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I detta kapitel kan du läsa om:
8.1 Näringsstruktur med historiska 

rötter
8.2 Bosättningsmönster och sam-

hällsliv
8.3 Kommunikationer

Här i kulturmiljöberättelsen står människan och hennes användning av landskap och 
naturresurser i fokus. Beskrivningen är tematisk och lyfter fram delar av den historiska 
utvecklingen som har betydelse för karaktäriseringen av landskapet och som kan ha 
bäring på den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Historien bildar en förklaring till 
varför landskapets olika delar ser ut som det gör idag. På det sättet är kapitlet, tillsam-
mans med kapitel 6 Landskapets form och kapitel 7 Landskapets ekologi en bakgrund 
till den regionala landskapskaraktäriseringen i kapitel 4.
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8.. Landskapets.tidsdjup

Hav och kust. Jord och skog. Sjöfart och fiske. Tre stater och en kyrka med 
maktambitioner. Handel och mänskliga möten. Ett gränsland. Blodiga kon-
flikter. Inflyttning och emigration. Textilfabriker och verkstadsindustri. Stor-
stad och glesbygd.

Västra Götaland är lika med mångfald. Få andra regioner har fått gå igenom 
så mycket från det att de första invånarna anlände på stenåldern till dagens 
högteknologiska kunskapssamhälle. Det är en historia på 13 000 år. 

Från den allra första början är det kontakterna mellan kusten och inlandet 
som har bundit samman regionen. Fjordarna, älvarna, åarna och åsarna var 
länge de naturliga kommunikationslederna. När sedan vägnätet började bil-
das fortsatte man att följa de gamla stråken. Också under tiden då regionen 
var delad mellan tre stater, den norska, svenska och danska och de ständiga 
krigen plågade invånarna, fortsatte kontakterna och handeln över gränserna. 
När regionen nu planerar de kommande infrastruktursatsningarna är många 
av stråken samma som för tusen år sedan.
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8.1. Näringsstruktur.med.historiska.rötter

Det kanske lättaste sättet att förstå Västra Götalandsregionens storlek, mångfald 
och variation är att titta på näringsstrukturen. Regionen har fem tydligt framträ-
dande näringsprofiler som utvecklats genom landskapets förutsättningar och kon-
tinuerligt brukande under lång tid. 

Redan när människorna började odla jord och sköta boskap uppstod skillnader i 
brukandet som berodde på jordmån, klimat, tillgång till verktyg och kunskaper. På 
slätterna var förutsättningarna goda jordbruket gav ett överskott som kunde säljas. 
Vid kusten räckte jordens resurser inte till, men här fanns fisket som gav mat på 
bordet och ibland också goda inkomster. I några områden fanns stora skogar som 
kunde användas för att ta fram kol och byggnadsvirke, i andra började man tidigt 
med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter. 

När näringslivsstrukturen i Västsverige började breddas på 1700-talet och framför 
allt när industrialismen slog igenom på 1800-talet styrdes utvecklingen i hög grad 
av tillgången till naturresurser och människors kunskaper. I utvecklingen kan de ti-
digare försörjningsmönstren lätt kännas igen. Olika industrigrenar med karaktäris-
tisk fabriksbebyggelse sökte sig till olika delar av regionen. I Bohuslän dominerade 
konservindustrin, stenhuggerierna och båtvarven. I de jordbruksdominerade om-
rådena, t.ex. på slätterna runt Skara och Vara etablerades slakterier, mejerier, andra 
livsmedelsindustrier och foderfabriker. I Borås, i den omgivande Sjuhäradsbygden 
och i grannstaden Alingsås växte en stark textilindustri fram. Göta älvdalen blev 
ett centrum för metall- och verkstadsindustrin och Dalsland för pappersindustrin. 
Verkstads- och varvsindustrin präglade Göteborg. På landsbygden startades indu-
strier där lokala råvaror förädlades vidare.
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Fem tydliga näringsprofiler i Västra Götaland med lång historia som skapar tydliga fysiska drag i dagens landskap. Karta KMV forum.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Hav och sten 
”Det stora sillfisket”. Så kallas åren 1747–1809 då sillen gick till i enorma mängder i 
den bohuslänska skärgården. För Bohuslän med sina småskaliga skärgårdsjordbruk 
innebar perioder med gott fiske möjligheter till att dryga ut inkomsterna. Sillperio-
den i slutet av 1700-talet var ovanligt lång och den sammanföll dessutom med en 
lång fredstid. Det blev en verklig guldrusch vars spår fortfarande går att ses i land-
skapet. Många nya fiskelägen uppstod och man startade mängder av industrier där 
fisken förädlades, t.ex. salterier och trankokerier. Restprodukten från trankokan-
det, sillgrumset, såldes som gödningsmedel. En stor del av fiskeprodukterna gick 
på export. Inom fiskindustrin fanns gott om arbetstillfällen vilket ledde till en stor 
inflyttning till kusten. De rikedomar som fisket skapade resulterade till och med i 
en särskild byggnadsstil. Stora bostadshus från denna tid, i två våningar och målade 
i ljusa kulörer, präglar fortfarande fiskesamhällena i Bohuslän. 

Avregleringarna inom sjöfarten, tillsammans med nya transportmöjligheter vid mit-
ten av 1800-talet, först ångbåten och sedan järnvägen, resulterade i en ny period 
av stark tillväxt. Sillen från Bohuslän som nu kunde säljas färsk i Stockholm kon-
kurrerade ut strömmingsfisket i Östersjön. I moderna konservfabriker kunde sillen 
förädlas vidare. Effektiva och billiga transporter skapade också möjligheter till sten-
industrins uppkomst. Bohusgraniten blev ett populärt byggmaterial som exportera-
des till flera länder i Europa, men också längre bort, bl.a. till Sydamerika.

Med ångbåten blev också resandet enklare och det blev möjligt för de flesta att 
besöka platser utanför den egna hemorten. De som hade råd kunde åka på längre 
turistresor. Redan i slutet av 1800-talet blev västkusten med dess stärkande bador-
ter ett populärt besöksmål för societeten. I början av 1900-talet började den strikta 
badkulturen ersättas med friare badliv med friluftsbad vid kusten, sommarvillor 
och havsbadorter.

Efter att semesterlagen tillkom 1938 omvandlades badkulturen till ett allmänt 
folknöje och Västkusten blev ett stort turistmål. Stugbyar började etablerades vid 
havsbaden. Under de senaste decennierna har turismen ökat alltmer. De stora be-
söksmålen är Göteborg med dess alla attraktioner och evenemang tillsammans 
med Västkusten där badturismen med badstränder, campingplatser och stugbyar 
dominerar. 

I Bohuslän har fisk- och konservindustrin breddats med både varvsindustri i Udde-
valla och oljeraffinaderier vid kusten i Stenungssund och Lysekil. Varvsepoken blev 
kort, men den petrokemiska industrin lever vidare, starkare än någonsin. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Fiskelägen med karaktäristisk bebyggelse. 

Konservindustrier.

Stenbrott och andra lämningar från stenhuggeriverksamheten. 

Badturismens miljöer från 1800-talets societetshus och sommarvillor till bad-
stränder, campingområden och stugbyar.

Oljeraffinaderier. 

Båtvarv. 

•

•

•

•

•

•
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Fiske och sjöfart har stått i centrum då som nu. Sen kom badturism och idag är det mer sommarboende än bofasta inne i fiskelägena.  
Foto Tobias Noborn.

Då sillperioder och trankokerier, idag konservindustri. Foto Tobias Noborn. Varvsindustrier och nu oljeraffinaderier, beroende av sjöfarten. 

Stenhuggerierna är kännetecknande för Bohuskusten och har satt sin prägel på vägmiljöer i området! Särskilt under 1920–30talets lågkonjunktur 
då arbetslösa stenhuggare sysselsattes med vägförbättringsåtgärder genom Arbetslöshetskommissionen (bl.a. så kallade AKvägar). Högra bilden: 
Stengardister längs väg 634 öster om Jörlanda, som en gång hållit träräcket längs vänstra sidan av vägen. Foto Johannes Kruusi.

