål 
som berör Bohuskusten:

Åtgärdsprogram för natur- och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vatten-
drag har/ska upprättas och 2010 ska hälften av de skyddsvärda miljöerna ha fått 
ett långsiktigt skydd.

Planering ska ske för kulturhistoriska och estetiska värden. Västra Götalands 
län är rikt på kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. Lokala byggnads- 
och bebyggelsetraditioner bör utvecklas (God bebyggd miljö).

Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser 
samt bad- och friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. Åt-
gärdsprogram för natur och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag 
har/ska upprättas och 2010 ska hälften av de skyddsvärda miljöerna ha fått ett 
långsiktigt skydd (Levande sjöar och vattendrag)..

•

•

•
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Exempel på ett konkret landskapspolitiskt mål som kan formuleras i dialog med 
brukare och myndigheter kan vara:

Förbättra tillgängligheten till det attraktiva kustlandskapet Bohuslän/utveckla 
karaktären som Sveriges mest attraktiva fritidslandskap. För infrastrukturen i 
området innebär detta att ny- och ombyggnader ska ske med stor aktsamhet om 
landskapets skala och struktur, samt att nya visuella och funktionella barriäref-
fekter ska undvikas. Det historiska vägnätets linjeföring och byggnadselement 
knutna till bohuslänsk stenhuggartradition ska vidmakthållas.

Aktuella åtgärder i nationell och regional plan
Under perioden vill man underlätta pendling mellan större orter i kustbandet och 
E6. Stråk 5 är ett exempel som går från Lysekil vida Uddevalla och vidare österut till 
Karlsborg. Här finns flera namngivna objekt som väg 161 Rotvik–Bäcken och Förbi 
Torp. Längs väg 168 från Marstrand föreslås en förbifart och diverse säkerhets- och 
framkomlighetshöjande åtgärder. Regionens stora satsning på gång- och cykeltra-
fiken innebär också att nya gång- och cykelvägar är önskvärda längs de hårt trafi-
kerade vägarna ut till de attraktiva fiskelägena. Cykelvägar kommer troligen i för-
sta hand att läggas nära bebyggelse. Potten för riktade trafiksäkerhetsåtgärder och 
stråkpott för stråk 5 är relativt stora investeringar som inte har någon geografisk 
redovisning i den regionala planen. Andra åtgärder som påverkar landskapet kan 
vara pendelparkeringar och nybyggnad av vägar till nya bostads- eller fritidshusom-
råden i helt nya lägen.

Karaktärsområdets känslighet
Känsligheten beskrivs noggrannare i föregående kapitel. Landskapet i karaktärs-
området Bohuskusten är särskilt känsligt för :

skalbrott i den småskaliga strukturen – t.ex. vid ombyggnad för att öka trafiksä-
kerheten genom kurvrätning

åtgärder som bryter de tydliga riktningarna längs dalgångarna från inlandet ut 
mot kusten – t.ex. vid nybyggnad av väg till bebyggelseområden i nya lägen

åtgärder som försvårar möjligheterna att hålla markerna öppna – t.ex. vid om-
byggnad till mitträcke vilket försvårar passage över vägen 

ökade barriäreffekter mellan delpopulationer – t.ex. vid driftåtgärder som tar 
bort spridningsmöjligheter längs eller tvärs vägar 

ökade bullerstörningar av strandängar – t.ex. vid förändrad trafikering.

Miljöbedömning
Okänsliga ombyggnader av det befintliga vägnätet kan förändra hela reseupple-
velsen ut till kustsamhällena. Möjligheterna att nå målet kan försvåras. Frågan om 
HUR ombyggnaderna sker är avgörande. Genom att fästa uppmärksamhet på land-
skapets skala, riktningar, vägnätets förhållande till bebyggelse och begränsning av 
barriäreffekter minskar risken, och målet kan uppnås. 

Det är stor risk för skalbrott vid ny- och ombyggnad i de smala dalgångarna som 
leder ut mot det yttersta kustbandet – t.ex. vid nya gång- och cykelvägar längs det 
statiga vägnätet eller väg 168 förbi Tjuvkil. Känsligheten är mindre i de bredare 
dalgångarna i de inre delarna. 

Risk för habitatförluster vid breddningar och nybyggnader – t.ex. vid väg 161 
Rotvik–Bäcken.

