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Landskapstyper – Olika karaktärsområden har nästan alltid vissa
gemensamma kännetecken. Sådana gemensamma drag kan leda till att
karaktärsområdena kategoriseras i landskapstyper, exempelvis slättlandskap eller sprickdalslandskap. Landskapstyperna kan förekomma på flera
ställen.
Karaktärsområden – Varje karaktärsområde är unikt och finns bara på
ett ställe, och det skiljer sig från angränsande områden.
Känslighet och Potential – Begreppen känslighet och potential är
ingen klassning eller gradering utan syftet är att utifrån inriktningen i de
nationella miljömålen urskilja landskapets känslighet och potential för en
åtgärd och därmed lyft fram den kvalitet som eftersöks. Känslighet omfattar
aspekter som är väsentliga att beakta för att behålla eller utveckla kvaliteter
i landskapet. Potential avser möjlig förändring som en åtgärd kan tillföra i
samspel med landskapet.
Nyckelelement – Begrepp som används i ÖLKA:n. För respektive specifik
landskapstyp avses karaktärsgivande och typiska element, faktorer och
funktioner. Om rådande landskapskaraktär ska bestå är dessa nyckelelement och dess samband känsliga för förändring.
Nyckelfaktorer – Karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer
som har betydelse för landskapstypens karaktär och funktion och som kan
påverkas av järnvägsanläggningen.

8 Ordförklaringar
Europeiska landskapskonventionen – I och med att den europeiska
landskapskonventionen godkändes av Europarådet2000 (European
Landscape Convention, ELC), blev landskapsbegreppet lyft till att omfatta
hela omgivningen, också vardagslandskapen. Samtidigt lades vikt vid
landskapets 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. Landskapskonventionen har ratificerats av Sverige under våren 2011. Riksantikvarieämbetet har fått en särskild roll av regeringen att ansvara för att svenska
myndigheter samverkar för att genomföra konventionen.
Högsta kustlinjen – Högsta kustlinjen, HK, betecknar den gräns havet
stod som högst vid inlandsisens avsmältning. Nedanför HK har vågorna
svallat ut de finare materialen såsom lera, silt och finsand som sedan samlats i dalbottnar och sänkor. Över HK svallades aldrig materialet.
Landskapskaraktär och landskapskaraktärsanalys – Landskapskaraktär är ett centralt begrepp i denna metodik. Det definieras som:
”Landskapskaraktär är ett koncentrerat uttryck för samspelet mellan ett
områdes naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella
innehåll samt rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som präglar
ett område och skiljer det från omkringliggande landskap.” Landskapskaraktärsanalys är den sammansatta analys av landskapskaraktären i ett
område som bygger på platsbesök, tematisk kunskap med mera.

Scenarioanalys – Scenarioanalyser kan ha ett geografiskt fokus och
utföras för ett avgränsat utredningsområdet eller vara typscenarior för
situationer eller terrängtyper som förekommer på många platser inom
utredningsområdet. Scenarioanalyserna görs för ett urval av passager för
järnvägsanläggningen, möjliga scenarios diskuteras liksom vilka effekter
olika scenarios kan ge upphov till ur olika perspektiv. Scenarioanalysen
genomförs fackområdesöverskridande med specialister från flera olika
teknikområden.
Tätort och småort – Tätort avser sammanhängande bebyggelse med
högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare (SCB:s definition).
Småort avser sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan
husen och 50-199 invånare (SCB:s definition).
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