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Vatten och skog 
I Dalsland liksom i andra skogsrika områden har användandet av skogens resurser 
alltid varit en viktig binäring till jordbruket. Med bl.a. tjärbränning, kolning och 
virkesuttag har inkomsterna kunnat drygas ut. I slutet av 1600-talet blev skogen 

– och vattenkraften i de dalsländska vattendragen – intressanta att användas också 
i industriella sammanhang. Här anlades 17 järnbruk där tackjärn från hyttorna i 
Bergslagen förädlades vidare. Järnbruk etablerades också i skogsbygden i Tiveden.

Bruksdöden i slutet av 1800-talet drabbade Dalsland hårt. Istället för järnhantering-
en blev skogsbruket och skogsindustrin med sågverk, pappers- och massafabriker 
nu landskapets viktigaste näringar vid sidan av jordbruket. Sedan dess har Dals-
lands industriprofil präglats av basindustrin, framför allt av papperstillverkningen. 
Idag finns tre pappersbruk i drift. Till följd av den ensidiga inriktningen drabba-
des landskapet hårt av industrinedläggningarna på 1960–70-talet. Förlusten av ar-
betstillfällena har kompenserats med olika regionalpolitiska åtgärder, t.ex. stöd till 
fordonsindustrin för fabriksetableringar. Bilindustrins upprepade kriser har sedan 
1990-talet drabbat Dalsland ytterligare.

Idag har skogen och vattnet åter blivit viktiga resurser i Dalsland. Denna gång som 
en möjlighet till rekreation och friluftsliv. Vildmarken drar turister.

Exempel på avtryck i dagens landskap

Lämningar efter skogliga aktiviteter, tjärdalar, kolningsgropar, kolbottnar m.m.

Järnbruk och lämningar efter järnhanteringen.

Pappers- och massafabriker.

Vattenkraftverk, dammar och andra anläggningar för vattenkraftproduktion.

Sågverk och sågverkslämningar.

•

•

•

•

•

Kombinationen av vatten och skog har varit basen i industriutvecklingen i Dalsland med järnbruk och 
pappersbruk. Idag är kombinationen en tillgång för turismutveckling. Foto från Västra Götaland, Bengt 
Schibbye.
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Järnbruk och pappersbruk i Dalsland. Källa Sveriges Nationalatlas, band Västra Götaland.

Kraftverket i Ödeborg. Foto Mia Björckebaum.

1:750 000 ©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Skinn och textil
Södra Västergötland har en lång tradition av textilhantverk tack vare jordbrukets in-
riktning mot boskapsskötsel. Textilindustriepoken inleddes redan på 1700-talet då 
den första manufakturen startade i Alingsås. I Sjuhäradsbygden utvecklades textil-
hantverket till en protoindustri där varorna såldes av gårdfarihandlare, knallar. För-
lagssystemet som senare växte fram kom att engagera en stor del av landsbygdens 
befolkning. Tillverkningen av vävnaderna gjordes hemma på gården på beställning 
av en förläggare som försåg vävarna med material. Den lönsamma verksamheten 
manifesteras av Sjuhäradsbygdens många förläggargårdar. På 1830-talet togs det 
första steget mot en storskalig textilindustri i Viskans och Häggåns dalgångar då 
Rydboholms väveri grundades. 

Under industrialismen var Sjuhäradsbygden Sveriges viktigaste textilindustriregi-
on. I centrum för utvecklingen stod Borås som växte till en av landets största städer. 
Textilfabrikerna utökade produktionen och det skapades många nya arbetstillfällen, 
framför allt för kvinnor. Arbetskraften hämtades från norra Sverige – och inte minst 

– från Finland. Knallarnas handelstraditioner övertogs av postorderföretagen. 

Avregleringar, tillsammans med utländsk konkurrens, först från Sydeuropa och se-
dan från Sydostasien, drabbade den svenska textilindustrin hårt på 1960–70-talen. I 
stort sett all storskalig industriproduktion slogs ut under tekokrisens år. 

Idag lever den textila traditionen vidare i Sjuhäradsbygden i form av produktion av 
specialtextilier. Postorderföretagen fortsätter också sin verksamhet, men handeln 
går allt mer över nätet. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Förläggargårdar.

Fabriksanläggningar för textilindustrin.

Köpcentra, outlets etc. 

•

•

•

I södra Västergötland lämpade sig markerna bättre för boskapsskötsel än för storskalig odling. 
Betesmarkerna har präglat landskapet och gör det till viss del även idag. Boskapen blev grunden för 
skinn och textilhantverket och senare industriutveckling. Foto: Mia Björckebaum.
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Protoindustrin blev industri och området passerade Norrköping som textilområde. Idag är tekoindustrin och handeln fortfarande stark med 
tillverkning av många kända märken, outlets och postorderföretag. Kartor från Sveriges Nationalatlas, band Kulturlandskapet och bebyggelsen. 

Protoindustri 1750–1850 Bomullsväverier 1875 Industriområden 1960

Boskapen gav skinn och snart utvecklades en skinn och textiltradition, med slöjd, skor, textil och 
knallehandlare. Protoindustrin med sitt förläggarsystem är typiskt för Sjuhäradsbygden och är en 
förklaring till flera av de rika förläggargårdarna runt om i landskapet. Foto: Tobias Noborn. 

st
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Metall och verkstad 
1800-talet är de stora uppfinningarnas tid. Nya kommunikationer och produktions-
metoder, inte minst inom stål- och verkstadsindustrin, skapade möjligheter för en 
snabb industriell utveckling och storskalig produktion. Vattenkraften kunde om-
vandlas till elektricitet med hjälp av nya, bättre vattenturbiner. Ett stort antal revo-
lutionerande innovationer som t.ex. telefonen och bilen, förändrade människornas 
vardag. Arbetskraften till de nya fabrikerna fanns på landsbygden där det fanns en 
stor, fattig befolkning. Allt fler sökte sig till städerna i strävan efter ett bättre liv. 

Ett tidigt industriföretag där man använde de nya teknikerna i stor skala var Nyd-
qvist & Holms mekaniska verkstad som anlades vid vattenfallen i Trollhättan på 
1840-talet. I Göteborg resulterade en uppfinning, det sfäriska kullagret, i grun-
dandet av SKF som snabbt växte till ett multinationellt storföretag. Under 1900-
talet blev området kring Göteborg och Trollhättan ett centrum för den svenska 
fordonstillverkningen.

Idag har tjänstesektorn tagit över som den största näringsgrenen i regionen, men 
verkstadsindustrin har fortfarande en stark ställning. Industrin är starkt konjunk-
turberoende och den har upplevt både uppgångar och nedgångar. De största företa-
gen, t.ex. SKF, Volvo och Volvo personvagnar, har tillsammans flera fabriksanlägg-
ningar i regionen, liksom SAAB vars framtid just nu är osäker. Dessutom finns ett 
stort antal underleverantörer. Regionens industriprofil är fortfarande en bra gro-
grund för nya innovationer, många har vuxit till betydande industriföretag. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Vattenkraftverk med dammar och andra anläggningar för vattenkraftproduktion. 

Verkstadsindustrins och bilindustrins fabriksanläggningar. 

•

•

Vattnet i Göta Älvdal var en av förutsättningarna för verkstadsindustrins utveckling i regionen. Flygfotot visar industrins utbredning i 
Göteborgs centrala delar. Infälld bild: En Volvo blir till på Torslandaverken i Göteborg år 1977. Foto PålNils Nilsson, RAÄ.

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Jordbruk som livsmedelsindustri 
På de centrala slätterna i Västra Götaland där odlingsförutsättningarna är gynnsam-
ma har jordbruket utvecklats till en industriell livsmedelsproduktion. Utvecklingen 
från egenförsörjning till överproduktion för försäljning och vidareförädling av de 
egenproducerade råvarorna skedde tidigt. Till exempel startade osttillverkningen 
i Falbygden redan på 1500-talet. Vid vattendragen byggdes vattendrivna kvarnar. 
Från slutet av 1800-talet anlades mejerier, slakterier, foderfabriker och andra lik-
nande industrier, särskilt i anslutning till stationssamhällena. 

