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Sammanfattning
Bakgrund

Tematiska studier

Känslighet och Potential

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en hög
hastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Sträckan
Linköping–Borås utgör en del av detta järnvägssystem och utreds i en så
kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Denna rapport Underlagsrapport Land
skapskaraktärsanalys (LKA) är ett underlag för åtgärdsvalsstudien och för
den Miljöbedömning som genomförs parallellt i ÅVS arbetet.

För identifiering och beskrivning av karaktärsområdena har tematiska
studier av landskapets ekologi, människans landskapsutnyttjande över tid
och landskapets form tagits fram med hjälp av bland annat kart- och GISstudier. Följande teman har studerats:

Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att tidigt se
möjligheterna till en så bra lösning som möjligt. Bedömningen av känslig
het och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition
och som görs utifrån en helhetssyn på landskapet.

•

Landskapets form samt landskapsupplevelse

•

Vatten och klimat

Syfte med landskapskraktärsanalysen

•

Markanvändning och brukare

Åtgärdsvalsstudier kan generellt sägas vara ett verktyg som hjälper till att
koppla samman mål och principiella lösningar för att tidigt upptäcka vad
som kan bli viktiga frågor att hantera i det fortsatta arbetet med planering
och projektering av höghastighetsjärnvägen. Landskapskaraktärsanalysen
är ett steg i processen att identifiera dessa mål och lösningar genom att
samla kunskap och förståelse om det landskap åtgärderna inom åtgärds
valsstudien rör sig i. Landskapskaraktärsanalysen ger en sammansatt bild
av de landskapliga förutsättningarna och lyfter landskapets känsligheter
och potential. I arbetet med att hitta de bästa lösningarna är därför land
skapskaraktärsanalysen utgångspunkt för såväl de tekniska lösningarna
som val av lokalisering och utformning.

•

Ekologiska funktioner och samband

•

Kulturhistoriska funktioner och samband

•

Socioekonomiska förhållanden

•

Tätorter med omland

Metod
Metoden som använts för denna landskapskaraktärsanalys (LKA) följer
den tillämpning och utveckling av metodiken för landskapskaraktärs
analys i tidiga skeden som tagits fram av Trafikverket i forsknings- och
innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering”. Metoden kallas
förkortat LiLP-metoden. Landskapskaraktärsanalysen är gjord på en över
siktlig nivå och kommer att behöva fördjupas i lokaliseringen av järnvägen.

Karaktärsområden
En stor del av arbetet med landskapskaraktärsanalysen har varit att
definiera likheter och skillnader mellan olika landskap och utifrån det dela
in utredningsområdet i olika karaktärsområden. Utredningsområdet och
indelningen i karaktärsområden framgår av kartan figur 1.1.
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Nyckelfaktorer
För att kunna använda landskapskaraktärsanalysen som ett underlag för
de landskapsanknutna miljöaspekterna i miljöbedömningen har nyckel
faktorer för varje karaktärsområde formuleratas. Med nyckelfaktorer
menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer som har
betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och som kan påverkas
av järnvägsanläggningen. Nyckelfaktorerna pekar på kvaliteter i landskapet
som är väsentliga att behålla i samband med järnvägsutbyggnaden. I detta
ligger en värdering som bygger på landskapets samverkande karaktär och
funktion och som har miljömålen som bas. Exempel på utpekade nyck
elfaktorer kan vara ”storskaliga landskapsrum” eller ”herrgårdspräglad
odlingsbygd”.

Att visa på känslighet i landskapet är inte att uppmana till ett undvikande
av olika områden. Det syftar heller inte till någon klassning eller gradering
av områden. Utan att visa på känslighet är snarare ett ”tänk på att!” – ett
sätt att uppmärksamma vad som är väsentligt att beakta för att behålla
eller utveckla kvaliteter i landskapet samt att tidigt hitta de väsentliga
frågorna för utformningen. Flera faktorer kan bidra till en samverkande
känslighet.
Via bedömning av känslighet och potential i landskapet kan rekommen
dationer formuleras som pekar på behov av fördjupad kunskap eller som
utgör stöd för anläggningens utformning.
Att se potential i landskapet är ett proaktivt sätt att optimera lösningar.
Potential handlar inte om hänsyn, åtgärder eller kompensation som styrs
av miljölagstiftningen. Genom att se potentialen i landskapet kan man
med hjälp av den anläggning som planeras stärka eller utveckla en ka
raktär eller funktion i landskapet alternativt åtgärda en identifierad brist.
Potential har ofta en nära koppling till vissa typer av ekosystemtjänster.
Men även en positiv resenärsupplevelse är exempel på en potential som
behöver beaktas vid utformning av anläggningen då den bidrar till en
attraktiv tågresa.