•

•

•

•

•

•
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När nya cykelvägar byggs i det småskaliga kustlandskapet finns risk att bergsprängningar som denna 
leder till skalbrott som förändrar såväl vägens som hela landskapets karaktär. Foto EvaLisa Andersson.

Nya stora trafikplatser och pendelparkeringar kan påverka den visuella karaktären 
och kulturmiljökaraktären negativt och bryta den tydliga strukturen – t.ex. vid om-
byggnad av bussterminalen vid Torp eller nytt resecentrum och pendelparkering 
vid Kungälv.

Potential att förbättra tillgängligheten till det attraktiva fritidslandskapet. 

Potential att utforma vägsträckning, bergsprängning, stödmurar och övriga anord-
ningar för att bibehålla skala och struktur. 

Risk försvåra brukandet av öppna markerna (odling och bete) när befintligt vägnät 
ändras, vilket leder till förändrad karaktär eftersom den höga brukandegraden är 
karaktärsbärande i området. När barriäreffekterna ökar, försvåras transporter tvärs 
vägarna, och därmed möjligheterna att bruka små arealer – t.ex. vid ombyggnad till 
2+1-väg med mitträcke av väg 161 Rotvik–Bäcken.

Risk för ökade barriäreffekter och ökad mortalitet när vägbredd och hastighet ökas 
– t.ex. vid ombyggnad till 2+1-väg med mitträcke av väg 161 Rotvik–Bäcken. Samban-
den mellan de små delpopulationerna kan brytas.

Risk för igenväxning av dalgångar med minskad utsikt, som ger en förändrad visuell 
och kulturhistorisk karaktär vilket minskar vägarnas attraktivitet kraftigt.

Risk för att utradera typiska särdrag – t.ex. att stengardister försvinner i samband 
med att trafiksäkerheten ökas. 

Potential att bygga vidare på drag från stenhuggartradition vid ombyggnad och ny-
anläggning av väg- och järnvägsmiljöer, pendelparkeringar etc. 

Potential att bullerskydda värdefulla strandängar, ängs- och betesmarker, samt 
lövskogar.

Risk för karaktärsförändring och brutna samband när väg byggs i nya lägen efter-
som kulturlandskapet och vägmönstret har så tydliga relationer till dalgångarnas 
struktur.

Risk för att fornlämningar på höjder utraderas när bebyggelse och infrastruktur ian-
språktar ny mark i ”otraditionella lägen”. 
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5.3. Miljöbedömning.för.karaktärsområdet.Skara-Varaslätten

Mål för landskapsutvecklingen
Ur miljömålsarbetet för Västra Götalands län har exempel tagits på generella mål 
som berör Skara-Varaslätten:

Planering ska ske för kulturhistoriska och estetiska värden. Västra Götalands 
län är rikt på kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer. Lokala byggnads- 
och bebyggelsetraditioner bör utvecklas (God bebyggd miljö).

Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser 
samt bad- och friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. Åt-
gärdsprogram för natur- och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag 
har/ska upprättas och 2010 ska hälften av de skyddsvärda miljöerna ha fått ett 
långsiktigt skydd. (Levande sjöar och vattendrag)

Exempel på ett konkret landskapspolitiskt mål som kan formuleras i dialog med 
brukare och myndigheter kan vara:

Skötsel av kulturbärande landskapselement: Trafikverket bör fortsätta arbetet 
att säkerställa artrikedom i vägområdet och kulturvärden och kulturelement 
hos vägar och järnvägar, särskilt i slättlandskapet. Metoder bör utvecklas för att 
kunna följa utvecklingen av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet. (Ett 
rikt odlingslandskap)

Aktuella åtgärder i nationell och regional plan
Under perioden vill man underlätta pendling mellan orterna. Stråk 4 och 5 berör 
Skara - Varaslätten. Namngivna objekt är exempelvis förbifart Lidköping. Åtgärder 
för gång- och cykeltrafik, pendelparkeringar m.m. är aktuella på flera ställen, även 
om de ännu inte är namngivna eller exakt lokaliserade. På väg 44 planeras ombygg-
nad till mötesfri landsväg med mitträcken med kompletterande bullerskydd och 
broar. 