Under de senaste årtiondena har produktionen i de centrala jordbruksbygderna bli-
vit allt mer centraliserad och storskalig, här finns storskaligt jordbruk, stora djur-
stallar för köttproduktion och industrier för livsmedelsproduktion. Samtidigt har 
det på annat håll startats mängder med småskaliga anläggningar där man tillverkar 
närproducerade och ekologiska matvaror, en utveckling i motsatt riktning.

Under de senaste åren har vindkraften vuxit fram som en ny binäring som ibland 
har en större ekonomisk betydelse än jordbruket. Avtrycken av denna utveckling är 
tydligast på de stora slätterna.

Exempel på avtryck i dagens landskap

Kvarnar och lämningar efter kvarndriften i vattendragen.

Mejerier, slakterier, foderfabriker, livsmedelsindustrier, stordriftsanläggningar. 

Vindkraftverk.

•

•

•

Slätten ger med rätt produktionsmetoder förutsättningar för storproduktion. Jordbruket har blivit 
livsmedelsindustri. Vadsboslätten. Foto Mia Björckebaum. 
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Före de stora skiftena var bebyggelsen 
samlad i byar på slätten. Markerna var 
en blandning av betesmark, åker och 
äng, delade mellan de många gårdarna 
och brukades kollektivt. Idag finns ett 
fåtal byar kvar. På bilden ses Longs by 
som ett kvarvarande ”titthål” bakåt i 
historien, omgiven av förändrade 
odlingsmarker. 

Slätten vid Saleby visar hur rationalise
ringarna fortsatt fram till idag. 
Området ger ett intryck av ”städad” 
slätt utan landskapselement. Till 
vänster Saleby kyrkby med medeltida 
anor. 

Vid skiftena flyttades gårdarna ut från 
byarna till nya lägen och markerna 
lades om till enskilda sammanhäng
ande ägor för att effektivisera bruket. 
Ängarna omvandlades till åker. Slätten 
utanför Kvänum är ett tydligt exempel 
på skifteslandskap med raka vägar, 
tillfartsvägar och relativt många gårdar. 

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Jordbruk som basnäring
I hela Västra Götaland är jordbruket en viktig karaktärsbyggare för landskapet med 
långa historiska rötter. Men avtrycken varierar från en plats till en annan, bl.a. be-
roende på olika förutsättningar, skillnader i klimat, variationerna i efterfrågan och 
traditioner. 

Jordbruket med odling och boskapsskötsel som infördes på bondestenåldern och 
bronsåldern var länge ett komplement till jakt och fiske. Man odlade lätta jordar 
på moränhöjderna och i dalgångarnas sluttningar genom röjning och svedjebruk. 
Lämningar från det tidigaste jordbruket, t.ex. röjningsröseområdena i södra Väs-
tergötland, hittas oftast i områden som idag är skog eller mellanbygd. Strukturerna 
i dagens odlingslandskap började skapas under järnåldern. Klimatet blev kallare 
och man började stalla in djuren över vintern. Det gjorde det möjligt att samla in 
gödsel och förbättra åkrarna. Med nya järnredskap kunde tyngre och mer högav-
kastande jordar odlas upp. Jordbruket blev bas i försörjningen. I södra Västergöt-
land skedde under järnåldern en omorganisation av odlingsmarken med hjälp av 
långsmala parceller, bandparceller, som avgränsades t.ex. med hjälp av stensträngar 
eller jordvallar.

På medeltiden ökade plogen och andra odlingstekniska innovationer jordbrukets 
avkastning och den agrara ekonomin blomstrade ända fram till 1300-talets diger-
död som t.ex. i Bohuslän utplånade nära hälften av befolkningen. Resultatet blev 
mängder av ödegårdar och en tillfällig stagnation i jordbruket. För de överlevande 
blev förutsättningarna för boskapsskötseln bättre eftersom ödegårdarnas marker 
kunde användas som äng och betesmark. Under de följande århundradena förstärk-
tes de regionala skillnaderna i jordbruket och dess påverkan på landskapet. På slätt-
terna ökade spannmålsodlingen och många ängar och betesmarker odlades upp. I 
mellanbygden fortsatte boskapsskötseln. I några områden omvandlade det hårda 
betestrycket skogarna till magra ljunghedar. Svältorna i centrala Västergötland är 
ett känt exempel. I de skogsrika trakterna fortsatte mångsyssleriet där jordbruket 
kompletterades med skogsbruk och hantverk.

Från mitten av 1700-talet kunde jordbruket inte längre mätta den växande befolk-
ningen. Med hjälp av tre skiftesreformer, varav laga skifte från 1827 fick det största 
genomslaget, organiserades jordbruket om. De medeltida byarna ”sprängdes”, d v s 
gårdarna flyttades ut från byn. Den brukade marken samlades i stora sammanhäng-
ande ägor kring gården. I områden där byarna hade varit stora, exempelvis på slätt-
terna och i Falbygden, ändrades odlingslandskapet i grunden. 

1700–1800-talen var också de Västsvenska fjällens blomstringstid. Här fanns all-
männingar där nybyggare mot avgift kunde bosätta sig. Under en kort period od-
lades stora arealer upp. Men jordbruket var inte lönsamt på de magra jordarna och 
efter några generationers slit lämnades de flesta gårdarna öde.

Industrialismens innovationer nådde också jordbruket i form av bättre bruknings-
metoder och nya grödor. Laga skiftesstrukturerna förstärktes, åkermarken sam-
lades i större fält och rationaliserades. Sjösänkningarna ökade åkerarealen och 
täckdikningarna förbättrade jordarna. Resultatet blev ett helt nytt landskap med re-
gelbundna former och raka vägar. Slätterna omvandlades till ett fullåkerslandskap. 
Utvecklingen i Västsverige påskyndades av havreexporten som tog fart i mitten av 
1800-talet. Havre odlades också i skogsbygden, t.ex. i Dalsland där omfattande ny-
odling ägde rum. Vid sekelskiftet 1900 var havreepoken över. Stora åkerarealer till-
sammans med ljunghedar planterades igen med gran. 

Efter andra världskriget blev målet för det svenska jordbruket att bli självförsör-
jande. Produktionen subventionerades av staten, åkerbruket rationaliserades och 
alléer, stenmurar, odlingsrösen, diken och andra odlingshinder togs bort. Det följ-
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Odlingsrösen, stenmurar och andra 
odlingslandskapselement kan vara en 
stark karaktärsbyggare för landskapet. 
Odlingsrösen söder om Herrljunga.  
Foto Mia Björckebaum. 

Gård med levande jordbruk i Kymbo, i 
gränstrakterna mellan Falbygden och 
mosaiklandskapet. Granplanteringen 
på impedimentet intill gården är ett 
karaktärsdrag för det sena 1900talets 
rationella jordbruk.  
Foto Mia Björckebaum.

Odlingslandskap i Färgelanda i 
Dalsland. Balar med ensilage är ett 
nutida bevis på ett aktivt jordbruk, 
åtminstone strax efter höskörden.  
Foto Mia Björckebaum.
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des av en period med omställningar där markerna fick ligga i träda eller plantera-
des med skog. På slätterna dominerar idag en hårt rationaliserad spannmålsodling. 
Jordbruksmarken struktureras om genom uppköp och sammanslagning av gårdar. 
Mitt i det hårt brukade landskapet står många bostadshus öde samtidigt som det 
uppförs nya ekonomibyggnader som är anpassade till stordriften. Utanför slätterna 
har odlingslandskapet allt mer börjat omvandlas till ett fritidslandskap. Stadsnära 
små gårdar blir hästgårdar eller fritidshus. Den senaste tiden har jordbruket också 
påverkats stort av EU:s olika stödformer.