Karaktärsområden
I
Södra delen av Västanstång
II 	
Övergångsbygden söder om Västanstång
III
Åsboåns och Nedre Svartåns dalgångar
IV
Skogsbygden norr om Sommen
V
Hålaveden
VI	Sommenbygden med omgivningar
VII	Höglänt skogsdominerat mosaiklandskap runt
Sunhultsbrunn
VIII
Svartåns dalgång från Ralången
IX
Skogsrikt landskap kring Lommaryd–Bälaryd
X
Trakten kring Ören och Bunn
XI
Skärstaddalen
XII
Trakten kring Lekeryd
XIII
Vätternsänkans södra del
XIV	Högre liggande myr- och barrskogsterräng söder
och väster om Jönköping
XV
Hökensås sydliga delar
XVI
Nissadalen och Stråken
XVII
Komosse
XVIII	Sprickdalslandskapet mellan Ätran och Nissan
XIX
Ätradalen och Hössnadalen
XX
Sjölandskapet söder om Ulricehamn
XXI
Sprickdalslandskapet öster om Borås

Karaktärsområden

Översiktligt utredningsområde
Karaktärsområdesgräns

Figur 1.1 Karta som redovisar karaktärsområdena med namn. En rekommendation är att ha denna orienterande karta tillgänglig vid läsning av rapporten.
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1 Bakgrund
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en
höghastighetsjärnväg Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.
Sträckan Linköping–Borås utgör en del av detta järnvägssystem
och utreds i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS).
Denna rapport är ett underlag för åtgärdsvalsstudien och i det fortsatta
arbetet med höghastighetsjärnvägen. Kunskapen om varför landskapet
ser ut som det gör och förståelsen för hur det fungerar är avgörande för
att kunna genomföra detta på ett så bra sätt som möjligt. Trafikverket
har formulerat ändamål som ger uttryck för det övergripande syftet med
höghastighetsjärnvägen. (Se vidare kapitel 3.) För att en järnvägsanlägg
ning ska kunna uppfylla restidsmålet 2 timmar mellan Stockholm och
Göteborg krävs hastigheter på 320 km/h. Kraven på banan och dess geo
metri är därför höga. Ett stelt, storskaligt och linjärt element ska infogas i
landskapet.
Rapporten är upplagd så att läsaren först får en beskrivning av bakgrund,
syfte och metod. Därefter följer kapitel 5 som redovisar en helhetsbild av
landskapets karaktärer och funktioner. En del av arbetet med analysen
har varit att definiera skillnader i landskapskaraktärer. Utredningsområdet
har delats in i 21 karaktärsområden och utifrån dessa görs karaktärs
beskrivningen. De tematiska studierna i kapitel 6 är fördjupningar under
olika teman. De utgör underlag för både avgränsning och beskrivning av
karaktärsområden, identifiering av nyckelfaktorer samt bedömning av
känslighet och potential. Här har framförallt den översiktliga skalan spelat
in och vissa storskaliga samband har framkommit på grund av det. De
tematiska s tudierna visar också på var ytterligare fördjupningar behöver
göras framöver för att få större förståelse för hur landskapet fungerar. Ord
förklaringar finns längst bak i rapporten.

1.1 Utredningsområdet
Som en första del av ÅVS-arbetet för delen Linköping–Borås har en
översiktlig principstudie gjorts för att kartlägga tänkbara och relevanta
systemlösningar. Rapporten från detta arbete är benämnd ”Översiktlig
design och systemlösning” (Trafikverket 2015b). En geografisk avgräns
ning gjordes då av ett översiktligt utredningsområde. Detta är större än

det som tidigare tagits fram i en förstudie för Götalandsbanan på sträckan
Linköping–Borås (Trafikverket 2010). Målsättningen har varit att alla
tänkbara systemlösningar ska rymmas inom det översiktliga utrednings
området. Ingen hänsyn har tagits till landskaps- eller miljöfrågor i denna
avgränsning utan har bara tillgodosett ändamålen med banan. Detta
översiktliga utredningsområde som togs fram 2015 utgör den geografiska
avgränsningen för LKA:n. I ÅVS-processen har ytterligare avgränsningar,
och även en mindre utvidgning, gjorts av utredningsområdet men för
LKA:n har det översiktliga utredningsområdet varit förutsättning. Se figur
1.1.

1.2 Underlagsrapporter
I samband med Sverigeförhandlingens arbete kring stationsorterna gjor
des tätortsanalyser för Jönköping och Tranås. Tätortsanalyserna är gjorda
i en annan skala och orternas stadsfunktioner mer belysta. De är benämn
da Underlagsrapporterna Stadspassage Jönköping respektive Tranås.
Tätortsanalyserna är utförda som separata studier parallellt med denna
landskapskaraktärsanalys. Resultatet från tätortsanalyserna är inarbe
tade i ÅVS rapporten och i denna landskapskaraktärsanalys. I LKA:n har
informationen framförallt använts som bakgrund till vilken inverkan de
stora orterna har på sitt omland. Utredningsområdet har avgränsat så att
det inte omfattar centrala delar av orterna Linköping och Borås och några
tätortsanalyser har därför inte gjorts för dessa orter.