Karaktärsområdets känslighet
Landskapet i karaktärsområdet Skara-Varaslätten är särskilt känsligt för:

åtgärder som förändrar den visuella karaktären av det storskaligt öppna, som 
vallar, bullerskyddsskärmar eller upplyfta konstruktioner som planskilda kors-
ningar där den korsande vägen går högt – t.ex. på väg 44 där uppgradering inne-
bär bullerskydd och ombyggnad av broar. Även portaler för skyltning och andra 
uppstickande element har större inverkan här än normalt. 

Det täta vägnätet är känsligt för åtgärder som förändrar de huvudsakliga karak-
tärsdragen av medeltid (slingrande mellan kyrkor) och laga skiften (raka över 
slätten).

De många järnvägssamhällena är känsliga för nedläggning/förfall av järnväg/
banvall och förändrat vägnät (t.ex. järnvägsgatan) som utgör motiv och form 
för samhället.

De naturliga vattendragen med omgivande kantzoner är nästan de enda kor-
ridorer som finns för flora och fauna. De är känsliga för åtgärder som förändrar 
arters spridning och djurs vandringar.

Vägkanter, banvallar, dungar, trädridåer och småbiotoper är viktiga för den bio-
logiska mångfalden känsligheten är stor för habitatförlust och störningar av des-
sa – t.ex. vid förändrade driftsåtgärder som Trafikverket råder över, men också 
vid sammanslagning av gårdar vid fortsatt rationalisering av odlingsmarken.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Planskilda korsningar som bryter sikten över slätten förändrar visuell karaktär. Foto från Öst-
götaslätten, Skänninge, Bengt Schibbye.

Miljöbedömning
Skara-Varaslättens storskalighet och öppenhet gör den tålig för storskaliga vägar 
och järnvägar – så länge de ligger i anslutning till omgivande marknivå. Slätten är 
däremot känslig för vertikala element, som syns väl i det flacka och öppna landska-
pet, och för förlust av de relativt få trädridåer, dungar och vattenmiljöer som finns.

Det är liten risk att åtgärderna längs stråk 5 påverkar landskapets karaktär.

Risk finns att åtgärder som bryter siktlinjen, som bullerskyddsåtgärder eller höga 
konstruktioner också förändrar den visuella karaktären – t.ex. på väg 44 där uppgra-
dering innebär bullerskydd och ombyggnad av broar.

Risk för habitatförlust om åtgärderna berör småbiotoper, dungar etc. vilket kan leda 
till en utarmad flora och fauna – t.ex. vid förändrade driftsåtgärder som Trafikver-
ket råder över, men också vid sammanslagning av gårdar vid fortsatt rationalisering 
av odlingsmarken.

Risk för utradering av natur- och kulturmiljöer – se föregående punkt.

Risk för förändrad karaktär av befintligt vägnät – t.ex. när det finmaskiga vägnätet 
ersätts av färre vägar på grund av rationalisering av jordbruket och avfolkning eller 
vid förbättringsåtgärder av vägar för att t.ex. öka bärighet eller framkomlighet.

Dammar och våtmarker kan skapas för att ta hand om stora nederbördsmängder 
och fördröja infiltrationen till Vänern. Rätt placerade skulle de ge ökad mångfald i 
det i övrigt biologiskt fattiga området. 

Risk för förändrad kulturmiljökaraktär om läplanteringar, alléer, dammar, våtmar-
ker anläggs på fel platser. Möjlighet att stärka eller betona kulturmiljökaraktär och 
samband om rätt platser och utformning väljs. 

Underhåll och restaurering av trädridåer längs öppna diken och vägar har potential 
att öka den biologiska spridningen och stärka landskapets ekologiska funktion. 

Risk för ökad störning på värdefulla betesmarker vid förändrad trafikering och 
nybyggnad.
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Risk för ökad fragmentering genom barriäreffekter vid nybyggnad av broar och kul-
vertar, uppgradering av broar och erosionsskydd.

Potential att förändra gårdsmiljöer i ett område som håller på att omvandlas från 
jordbruks- till tjänstesamhälle. Det skulle bibehålla bebyggelsens historiska place-
ring i landskapet, skapa större boendekvaliteter, minska antalet förfallna hus och ge 
möjligheter att stärka kopplingar mellan gårdssamlingar med hjälp av exempelvis 
cykelvägar. 

Potential att betona den tydliga öppenheten och storslagenheten genom medveten 
skötsel och utformning av väg- och järnvägsmiljöer.

Potential att nyttja övergivna/gamla banvallar som gång- och cykelstråk.