Odlingsmarker med över 20 röjningsrösen i Västra Götaland. Röjningsrösen finns företrädesvis i kulliga och steniga landskap där 
människan fått arbeta hårt för den odlingsbara marken. Stor förekomst av röjningsrösen kan bekräfta landskapstyper som t.ex. mosaik, 
medan på slätterna är rösena bortodlade. Källa Jordbruksverkets databas TUVA. 

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667

Röjningsrösen
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Exempel på avtryck i dagens landskap

Fossilt odlingslandskap från både det förhistoriska jordbruket och medeltidens 
odlingsexpansion.

Hävdade betesmarker med lång kontinuitet, i vissa fall ända från bondestenål-
dern, med betesgynnad växtlighet som t.ex. svartkämpar.

Stenmurar, odlingsrösen och fägator. 

Ljunghedar.

Kolningsanläggningar, tjärdalar och andra lämningar efter skogliga aktiviteter.

Gårdslägen och bebyggelselägen från tiden före skiftena. 

Skiftesreformernas storskaliga odlingslandskap med utflyttade gårdar, raka lin-
jer, stenmurar och odlingsrösen.

Sänkta sjöar, rätade diken och andra små vattendrag.

Lämningar efter jordbruk och torpställen på fjällen från 1700–1800-talen.

Granplanteringarna från 1800-talets slut och hela 1900-talet.

Industrijordbruket efter 1960–70-talets rationaliseringar med obrutna åkrar 
utan landskapselement och stora maskinhallar.

Omställningsperiodens igenplanterade åkrar med gran och salix.

Effekterna av dagens jordbrukspolitik med stödinsatser på miljö och landskaps-
vård och odling av vissa grödor, t.ex. majs.

Svinstallar och lösdriftsanläggningar för den nutida djurhållningen. 

Dagens ödegårdar på slätterna, stadsnära hästgårdar, fritidshus. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Handel då och nu. Till vänster Då: sjöfartsrelaterat, här Göteborgs Lagerhus. Till höger Nu: bilrelaterat. Foto Tobias Noborn.

Handel
Handeln har alltid spelat en stor roll för Västsverige. En av förklaringarna ligger i 
områdets strategiska läge vid havet och i gränslandet mellan svenskt, danskt och 
norskt. Redan under bronsåldern blev handel med hantverksprodukter och andra 
varor allt viktigare i området och kontakterna riktade sig framför allt mot väster 
och söder. Stora sjöleden längs Bohuskusten var på järnåldern en av Norra Euro-
pas viktigaste handelsleder. På samma sätt som Lödöse under medeltiden var av en 
Sveriges viktigaste handelsstäder är Göteborg det idag. Här finns en lång tradition 
av utrikeshandel och sjöfart. På 1600–1700-talen ökade handeln med länder i Asien, 
Afrika och Amerika. Handeln bedrevs av handelskompanier, t.ex. Svenska Ostin-
diska Kompaniet. 

Många handelshus startades i Bohuslän där adeln till skillnad från resten av Sverige 
på 1600–1700-talen fick ägna sig åt handel och sjöfart. Möjligheterna till intäkterna 
från jordägandet var små i det karga Bohuslän. 

Ett annat område med stark handelstradition är Sjuhäradsbygden, i det gamla 
gränsområdet mellan Sverige, Danmark och Norge. Tidigare århundradenas gård-
farihandlare har bara ersatts av postorderföretag och e-handel. Också idag är gräns-
handeln stark vid dagens norsk-svenska gräns. Handeln i Strömstad och norra Bo-
huslän omsätter årligen miljarder och generar tusentals arbetstillfällen. Precis som 
i andra delar av landet har externhandeln utvecklats starkt i hela regionen sedan 
1970-talet i bilismens hjulspår och skapat stora handelsområden. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Handelshusen i Göteborgsområdet och Bohuslän, säterier.

Gränshandeln vid Strömstad. 

Köpcentrum och handelsområden. 

•

•

•
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8.2. Bosättningsmönster.och.samhällsliv

Den region som vi idag känner igen som Västra Götaland är ett resultat av tusenå-
riga mänskliga och samhälleliga processer. Vad tänkte de första invånarna när de 
efter istiden kom fram till några öar i dåtidens glesa skärgård? I vilket fall stannade 
de kvar, många boplatser skvallrar om det. När människorna för 6 000 år sedan 
började odla jorden, begrava sina döda i storslagna stenkammargravar och bilda 
samhällen låg t.ex. Uppland ännu under vatten. På medeltiden byggdes kyrkor och 
städer grundades. Här möttes norskt, danskt och svenskt ända fram till mitten av 
1600-talet då Sverige tog makten över hela regionen. Under industrialismen inled-
des en snabb samhällsomvandling som resulterade i välfärdssamhället. Under 2000-
talet har de globala frågorna allt mer hamnat i fokus. 

De första människorna anländer, fasta bosättningar etableras 
För ca 13 000 år sedan hade den senaste istiden släppt greppet på de västra delarna 
av dagens Västra Götaland och lämnat efter sig ett skärgårdslandskap. Här fanns 
bytesdjur och skyddade stränder där dåtidens jägare och fiskare kunde bygga sina 
läger. De äldsta boplatserna har hittats i mellersta Bohuslän, runt Hornborgasjön 
och vid sjöarna Mjörn och Anten. Man bodde sannolikt i familjegrupper som träf-
fades regelbundet för olika sammankomster. Att grupperna också har haft kontakt 
med varandra vet vi genom likheten i de redskap som har hittats. I Västsverige va-
rade jägarstenåldern i mer än 5 000 år. Mot slutet av perioden började befolkningen 
bli mer bofast och redskapen allt mer avancerade.

Övergången när människorna började komplettera jakt och fiske med jordbruk och 
boskapsskötsel brukar betecknas som starten för bondestenåldern. I Västsverige 
skedde detta för ca 6 000 år sedan. Det rörliga livet ersattes med fasta bosättningar 
vilket i sin tur ökade behovet av fastare samhällsstrukturer. Det blev viktigare att 
visa tillhörigheten och ställningen i samhället. Ingenstans i det nuvarande Sverige 
kan denna utveckling följas lika tydligt som i Västsverige. 

Med det nya levnadssättet följde ett nytt sätt att begrava de döda. Resultatet blev 
de stora stenkammargravarna, så kallade megalitgravarna. Stenkammargravarna 
brukar delas i tre typer som delvis följer efter varandra i tid. Den äldsta typen, dö-
sar, är vanligast i Bohuslän. Centrala Västergötland utgör hjärtat för området med 
gånggrifter och hällkistor som är den yngsta typen. Gravarna är egentligen begrav-
ningsplatser. Här finns ofta rester efter flera individer, ibland upp till hundra. Att 
människorna hade blivit bofasta kan knappast manifesteras på ett tydligare sätt. 
Stenkammargravarna visar också områdets betydelse vid denna tid. 

Stenkammargravarna i Falbygden är gravplatser från stenåldern. De ligger idag som öar i odlingsmar
ken, väl synliga för förbipasserande och bidrar till dagens landskapskaraktär. Samband finns mellan 
nuvarande gårdslägen och bondestenålderns bosättningar. Karleby, foto Jan Norrman, RAÄ. 
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Gravarna i dagens Västra Götaland har likheter med gravskicket längre ner i Europa, 
framför allt längs Atlantkusten. På så sätt indikerar de dåtidens kontakter och sam-
hörighet mellan människor som bodde på långt avstånd från varandra. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Jägarstenålderns boplatser. Boplatserna ligger ofta väl dolda under dagens 
markyta och det är mest kvarts- och flintaavslag från redskapstillverkningen 
som har klarat sig till idag. Avtryck från denna tid är därför svåra att hitta utan 
expertkunskaper.

Bondestenålderns stenkammargravar. Dösar (vanligast i Bohuslän), gånggrifter 
och hällkistor. 

Bebyggelselägen i Falbygden med kontinuitet från bondestenåldern.