1.3 Tidigare landskapsanalyser
2010 tog Banverket (numera Trafikverket) fram en förstudie för
Götalandsbanan på sträckan Linköping–Borås (Trafikverket 2010). D
 en
översiktliga studien låg även till grund för en grov kostnadsindikation.
Det lades stor vikt vid att integrera landskapsfrågorna i arbetet med
anläggningstyper (såsom bank, bro, skärning) längs representativa linjer.

Mål

Landskapskaraktärsanalys
Miljöbedömning
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1.4 Beskrivning av ÅVS-arbetet
Trafikverket ska genom sitt arbete med åtgärdsvalsstudien för Linköping–
Borås:
•

ta fram underlag till Sverigeförhandlingen som säkerställer att det
finns en sträcka som är möjlig att bygga på inom aktuellt område.

•

ta fram underlag till den nationella infrastrukturplanen 2018 för ny
höghastighetsbana på sträckan mellan Linköping och Borås.

•

ta fram underlag som medger en effektiv planläggningsprocess.

Utredningsarbetet utgår i stort sett från metodiken för åtgärdsvals
studier. Arbetet har indelats i sex olika avsnitt som ibland sker parallellt
och ibland i cykler. Landskapskaraktäriseringen samt fördjupningen av
kunskap om landskapet har skett parallellt med övrigt ÅVS-arbete och
påverkat genomförandet av samtliga avsnitt som visas i Figur 1.3.
Utredningen har i stor utsträckning skett teknikområdesöverskridande.
Landskapets egenskaper är en av flera viktiga grundförutsättningar för
järnväg. Landskapskaraktärsanalysen har påverkat utredningsområdet
och dess delområden. De representativa linjerna, som ligger till grund för
kalkyler och effektbedömningar, har bland annat valts utifrån att landskapets
känslighet ska vara representerad i linjestudien.
För att möjliggöra en initierad och effektiv planläggningsprocess genom
förs en miljöbedömning parallellt med åtgärdsvalsstudien. Både proces
serna och rapporterna för landskapskaraktärsanalysen och miljöbedöm
ningen har samordnats.

Kunskap om landskapet har hämtats från ”Översiktlig landskapskaraktärs
analys, södra Sverige” (Trafikverket 2015a) som hade tagits fram separat
innan ÅVS:erna kommit igång. I denna har regionala landskapstyper och
regionala övergripande karaktärsområden avgränsats. Den översiktliga
landskapskaraktärsanalysen har utgjort första steget i den successiva kun
skapsuppbyggnaden kring järnvägens förhållande till omgivningen på den
aktuella sträckan. Förutom beskrivningar över de olika landskapstypernas

Avgränsningar

Figur 1.2 Principiell sektion för höghastighetsjärnväg. Hela banan kommer att stängslas in.
Placering av stängsel kommer att variera. Observera att även servicevägar kommer att ligga
parallellt med järnvägen på vissa delar.

behandlas också frågan: Om järnvägen ska byggas genom detta landskap –
hur bör den i så fall byggas? Se vidare kapitel 4.

Figur 1.3 ÅVS-arbetet som process.

Förutsättningar

Alternativa
lösningar

Potentiella
effekter och
konsekvenser
Måluppfyllelse

Förslag till
inriktning och
rekommenderade
åtgärder

2 Landskapskaraktärsanalysens
syfte och metod
De aspekter man väljer att studera och beskriva i landskapskaraktärsanalysen ska ha relevans till det projekt som ska utföras. En järnväg
i landskapet bildar en barriär för såväl människor som djur. Eftersom
järnvägen har höga tekniska krav och är svår att anpassa bryter
den troligen också befintliga strukturer och samband i landskapet.
En höghastighetsjärnväg kan också bilda ett landskapselement
som avviker mer eller mindre mot kringliggande landskap.

2.1 Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen (ELC) trädde i kraft i maj 2011.
Sverige ratificerade då konventionen liksom ett fyrtiotal andra länder i
Europa redan gjort. Ratificering innebär att landet förbinder sig att in
arbeta konventionens intentioner i sin nationella lagstiftning och politik.
Genom ratificeringen erkänner Sverige att landskapens kvalitet och
mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta
om planering, förvaltning och skydd av denna resurs. Landskapskonven
tionen innefattar en tydlig demokratisk aspekt.
Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam
tillgång och ett gemensamt ansvar. Konventionen omfattar likväl natur-,
landsbygds-, stads- och förortsområden som vattenområden. Den avser
landskap som anses vara särskilt värdefulla såväl som vardagliga och
vanvårdade landskap.

miljöeffekter, då den redovisar förutsättningarna för de landskapsanknut
na miljöaspekterna i utredningsområdet. Se Figur 2.3.
Landskapskaraktärsanalyserna behöver fördjupas under kommande plan
läggningsprocess för att också besvara frågan om var det ur landskaps
synpunkt är lämpligt respektive olämpligt att lokalisera en höghastighets
järnväg och på vilket sätt. Landskapskaraktärsanalyser bör utföras tidigt i
varje skede för att väsentliga frågeställningar och utmaningar på bästa sätt
ska kunna bidra till en bättre lösning och även underlätta och effektivisera
processen.

2.3 Metod
Metoden som använts för denna landskapskaraktärsanalys (LKA) följer
den tillämpning och utveckling av metodiken för landskapskaraktärs
analys i tidiga skeden som tagits fram av Trafikverket i forsknings- och
innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering”. Metoden kallas
förkortat LiLP-metoden. Den bygger i grunden på LCA-metoden (Land
scape Character Assessment). Metodiken kring landskapskaraktärsanalys
gör att analysen är applicerbar i olika skalnivåer. Se Figur 2.1
Denna landskapskaraktärsanalys är en fördjupning av ”Översiktlig land

Regionala landskapstyper
Påbörjad indelning i
regionala karaktärsområden

Karaktärsområden

2.2 Syfte med landskapskaraktärsanalysen (LKA)
Syftet med landskapskaraktärsanalysen är att utreda förutsättningarna
och bedöma vilka egenskaper och funktioner i landskapet som är av
betydelse för lokaliseringen och utformningen av en höghastighetsjärn
väg. Som stöd i analysarbetet och som underlag för att peka på behov av
fortsatt fördjupning har landskapets känslighet och potential beskrivits
per karaktärsområde. Känslighetsbedömningen har också medverkat till
att kunna avgränsa utredningsområdet. Det är dock inte enbart på grund
av att ett landskap är känsligt som ett område väljs bort utan i första hand
utifrån anläggnings- eller trafiktekniska aspekter.
I denna åtgärdsvalstudie är landskapskaraktärsanalysen ett av underlagen
för bedömning av byggbarhet. Den är även underlag i bedömningen av

För identifiering och beskrivning av karaktärsområdena har tematiska
studier av landskapets ekologi, människans landskapsutnyttjande över
tid och landskapets form tagits fram med hjälp av bland annat kart- och
GIS-studier. I denna analys har även socioekonomiska aspekter i ett över
siktligt perspektiv tillfogats analysen. I samband med att den tematiska
kunskapen arbetas ihop och integreras i beskrivningen, av en arbetsgrupp
med bred kompetensbakgrund, har det gjorts en bedömning av känslighet
och potential för respektive landskapskaraktär i relation till den tänkta
förändringen.
För att kunna använda LKA:n som ett underlag för de landskapsanknutna
miljöaspekterna i miljöbedömningen, som följer ÅVS-arbetet, har nyckel
faktorer för varje karaktärsområde formuleratas. Detta är en övergång
från LKA:ns analys till en värderande process som hör till miljöbedöm
ningen. Enligt LiLP-metoden innebär värdering inte att olika aspekter
ska graderas sinsemellan i någon skala. Värderingen ligger istället i den
bedömning av känslighet, potential och nyckelfaktorer som görs. Det är en
dock skillnad på när man värderar lanskapet för att kunna göra bedöm
ning av miljöeffekter och måluppfyllelse (utifrån nyckelfaktorerna) och
när värderingen är ett underlag för utformning och lokalisering (utifrån
känslighet och potential). LKA:n har utformats för att kunna användas
som underlag i båda fallen. Se Figur 2.4.

2.3.1 Karaktär och funktion

Att betrakta landskapet som en helhet betyder i det här avseendet att
landskapet skildras utifrån en plats eller område och inte ur en viss aspekt.
Platsen eller området innefattar såväl funktioner som karaktärsskapande
innehåll och särdrag i förhållande till andra områden. Det är väsentligt att
förstå varför det ser ut som det gör så att man kan förhålla sig till dessa
förutsättningar i utredningsarbetet.

Landskapet spelar en roll för allmänhetens välbefinnande och identitet
samtidigt som omvandlingen av landskapet påskyndas av den moderna
markanvändningen. Därför är det enligt konventionen angeläget att
uppnå en hållbar utveckling grundad på ”ett balanserat och harmoniskt
förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön”.
Genom att övergå från ett objektsorienterat synsätt i samhällsplaneringen
till planering utifrån en helhetssyn följer man landskapskonventionens
intentioner. Landskapskaraktärsanalysen (LKA) är det redskap för att
hantera kunskap om landskapet som helhet enligt den europeiska land
skapskonventionens intentioner om ett brett landskapsperspektiv.

skapskaraktärsanalys, södra Sverige” som tagits fram av Trafikverket
under 2015 och som också bygger på LiLP-metoden. Landskapstyperna
som togs fram i ”Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige” har
här delats upp i mindre, mer preciserade karaktärsområden.