•

•

•

Karta över kända fornlämningar från stenåldern markerade som täthet. Människans första kolonisering i Västra Götaland började i 
sydväst i takt med att isen smälte. Från bondestenåldern finns stenkammargravar framför allt i Bohuslän och i Falbygden. Ett särskilt 
urval lämningar ur fornminnesregistret ligger till grund för kartan. Med hjälp av en täthetskarta kan fornlämningarnas potential att vara 
karaktärsbyggare i landskapet identifieras. 
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Stenålder
Täthet av fornlämningar
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Bronsålderns utveckling
De tidigare centralbygderna, Bohuslän och centrala Västergötland med områden 
som Falbygden, Varnhem, Kålland och Kinnekulle, behöll sin ställning under brons-
åldern som inleddes för omkring 4 000–3 500 år sedan. Samtidigt visar fornläm-
ningarna att också nya områden fick en bofast befolkning, t.ex. drumlinområdena 
i Västergötland, Sydsvenska höglandet och Dalsland. Gravskicket, de stora gravrö-
sena och högarna tillsammans med fynden av värdefulla bronsföremål, berättar om 
ökade sociala skillnader under bronsåldern. Lokala stormän började skapa allianser 
med varandra i syfte att öka sina maktpositioner.

Bronsåldersrösena i Bohuslän är ibland tydliga karaktärsbyggare. Röse på Valön i norra Bohuslän.  
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ. 
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Exempel på avtryck i dagens landskap

Gravrösen och högar som berättar om bronsålderns samhällsstruktur.

Andra lämningar med bland annat skärvsten (både avfall i form av flak samt 
högar och gravplatser) och skålgropar.

Bebyggelselägen från bronsålderns kolonisation. 

•

•

•

Karta över kända fornlämningar från bronsåldern markerade som täthet. Fortfarande är koncentrationen stor i Bohuslän och Falbygden 
men nya centralbygder har uppstått, t.ex. runt Herrljunga och Vårgårda. Ett särskilt urval ur lämningar i fornminnesregistret ligger till 
grund för kartan.
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Nya samhällsstrukturer skapas under järnåldern
De samhällsstrukturer och kulturområden som fortfarande är synliga i landskapet 
börjar ta form under järnåldern som inleddes för ca 2 500 år sedan. Periodens över 
2 000 gravfält har en relativt jämn fördelning i regionen vilket tyder på att den bo-
fasta befolkningen spred sig snabbt till nya områden. Intensiv kolonisation pågick i 
hela Bohuslän, i de centrala delarna av Västergötland och i södra Dalsland. Ibland 
skedde en omfattande utvandring från de gamla centralbygderna till nya platser. 
T.ex. verkar det ha skett en utflyttning från Falbygden till de omgivande slätterna. 

I de gamla odlingsbygderna flyttade bosättningarna till nya lägen där marken gav 
bättre avkastning. Jorden och brukandet knöts starkare till gården vilket bidrog till 
att byar började bildas. Tydligast kan denna utveckling följas i sprickdalslandskapet. 
T.ex. i Bohuslän är strukturerna i dagens odlingslandskap ett resultat av utveck-
lingen under järnåldern. 

I ett regionalt perspektiv fick stormännen större makt och det bildades små kunga-
riken som ofta blev grunden för senare administrativa indelningar. 

Gravfält och bebyggelseläge med 
kontinuitet från järnåldern i Dimbo 
väster om Tidaholm.  
Foto Jan Norrman, RAÄ. 

Spår av mänsklig verksamhet är olika 
synliga i olika landskap. Lämningar som 
var tänkta att vara tydliga kännetecken 
i landskapet t.ex. rösen eller gravfält 
kan idag vara dolda när man betraktar 
landskapet på håll. Här döljer sig 
fornlämningarna i skogen bakom 
Gården Hogane i Kamperöd längs väg 
161 mellan Bokenäs och Torp i Bohuslän, 
en bosättning med kontinuitet sedan 
järnåldern. Foto Johannes Kruusi.
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Exempel på avtryck i dagens landskap

Bebyggelselägen från järnålderns kolonisation. 

Gravar, vanliga typer under järnåldern är olika stensättningar (runda, kvadra-
tiska eller triangulära) med mittkonstruktioner och resta stenar.

Mot slutet av järnåldern små och flacka gravar, jämnstora, runda stensättningar 
och framför allt högar. 

Gravfält från vikingatiden.

•

•

•

•

Karta över kända fornlämningar från järnåldern markerade som täthet. Koloniserandet sker nu alltmer i områden utanför de gamla 
centralbygderna. Få områden saknar fasta bosättningar. Ett särskilt urval ur lämningar i fornminnesregistret ligger till grund för kartan.
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En kyrka och tre riken med maktambitioner
Medeltiden är Västsveriges storhetstid, men samtidigt är det en tid av maktkam-
per, krig och hårda prövningar för befolkningen. På 900-talet började kristendo-
men spridas västerifrån och när Olof Skötkonung strax efter år 1000 lät sig döpas i 
Husaby gick utvecklingen fort. En svensk statsbildning med kungamakt och kyrka 
som två bärande delar började ta form. I centrum för utvecklingen stod Västergöt-
land. I Skara inrättades ett biskopsstift 1020 och domkyrkan invigdes omkring 1150. 
I snabb takt byggdes hundratals kyrkor och ännu idag är området söder om Vänern 
en av landets kyrktätaste. Socknar och härader infördes som administrativ organi-
sation. Även om organisationen var ny byggde indelningen ofta på äldre strukturer. 

Under hela medeltiden var Västsverige ett gränsområde mellan Sverige, Norge och 
Danmark. Det pågick ett ständigt maktspel mellan de tre rikena och mellan olika 
styrande ätter. Oroligheterna drabbade befolkningen hårt. Längs gränserna uppför-
des sammanlagt fyrtiotal borgar och befästningar. Många borgar hade inte bara en 
försvarsfunktion, de användes också av slottsherren för att kontrollera handeln i 
sitt närområde. Torpa stenhus i södra Västergötland är den mest kända medeltida 
borganläggningen i regionen. 

Stiftsstaden Skara som fick stadsrättigheter redan på 1000-talet var det svenska om-
rådets maktcentrum under hela medeltiden. Andra städer grundades av statsmak-
ten för att kontrollera handeln och samla in tullar och skatter. 

Den viktigaste svenska hamn- och handelsstaden under medeltiden var Lödöse. 
Norska medeltida städer var Kungahälla (Kungälv), Marstrand och Uddevalla. På 
landsbygden pågick i början av medeltiden en omfattande nykolonisation i skogs-
områdena samtidigt som byarna växte genom hemmansklyvningar och nyetable-
ringar på den tidigare utmarken. 

Klostren hade under medeltiden en stor betydelse som förmedlare av innovationer, 
tekniker, konst och kultur från kontinenten. I Västergötland hade cistercienserna 
i Varnhem och Gudhem en viktig roll som spridare av nyheter inom jordbruket. 
Tiggarmunkarna, franciskaner och dominikaner, sökte sig gärna till städer. De an-
lade kloster i Skara, Lödöse, Kungahälla, Marstrand och Dragsmark på Bokenäset i 
Bohuslän. 

Vissa kyrkor är synliga på långt håll och bildar riktmärken i landskapet, t.ex. om de ligger högt eller har torn, andra är mindre synliga. 
Gemensamt är att de berättar om samhällsutvecklingen och ofta även om vägnätets utveckling. Till vänster: Mellbys stora 1800talskyrka 
på VaraSkara slätten byggdes efter befolkningstillväxt och framgångsrik havreexport och är väl synlig i omgivningen. Foto Inga Kajsa 
Christensson, Västergötlands museum. Till höger: Den lilla medeltida kyrkan i Ornunga söder om Vårgårda är på grund av landskapets 
beskaffenhet inte särskilt märkbar på håll idag. Foto Mia Björckebaum.