Lokala karaktärsområden

Figur 2.1 LKA-metodens indelning i landskapstyper och karaktärsområden. Karaktärsområdena kan i den fortsatta processen delas in i mer lokala karaktärsområden.

Utredningsområdet är stort och varierat. Den översiktliga landskapska
raktärsanalysen (Trafikverket 2015 a) visade på denna variation och hur
man bör förhålla sig till de olika landskapstyperna. I aktuell analys, som
bygger vidare på den tidigare, har de tematiska analyserna ökat förståelsen
för landskapet. Skillnaderna mellan olika landskap har blivit tydligare och
de 7 regionala landskapstyperna som ligger inom aktuellt utredningsområde
har kunnat delas in i 21 karaktärsområden.
Initialt i arbetet med åtgärdsvalsstudien togs ett översiktligt utrednings
område fram utifrån restidsgränser. Inom det översiktliga utrednings
området har landskapet delats in i karaktärsområden, delvis utifrån de
landskapstyper som tidigare identifierats. Inga områden är undantagna.
Kunskap som kommit fram genom de tematiska analyserna har påverkat
såväl karaktärsområdesindelningen som beskrivningarna av dessa. I de
tematiska analyserna studerades hur landskapet fungerar till exempel
som ekologiskt system, hur det används, vilken relation människor har
till landskapet samt varför landskapet ser ut som det gör genom terräng
och historiskt brukande. Kunskapen har bearbetats och sammanvägts till
en helhetsbeskrivning av varje karaktärsområde. Eftersom den tidigare
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analysen gjordes över hela södra Sverige och var mer översiktlig, har
indelningen nu kunnat modifieras när området studerats i en mindre
skala och kunskapen ökat. Det ska dock påpekas att aktuell LKA fort
farande är storskalig.
Specialister inom olika ämnesområden har deltagit i karaktäriseringen.
Fältbesök har genomförts för att fånga gemensamma intryck och verifiera
karaktärsområdesindelningen. Indelningen i karaktärsområden är tänkt
att visa på skillnader inom området och göra det lättare att kommunicera
kring landskapets särdrag. Verkligheten är förstås mer dynamisk och
komplex.

2.3.2 Känslighet och potential

Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att tidigt se
möjligheterna till en så bra lösning som möjligt. Bedömningen av känslig
het och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition
och som görs utifrån en helhetssyn på landskapet.

Att visa på känslighet i landskapet är inte att uppmana till ett undvikande
av olika områden. Det syftar heller inte till någon klassning eller gradering
av områden. Utan att visa på känslighet är snarare ett ”tänk på att!” – ett
sätt att uppmärksamma vad som är väsentligt att beakta för att behålla
eller utveckla kvaliteter i landskapet samt att tidigt hitta de väsentliga
frågorna för utformningen. Flera faktorer kan bidra till en samverkande
känslighet.
Via bedömning av känslighet och potential i landskapet kan rekommen
dationer formuleras som pekar på behov av fördjupad kunskap eller som
utgör stöd för anläggningens utformning.
Att se potential i landskapet är ett proaktivt sätt att optimera lösningar.
Potential handlar inte om hänsyn, åtgärder eller kompensation som styrs

2.3.5 Medborgardialog kring planering och förvaltning av

av miljölagstiftningen. Genom att se potentialen i landskapet kan man
med hjälp av den anläggning som planeras stärka eller utveckla en ka
raktär eller funktion i landskapet alternativt åtgärda en identifierad brist.
Potential har ofta en nära koppling till vissa typer av ekosystemtjänster.
Men även en positiv resenärsupplevelse är exempel på en potential som
behöver beaktas vid utformning av anläggningen då den bidrar till en
attraktiv tågresa.

landskapet

Landskapskonventionen lyfter betydelsen av medborgarnas möjlighet att
medverka i och påverka planering och förvaltning av landskapet.

2.3.3 Utvecklingstendenser

Att landskapet förändras är en del av både samhällets och naturens villkor.
Kunskapen om utvecklingstendenser kan användas för att ge långsiktighet
åt analysen, för strategiska överväganden och för konsekvensbedömningar.
Försök att se sådana pågående tendenser har gjorts med hjälp av till
gänglig statistik, kommunal planering men också från rena synintryck
i fält. Anläggandet av en höghastighetsbana innebär förstås en mycket
stor tillkommande förändring som kan påskynda eller bryta andra redan
pågående processer.

2.3.4 Nyckelfaktorer

Med nyckelfaktorer menas karaktärsdanande eller funktionsbaserade
faktorer som har betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och
som kan påverkas av järnvägsanläggningen.

Den successiva uppbyggnaden av kunskap om och förståelse för land
skapet under planeringsprocessen bör ta tillvara både expertkunskap och
lokalt kunnande. I tidiga skeden studeras stora områden och då fokuseras
på expertkunskap och regional kompetens. Ju mer detaljerade studierna
blir, desto större är möjligheten för människor som bor och verkar i land
skapet att både medverka och påverka genom att bidra med kunskap.
Då åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås respektive JönköpingMalmö omfattat mycket stora geografiska områden och analyser på en
översiktlig och principiell nivå har någon aktiv medborgardialog ännu inte
initierats. När planeringen längs de aktuella sträckorna övergår i arbete
med järnvägsplaner tar en formella samrådsprocess vid. Då formaliseras
hur och i vilken omfattning en aktiv medborgardialog kring landskapsfrå
gorna ska genomföras.

Valet av nyckelfaktorer utifrån en karaktärsbeskrivning utgår från det
trafikpolitiska hänsynsmålet. Det i sin tur grundas i de nationella miljö
kvalitetsmålen, där en hållbar utveckling eftersöks. Nyckelfaktorerna pe
kar på kvaliteter i landskapet som är väsentliga att behålla i samband med
järnvägsutbyggnaden. I detta ligger en värdering som bygger på landska
pets samverkande karaktär och funktion och som har miljömålen som bas,
till skillnad från karaktärsbeskrivningarna som enbart är beskrivande.

Förstå situationen

Mål

Landskaps
karaktärsanalys

Pröva tänkbara lösningar

Känslighet och
potential

Scenarioanalyser

Avgränsning av
utredningsområde
Rekommenda
tioner inför fortsatt planprocess

Övergång från analys till utformning

Nyckelfaktorer

Forma
inriktning och
rekommendera
åtgärder

Indikatorer för
måluppfyllelse

Bedömning av
miljöeffekter och
måluppfyllelse

Övergång från analys till värdering och bedömning

Figur 2.2 Höghastighetsjärnväg i djup skärning i Frankrike.
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Figur 2.3 LKA:n i ÅVS-arbetet. Det som ligger inom detta dokument markeras med vit streckad linje och visar på hur den är ett underlag för fortsatt ÅVS-arbete. Figuren visar steg 2-4 enligt
ÅVS-metoden. Observera att känsligheten också kan peka på hur stor miljöeffekten blir av den påverkan projektet medför.

3 Mål
Det finns en stor mängd formulerade mål gällande höghastighetsjärnväg och för den aktuella åtgärdsvalsstudien, allt från över
gripande utvecklingsmål till tekniska systemkrav. Överst i hierarkin
finns de transportpolitiska målen, därunder ändamål och övergripande projektmål.

•
•

Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra
till långsiktigt attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd.

•

Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stations
orter som utmed höghastighetsjärnvägen.

•

Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en lång
siktigt god hushållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas
och så att en effektiv energianvändning uppnås under dess livscykel.

3.3.1 Transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhälls
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med
borgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat
om ett funktionsmål; tillgänglighet, och ett hänsynsmål; säkerhet, miljö
och hälsa. Funktionsmålet och hänsynsmålet är jämbördiga.

Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångs
punkt i, och med anpassning till, landskapets förutsättningar.

•

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimat
mål.

Funktionsmålet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka
till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transport
systemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov.

3.3.4 Projektmål

Utifrån de projektövergripande programmålen samt förutsättningar för
det studerade stråket har projektmål formulerats. Det är dessa som gäller
specifikt för ÅVS Linköping–Borås och som måluppfyllelsen görs utifrån
i ÅVS-arbetet. Samtliga projektmål finns redovisade i ÅVS-rapporten.
Följande är projektmålen specifikt för fokusområde Landskap:
•

Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en positiv upp-		
levelse av landskapets visuella kvaliteter.

•

En mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag tas till
vara för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten
att läsa och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

•

Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade 		
markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemönster och funktio-		
ner upprätthålls eller stärks

•

Förutsättningarna för en mångfald av arter och livsmiljöer bibe-	
hålls eller utvecklas såväl invid höghastighetsjärnvägen som i ett
större omland.

Hänsynsmålet
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljö
kvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

3.3.2 Ändamål

Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det över
gripande syftet med höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar ska
alla bidra till ändamålen. Ändamålet, eller det övergripande syftet, med
höghastighetsbanan är att:

•

genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman
Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och
Malmö C på två och en halv timma

•

genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

•

öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor
och näringsliv

•

frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och
hållbara transporter för människor och gods

3.3.3 Övergripande projektmål

Trafikverket har formulerat övergripande projektmål för de båda åtgärds
valsstudierna för höghastighetsjärnväg på sträckorna Linköping–Borås
respektive Jönköping–Malmö.