GöteborgGöteborg BoråsBorås
JönköpingJönköping

KarlstadKarlstad

MotaMota

KarlskogaKarlskoga

KinnaKinna

SkövdeSkövde

TrollhättanTrollhättan

LerumLerum

UddevallaUddevalla

NässjöNässjö

LidköpingLidköping

TranåsTranås

VarbergVarberg

SkoghallSkoghall

AlingsåsAlingsås
KungälvKungälv

OnsalaOnsala

VärnamoVärnamo

MM

ÖrÖr

MariestadMariestad

VetlaVetla

KristinehamnKristinehamn

VänersborgVänersborg

KuKu

SkaraSkara

StenungsundStenungsund

LindomeLindome

GislavedGislaved

MölnlyckeMölnlycke

FalköpingFalköping

KungsbackaKungsbacka

1:1 500 000

kyrkor medeltid

kyrkor 1520-1759

kyrkor 1760-1859

kyrkor 1860-1949

kyrkor 1950-

151

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 8. Landskapets tidsdjup

I mitten av 1300-talet drabbades hela nuvarande Västra Götaland hårt av digerdö-
dens härjningar. T.ex. i Bohuslän dog nästan hälften av befolkningen. Återhämt-
ningen blev långsam, i vissa områden blev gårdarna öde för alltid.

Exempel på avtryck i dagens landskap

Samhällets administrativa indelning till socknar och härader som ofta fortfa-
rande är synlig genom förhållandena mellan centrum och periferi och glest be-
folkade gränstrakter. 

Medeltida kyrkor och kyrkplatser, lämningar efter kloster. 

De medeltida städerna, se kartan på sidan 153..

Gränsmärken, borgar, befästningar.

Bebyggelselägen i områden med medeltida kolonisation.

Reglerade byar.

•

•

•

•

•

•

Kristnandet och samhällsstyret hänger samman. Socknarna blev den organisatoriska basen i samhället. Varje socken hade en kyrka. Hög 
kyrktäthet indikerar att bygden var av central betydelse under den aktuella perioden och hade hög befolkningstäthet. När kristendomen 
etablerades i Sverige var området kring Skara ett viktigt maktcentrum. Här sammanstrålade många viktiga handelsstråk, de bördiga 
markerna möjliggjorde en stor jordbruksproduktion och i städerna fanns en marknad för livsmedel. Källa: RAÄ Bebyggelseregistret. 

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Staten ökar sitt inflytande
På 1520-talet började Sverige omvandlas till en nationalstat och det blev viktigt att 
ta kontroll över handeln och militärt strategiska områden. En lång tid av krig följ-
de mellan Sverige och Danmark (som hade tagit över Norge 1536). Befolkningen 
i gränsområdet, både på landsbygden och i städerna, drabbades hårt. Tusentals 
gårdar och flera städer, bl.a. Kungälv, Marstrand och Skara förstördes. I Bohuslän 
minskade befolkningen under långa perioder. När det var fred fortsatte kontakterna 
över gränserna och handeln blomstrade. Det ledde till en ekonomisk tillväxt och 
ökande befolkning. Under 1500-talet fick skogsområdena i norra Dalsland, Tiveden 
samt Västergötlands gränstrakter mot Halland och Småland sin fasta befolkning. 
Hit flyttade också skogsfinnar i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet. 

För att kontrollera handeln grundade staten på 1500–1600-talen städerna Marie-
stad, Alingsås, Vänersborg, Borås, Åmål och Strömstad, de flesta på gamla handels-
platser. Göteborg grundades i Göta älvs mynning 1618 för att ersätta den medeltida 
staden Lödöse. Staden blev snabbt regionens sjöfarts- och handelscentrum och se-
nare också ett administrativt centrum.

Efter freden i Roskilde 1658 då Sverige övertog Bohuslän (och Halland) förlorade 
de gamla gränserna sin betydelse. En tid av försvenskning inleddes. Reformationen 
innebar att statens makt ökade på kyrkans och klostrens bekostnad. Många av de 
medeltida städerna, t.ex. Skara, minskade i betydelse. Skara stift delades och grann-
staden Mariestad blev residensstad för Skaraborgs län. Residenset för Älvsborgs län 
placerades i Vänersborg. 

Carlstens fästning började uppföras i den tidigare norska medeltida staden Marstrand efter det svenska 
övertagandet 1658. Vy från fästningen. Foto Johannes Kruusi. 
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Exempel på avtryck i dagens landskap

1500–1600-talsstäder. se kartan nedan. 

Slagfält från krigen mellan Sverige och Danmark. 

Bebyggelselägen i områden med sen kolonisation. 

Byggnader för offentlig administration. 

•

•

•

•

Stadsbildningen i dagens Västra Götaland visar också områdets betydelse under medeltiden. Kungälv (Kungahälla), Skara och Lödöse 
kan beläggas som städer redan i början av medeltiden. Under 1500–1600talen grundades många handelsstäder. Göteborg, Vänersborg 
och Mariestad fick på 1600talet ställning som residensstäder.

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Herrgårdarnas tid
Under 1500–1600-talen ökade adelns makt i Västsverige. Genom förläningarna kon-
trollerade adeln stora markområden, bl.a. på Kålland och i södra Västergötland. Fle-
ra mindre säterier anlades i områden utanför de etablerade byarna där tillgången 
till betesmarken var god. I Bohuslän där jordägande och jordbruk inte gav lika stora 
inkomster ägnade adeln sig åt handel, sjöfart och fiske. Som manifestation över sin 
ställning uppförde adelsmännen ståtliga herrgårdsanläggningar. Dessa speglar varje 
tidepoks arkitekturmode tydligare än några andra byggnader. Från stormaktstidens 
karolinska epok finns flera storslagna byggnadsverk i Västsverige. 

Mariedal norr om Skara visar många typiska karaktärselement för en herrgårdsanläggning. Här finns en 
påkostad herrgårdsbyggnad, stora ekonomibyggnader, arbetarbostäder, park och alléer som tar sikte 
mot herrgården. Foto Jan Norrman, RAÄ. 

Gunnebo byggdes som en sommarvilla av köpmannen John Hall från Göteborg i slutet av 1700talet. 
Foto Johannes Kruusi.
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Under 1700-talet förlorade adeln sin ensamrätt att äga frälsejord. I Västsverige re-
sulterade detta i nya herrgårdsanläggningar som uppfördes bland annat av handels-
män, brukspatroner och högre tjänstemän. Herrgårdarna i regionen representanter 
periodens alla stilideal.

Exempel på avtryck i dagens landskap

Säteri- och herrgårdsmiljöer med olika karaktärer. •

Herrgårds och slottsmiljöer kan förknippas med storskaliga jordbruksmarker av äldre typ, men inte alltid. Kustens säterier är kopplade 
till sjöfartens och handelshusens utveckling. Källa: Jordbruksverkets databas TUVA. 

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667

Herrgårds- och slottsmiljöer
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Industrialismen och byggande av välfärdssamhället
Industrialismen som startade i Sverige vid mitten av 1800-talet blev inledningen till 
en snabb samhällsomvandling. Bygget av en välfärdsstat började med en kommun-
reform och andra samhällsreformer och satsningar på offentlig service. Det bygg-
des folkskolor, sjukhus, brandstationer och andra byggnader för samhällets nya 
verksamheter. Militären organiserades om och ett stort antal regementen anlades. 
De nya stationssamhällena och industriorterna växte i betydelse. Lysekil, Mölndal, 
Trollhättan och Tidaholm fick stadsrättigheter i början av 1900-talet. Industrialis-
mens förlorare var de gamla städerna och sockencentrumen. 

Arbetskraften till de framväxande industrierna i Västsverige kom ofta från lands-
bygden vars befolkning drabbades hårt av nedgången i havreexporten. I Dalsland 
lades de flesta järnbruken ner på grund av en hård konkurrens från de nya industri-
erna och många förlorade en möjlighet till bisysslor. Resultatet blev massutflyttning 
från landsbygden till städer och industriorter och en våg av emigranter – först till 
Norge och sedan till USA. 

Efter andra världskriget gick den västsvenska industrin på högvarv. Här fanns 
gott om arbetstillfällen och arbetskraft hämtades från Finland, Italien, Jugoslavi-
en och Grekland – och från den svenska glesbygden. Många har stannat kvar och 
bidragit till regionens kulturella mångfald. Inflyttningen resulterade i en snabb 
befolkningstillväxt i många av tätorterna i regionen ända fram till 1970-talets 
industrinedläggningar. 