•

Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva
resor för alla.

•

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling
genom att effektivt binda samman större städer.

•

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och
stationsorter.
Figur 3.1 Höghastighetsjärnväg i kuperat landskap utanför Madrid.
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4 Översiktlig landskapskaraktärsanalys

4.1.2 Mosaiklandskapet

Mosaiklandskapet är betydligt mer sjörikt än slättlandskapet. Svartån
som går igenom området har höga värden för natur, fiske och kultur.
Landskapstypen har en lång bosättningskontinuitet och bygderna har
varit relativt tätbefolkade med en markanvändning som präglas ofta av en
mer ålderdomlig struktur.

Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen utgjorde första steget
i den successiva kunskapsuppbyggnaden kring landskapets förutsättningar för en höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås
respektive Jönköping och Malmö.

E4:an och väg 32 löper genom landskapet i nord-sydlig riktning, medan
mindre vägar sammanbinder tätorter och byar i framförallt öst–västlig
riktning.

4.1 Regionala landskapstyper
Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen (Trafikverket 2015a) har
definierat åtta landskapstyper längs utredningsområdet för Linköping–
Borås. Landskapstyperna har gemensamma karaktärsdrag och därmed
gemensamma landskapliga förutsättningar. Landskapets egenskaper
uppstår genom samspelet mellan dess naturgivna förutsättningar, män
niskans historiskt betingade nyttjande, samt de rumsliga och visuella
förhållandena. Landskapstyperna har en generell uppbyggnad och kan
återkomma i olika delar av landet. Till exempel har vi landskapstypen
mosaiklandskap i både Östergötland och Västergötland.

Där marknivåen stiger övergår den rika, bördiga slätten i ett mosaikland
skap med inslag av skogsklädda partier.

I detta mosaiklandskap finner vi fortsättningen av det östgötska ekland
skapet. Det biologiskt rika odlingslandskapet fortsätter ner i dalgångarna
för Svartån och Åsboån och ner i Hålavedsbygden. Hålaveden har i hög
grad bibehållit ett odlingslandskap som påminner om det förindustriella
odlingslandskapet.

Landskapstypen är böljande och småkuperad med små relativa höjd
skillnader och domineras av berg och morän.
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Gräns för regional landskapstyp

Nedan beskrivs de regionala landskapstyper som förekommer i det över
siktliga utredningsområdet. En storskalig indelning i karaktärsområden
är påbörjad och i det fortsatta arbetet har kunskapen efterhand fördjupats
och indelningen förfinats.
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4.1.1 Slättlandskap

Slättlandskapen är flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade om
råden med delvis vidsträckt öppenhet. De bördiga lerjordarna utgör
fullåkersbygd präglad av rationellt storskaligt jordbruk. Till följd av den
rationella jordbruksdriften är slätten starkt fragmenterad och natur
miljöer med hög biologisk mångfald ligger mer eller mindre isolerade
och utspridda i landskapet. Ett undantag är vattendragen som är de enda
strukturer som ekologiskt binder samman i slättbygderna. Det flacka
landskapet med sina stora jordbruksenheter erbjuder ofta vidsträckta
utblickar. Bebyggelsen präglas i stor utsträckning av laga skiftets ensam
liggande gårdar och av mindre industri- eller villasamhällen, ofta etable
rade i anslutning till järnvägen. Storskaliga infrastrukturanläggningar
genomkorsar slättlandskapet. Det medeltida vägnätet har kompletterats
av laga skiftesvägar som binder samman de glest utspridda gårdarna med
varandra. Östgötaslätten har även varit viktig i svensk historia, särskilt
från tidig medeltid till 1600-talet, och landskapets städer har sitt ursprung
i medeltiden.
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Figur 4.1 Landskapstyper enligt Översiktlig landskapskaraktärsanalys.
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4.1.3 Kraftigt kuperat skogslandskap

Till följd av de begränsade odlingsförutsättningarna har boskaps
skötsel utgjort en viktig del av jordbruket på det småländska höglandet.
Landskapstypen har historiskt sett inbegripit några av landets största
utbredning av ängs- och betesmarker.

4.1.7 Storskaligt sprickdalslandskap

4.1.5 Vätternsänkan

Denna landskapstyp är en del av den stora tektoniska sprickzon som
avgränsar mosaiklandskapen söder om Väst- och Östgötaslätterna – men
här, öster om Vättern, har landskapet inte samma tydliga sprickdals
karaktär som det storskaliga sprickdalslandskapet i Västergötland. Relativa
höjdskillnader kan överstiga 150 meter, ofta med sjöar i dalbotten och
skogklädda eller kala berg omkring.
Odlingsmark, bebyggelse och vägar finns i smala zoner kring sjöarna
och längs dalgångarna. Inom landskapstypen finns ett fåtal större dal
gångsbygder där sedimentavsättningar gett upphov till bördigare bygder:
Skärstaddalen öster om Vättern och nära Tranås, Säbydalen att Svartån
genom dalgången, liksom det herrgårdslandskap som skapats efter sjö
sänkningen, är klassad som värdefullt för kultur.

Området präglas av stora skillnader i höjd. Landskapet reser sig från
 ätterns 89 meter över havet till berg upp mot 300 meter över havet.
V
Vätternsänkan utgör en nord-sydlig regional deformationszon i berg,
Protoginzonen.

Bebyggelse och vägnät är relativt glest i den större delen av landskaps
typen. I det kraftigt kuperade skogsdominerade landskapet finns drygt
100 sjöar. Det vattenrika landskapet med dramatisk topografi rymmer
flera fina friluftsområden. Sommen är den största sjön inom landskaps
typen. Omgivningarna präglas i norr av stora barrskogar, medan inslaget
av lövskog och odlad mark är större i de södra delarna.

Den smala stranden med lövskogar och fruktodlingar närmast Vättern
kontrasterar starkt mot den magra barrskogen på de höga bergen.
Vätternsänkan kring Jönköping är biologiskt mycket rik trots att tätorten
tar en stor yta i anspråk. Högt rankade miljöer med ädellövskogar och
hagmarker förekommer. Vättern är i övrigt en betydelsefull vattenresurs
och en helt unik sjö med stort djup, många kallvattensarter inklusive den
omtalade vätternrödingen och en mycket god vattenkvalitet. Vätterns
sydspets har präglats av mänsklig närvaro genom hela historien.

4.1.4 Storskaligt böljande landskap

4.1.6 Åslandskap

Det storskaligt böljande landskapet uppvisar tydliga skillnader i topografi,
liksom det kraftigt kuperade landskapet, men är mer böljande till sin
karaktär. Söder och väster om Vättern är denna landskapstyp flackare, och
på höjderna finns de vidsträckta mossarna Dumme mosse och Komosse.

Riktningen i denna landskapstyp följer åsens rygg, en väldig urbergsrygg
som når 300 meters höjd. Åsformationen är en horst som höjts samtidigt
som den intilliggande gravsänkan Vättern bildades.

På grund av att området ligger över högsta kustlinjen, återfinns de bördi
gaste jordarna, och därmed också bebyggelsen och vägarna, i höjdlägen. 
I dalgångarna ligger vattendrag och ofta myrstråk, avbrutna av långsmala
sjöar. Denna karaktär är helt annorlunda än sprickdalslandskapets, där
bebyggelse, odlingsmark och vägar oftast återfinns i sluttningarna ned
mot dalbotten. Många av de högt belägna odlingslandskapen bevarar en
ålderdomlig karaktär, med naturbetesmarker, många olika landskaps
element såsom stenmurar och rösen, ett småbrutet odlingslandskap och
ett finmaskigt vägnät.

Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning.
Åsar och dalar följer en eller ibland flera riktningar som orsakats av
svaghetszoner i berggrunden. Den uppodlade marken, bebyggelsen och
vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna. Sprickdalslandskapen är
generellt vattenrika och här börjar stora vattendrag som Ätran, Nissan och
Viskan sina lopp.
Det storskaliga sprickdalslandskapet i Västergötland kännetecknas av
större sprickdalar i tydlig dominant nord-sydlig sprickriktning, men mindre
dalar i öst-västlig riktning. De relativa höjdskillnaderna kan vara upp till
200 meter. Nere i dalgångarna flyter vattendrag kantande av varierade
landskap med svämskogar, betesmarker och skog. Naturvärdena i och
kring vattendragen är därför ofta höga.
Bebyggelsen är spridd, både längs dalgångarna och på höjderna. Ådalarna
har haft en nyckelroll i människans etablering i Västra Götaland då dessa
har varit viktiga kommunikationsleder från kusten i Halland upp till
Falbygden.
Dalgångarna är också viktiga ekologiska stråk med en högre täthet av
biologiskt rika miljöer med mycket ädellövskog och naturbetesmarker.
Spridningssambanden är sannolikt ganska goda längs dalgångarna.

Delar av området ligger över högsta kustlinjen och ingår i den mellansvenska
israndszonen där isen växte och smälte i perioder. Isälvsavlagringarna har
skapat ett småskaligt landskap med en brutenhet på 50–150 meter.
Åslandskap är ofta långsträckta och kan därmed ha betydelse för spridning
av särskilt skoglevande arter. De sandiga miljöerna ger upphov till mycket
särpräglade hedliknande skogstyper med tall som dominant. De är naturligt
mycket näringsfattiga.
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