Tidaholm blev stad 1910 efter en snabb tillväxt tack vare etableringen av Vulcans tändsticksfabrik och 
andra industrier. Tändstickstillverkningen pågår fortfarande och staden har en påtaglig industrikaraktär. 
Gamla torget, foto Mia Björckebaum. 
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Exempel på avtryck i dagens landskap

1900-talsstäder

Industri- och bostadsbebyggelse från industrialismens tid, förstäder, trädgårds-
städer, egnahemsområden, funktionalismens förorter. 

Byggnader för offentlig verksamhet som t.ex. skolor, daghem, sjukhus, brand-
stationer, bibliotek, medborgarhus m.m. 

Kaserner och andra militära anläggningar. 

Folkrörelsernas byggnader som t.ex. frikyrkor, nykterhetsloger, folkets hus 
m.m. 

Fritidens byggnader som t.ex. biografer, caféer m.m. 

•

•

•

•

•

•

Industriorten Lilla Edet vid Göta älv har vuxit fram kring slussarna, kraftverket och pappersindustri.  
Foto Emily Wade.
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Västra Götaland tar form
Efter 1950 har kartan över Västsverige ritats om från grunden. I samband med kom-
munreformerna på 1950–70-talen slogs städer, köpingar och landskommuner ihop 
till nya storkommuner. Den kommunala servicen koncentrerades till centralorter 
och många tidigare huvudorter minskade i betydelse. Stordriftsfördelar blev ett led-
ord, också i den offentliga verksamheten. Den senaste stora förändringen skedde 
1998 då de tidigare länen Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs 
län (bortsätt från Habo och Mullsjö kommuner) slogs ihop till ett storlän, Västra 
Götaland. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Dagens administrativa indelning.

Efterkrigstidens förorter, 1960–70-talets miljonprogramsområden, villamattor.

Omvandlade industriområden, hamnområden m.m.

•

•

•

Västra Götalands 49 kommuner. Karta från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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8.3. Kommunikationer

Vägar förenar. Oavsett om de går på vattnet, på marken eller på en banvall. Eller pas-
serar landsgränser. I Västra Götaland har kontakterna mellan kusten och inlandet 
knutit samman regionen ända sedan stenåldern. Vattenvägar var länge de viktigaste 
kommunikationslederna, senare drogs landsvägar mellan byar, kyrkor och städer. 
Det centrala Västergötland har alltid varit ett av landet vägtätaste. Vid mitten av 
1800-talet startade järnvägsbyggena. De skapade enorma möjligheter för den eko-
nomiska utvecklingen.

Sjöfart
När vi idag tänker på kommunikationer så är det nog bilar och tåg de flesta vill lyfta 
fram. Men länge gick de viktigaste kommunikationslederna på vatten. För jägar-
stenålderns människor var vattenvägarna ett måste när de flyttade sig mellan bo-
platserna i det dåtida skärgårdslandskapet. Under bronsåldern när hantverket och 
handeln utvecklades starkt användes vattenvägar där det var möjligt. T.ex. i Bohus-
län var fjordarna seglingsbara långt in i dagens fastland. Det är vid denna tid de 
unika hällristningarna skapades. De hittas ofta intill viktiga vattenvägar, på platser 
där många passerade. 

Med järnet utvecklades båtbyggeriet. Båtarna kunde göras större och starkare med 
hjälp av nitar. Vikingarnas framgångar berodde till stor del på att de var kunniga 
sjöfarare och båtbyggare. En av järnålderns viktigaste handelsleder i Norra Europa, 
Stora Sjöleden, följde Bohuskusten. Vattendrag som t.ex. Göta älv var andra viktiga 
farleder. Sjöfartens betydelse i Bohuslän manifesteras av de hundratalet fornbor-
gar som vakar över de gamla vattenvägarna. Gullmarsfjorden var en av de viktiga 
transportlederna. 

Under medeltiden var det Hansan som kontrollerade sjöfarten i Nordsjön. På 1600–
1700-talen ökade handeln med länder i Asien, Afrika och Amerika. Handeln bedrevs 
av handelskompanier, t.ex. Svenska Ostindiska Kompaniet. 

Stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Västsverige fick införandet av se-
glationsfriheten 1832, tillsammans med de många kanalbyggena. Trollhätte kanal 
blev klar i sin helhet år 1800 och Göta kanal 1832. För att förenkla transporterna för 
de många järnbruken i Dalsland byggdes Dalslands kanal på 1860-talet. Till sjöfar-

Göta älv med sin dalgång har varit en viktig kommunikationsled sedan förhistorisk tid. De första 
slussarna byggdes på 1600talet vid Lilla Edet. Älven är fortfarande en viktig vattenväg för Västra Göta
land. Foto Emily Wade. 
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tens utveckling bidrog också fyrväsendets utveckling och – framför allt – ångbåten. 
Nu kunde regelbundna båtlinjer startas längs kusten och på de stora sjöarna.

Med ångbåten blev resandet enklare och det blev möjligt för den breda allmänheten 
att besöka platser utanför den egna hemorten. De som hade råd kunde åka på längre 
resor och turismen fick sin början. Redan i slutet av 1800-talet blev västkusten med 
dess stärkande badorter ett populärt besöksmål för societeten. I början av 1900-ta-
let började den strikta badkulturen ersättas med friare badliv med friluftsbad vid 
kusten, sommarvillor och havsbadorter.

De senaste 100 årens utveckling inom sjöfarten har präglats av allt större båtar och 
hamnanläggningar. Allt fler transporter görs idag i containrar. Nordens största con-
tainerhamn ligger i Göteborg. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Hällristningar från bronsåldern och fornborgar från järnåldern intill viktiga 
sjöleder och vattenvägar.

Äldre hamnanläggningar, tomtningar, ristningar och sjömärken.

Kanaler. 

Fyrar och lotsplatser.

Ångbåtslämningar, badturismens miljöer. 

Dagens hamnar. 

•

•

•

•

•

•

Göta kanal var på 1800talet Sveriges största byggprojekt. Idag har den tappat sin betydelse för 
transporterna, men är istället en populär turistattraktion. Göta kanal vid Lyrestad. Foto Johannes Kruusi.



Väg 2221 Brudfjällsvägen i Dalsland är en 
typisk kurvig skogsmarksväg som utveck
lats från stig och väjer för stenblock, blöta 
och svårframkomliga marker. Foto Mia 
Björckebaum. 

Väg 580 på Kållandshalvön leder mellan medeltida kyrkor, här mot Strö kyrka. 
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ. 161
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Vägar
Jägarstenålderns människor levde ett rörligt liv, man flyttade från en boplats till 
en annan i jakt efter bytesdjur och annat ätbart. Åtminstone på vintern, då älgen 
var ett viktigt byte, förflyttade man sig på land. Ett behov av mer permanenta stigar 
uppstod först när människorna blev bofasta under bondestenåldern. Dels behövdes 
lokala brukningsvägar för jordbruket, dels längre vägar för bl.a. handelsfärder. Sti-
garna anlades i lättgången terräng, t.ex. på rullstensåsar. Längs de viktigaste kom-
munikationsstråken byggdes gravmonument som visade människors tillhörighet. 

Fram till järnåldern följde kommunikationsstråken i inlandet åsar eller andra 
höjdsträckningar. Också ådalar användes för kommunikation, t.ex. vägarna mellan 
Västergötland och Västkusten gick längs de Halländska åarna. Den viktigaste var 
Redvägen längs Ätran, men också Viskastigen användes. Även Nissanstigen från 
kusten till Jönköping hade betydelse för kommunikationerna i södra 
Västergötland. 

Väg 161 mellan Bokenäs och Torp i Bohuslän visar det typiska vägläget i sprickdalen längs kanten 
mellan odlingsbar mark och impediment. Foto Johannes Kruusi.
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Med medeltidens fastare samhällsstrukturer ökade behovet av goda kommunika-
tioner. Stiftsstaden Skara och grannstaden Skövde var vallfartsorter och en viktig 
pilgrimsled till Nidaros löpte genom regionen. Här gick också flera viktiga han-
delsvägar från Västkusten till Småland och Mälardalen. Under medeltiden uppstod 
också ett lokalt vägnät som band ihop områdets många kyrkor. I området söder om 
Vänern går vägarna ännu idag kors och tvärs mellan kyrkorna och vägnätet är ett 
av de finmaskigaste i landet. 

Under 1500- och 1600-talen var ett fungerande vägnät en förutsättning för att 
kunna hålla ihop stormakten Sverige. Vägarna förbättrades och de viktigaste 
landsvägarna märktes upp med milstenar. Ett system med skjutsstationer och 
gästgiverier byggdes upp. En regelbunden posttrafik infördes på 1600-talet. På 
1700-talet infördes nya vägbyggnadstekniker och sten började användas som 
brobyggnadsmaterial. Karaktäristiskt för landsvägarna fram till 1800-talets 
skiftesreformer var att de drogs i skiljelinjer mellan olika markslag. 

Med bilismens intåg blev ett fungerande vägnät allt viktigare. De gamla landsvä-
garna som var byggda för hästen började omvandlas till bilvägar på 1920-talet. 
Arbetena bedrevs ofta som sysselsättningsåtgärder, s.k. AK-arbeten. Karaktäris-
tiskt för AK-vägarna är vägutformningen med långa raksträckor som är dragna 
utan någon större anpassning till terrängen och som binds ihop med tvära kurvor 
vid de större hindren. I Bohuslän, där stenindustrin drabbades hårt av 30-talets 
ekonomiska kris, byggdes många vägar av arbetslösa stenhuggare under AK-
perioden. Karaktäristiskt för dessa vägar är stenbankar och de skickligt utförda 
stenarbetena. 

I början av 1950-talet fick bilen sitt stora genombrott i Sverige. Vägnätet började 
anpassas för massbilismens behov. Idéerna om trafikseparering slog igenom. 1958–
59 var de två första motorvägssträckorna av väg E6 klara. Motorvägsutbyggnaden 
har sedan fortsatt etappvis och 2013 kommer hela väg E6 vara motorväg. 

Sedan 1990-talet har miljö- och trafiksäkerhetsfrågorna fått allt större plats i 
infrastrukturplaneringen. Många äldre vägar har byggts om till mötesfria vägar. 
Ett exempel är E20 väster om Skara som byggdes om till en 2+1-väg 2006–2007. 

Kommunikationerna är också idag en tung faktor i regional utveckling och 
näringslivssammanhang. Detta visar t.ex. de stora infrastruktursatsningarna i det 
så kallade Trollhättepaketet.

Exempel på avtryck i dagens landskap

Förhistoriska vägar, t.ex. vägarna i Falbygden som passerar gånggrifter och som 
troligen har använts sedan stenåldern, åsvägar och dalgångsvägar som Redvä-
gen och Viskanstigen.

Vägar från tiden före bilismen, t.ex. medeltidens vägar som binder ihop byar 
och kyrkor, vägar i skiljelinjer, stormaktstidens landsvägar med gästgiverier 
och milstolpar, stenvalvbroar, skogsvägar. 

Bilismens vägar, t.ex. AK-vägarna från 1920–30-talet, broar av stål och betong, 
riksvägar och motorvägar, trafikseparering. 

Nutida åtgärder, t.ex. för bättre trafiksäkerhet, miljö, minskad buller och enk-
lare arbetspendling.

•

•

•

•
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Karta över inventerade och av Trafikverket utvalda kulturvägar i regionen. Olika tidsepoker har gett vägar med olika karaktärer och 
därmed olika tålighet. Källa: Loggbok kulturvägar, Region Väst.

Vägar med förhistoriskt uttryck, t.ex. åsvägar och vägar som har koppling till fornlämningar 

Vägar med medeltida uttryck, t.ex. by-by-kyrka, fägata, de första ”riksvägarna”, t.ex. Redstigen

Vägar med uttryck från 1500-talet, t.ex. skiljelinjevägar, skogsmarksvägar

Vägar med uttryck från stormaktstiden, t.ex. skjutssystem, postvägar, gästgiverier, milstolpar, färjelägen

Vägar med 1700-talsuttryck, t.ex. vägar genom byar, i herrgårdssystem, alléer, vägbankar av sten

Vägar med 1800-talsuttryck, t.ex. raka skiftesvägar, vägar med koppling till järnvägar

Vägar med uttryck från tidiga bilismen, t.ex. AK-vägar, stenarbeten, busskurer, tidstypiska räcken

Vägar med uttryck efter 1950, t.ex. klotoidvägar, trafiksäkerhet och miljöåtgärder 

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Järnvägar 
Även om förbättringarna inom sjöfarten betydde mycket för näringslivets utveck-
ling var det järnvägarna som banade väg för den industriella revolutionen. 1856 in-
vigdes Västsveriges första järnväg, en delsträcka av Västra Stambanan, mellan Gö-
teborg och Jonsered. Hela stambanan till Stockholm var klar för trafik 1862. Under 
de följande åren genomfördes ett 15-tal olika järnvägsprojekt i nuvarande Västra 
Götaland. Framför allt området söder om Vänern fick ett tätt järnvägsnät vars hu-
vudstrukturer är kvar idag.

Med järnvägen kunde t.ex. bruken i Bergslagen transportera produkterna direkt 
från fabriken till utskeppningshamnen i Göteborg, utan tidskrävande omlastningar. 
Också jordbruket gynnades av järnvägen. Ett exempel är den så kallade Havreba-
nan mellan Herrljunga och Uddevalla som byggdes i början av 1860-talet. 

Längs banorna uppstod stationssamhällen med karaktäristisk bebyggelsestruktur 
och byggnader med typisk järnvägsarkitektur. I stationssamhällena samlades 
handeln och annan service och de övertog ofta rollen som områdets huvudorter 
från de gamla sockencentrumen. 

1950-talet innebar en brytpunkt för järnvägstrafiken. Nu var det bilen som sågs 
som lösningen för alla transportproblemen och många järnvägslinjer lades ner. 
Den negativa utvecklingen fortsatte till början av 1980-talet då länstrafiken 
organiserades om. 

Sedan 1990-talet har den regionala tågtrafiken ökat kraftigt och arbetspendlingen 
har blivit vardag för allt fler. De senaste åren har säkerhets- och miljöfrågorna och 
ett effektivt nyttjande av järnvägssystemen kommit i fokus. 

201219561876
Järnvägarna i södra Sverige. Från Atlas över Sverige. Sista kartan är omarbetad för förstudie för Götalandsbanan 2009.
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Redan från håll är det tydligt att Lovene 
är ett stationssamhälle. Planmönstret 
som utgår ifrån järnvägen och den 
typiska bebyggelsen vid järnvägsgatan 
är levande karaktärsdrag ännu idag. 
Foto 1947, Västergötlands museum.

Stationssamhället Lovene idag. 

Tråvad är ett av de f.d. stationssamhäl
len där järnvägen är borta, men 
bebyggelsen finns kvar. Den gamla 
banvallen kan vara en tillgång för gång 
och cykeltrafik och göra det möjligt att 
röra sig i det rationellt brukade 
jordbrukslandskapet. 

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Järnvägarna hade en enorm betydelse för den ekonomiska utvecklingen i slutet av 1800talet och skapade t.ex. förutsättningar för 
havreexporten. De skapade också en helt ny ortsstuktur med stationssamhällen som till största delen finns kvar idag, även om järnvägen 
kanske är borta. Kartan visar stationssamhällen och viktigare hållplatser med bevarad struktur och bebyggelse längs några av järnvä
garna söder om Vänern. Karta KMV forum. 

Exempel på avtryck i dagens landskap

Banor och järnvägssträckningar som trafikeras idag. 

Museijärnvägar.

Nedlagda banor med bevarade banvallar och andra lämningar. 

Banvaktsstugor.

Stationssamhällen, både med och utan järnväg, med karaktäristisk 
bebyggelsestruktur.

Stationshus och stationsområden, magasin och annan järnvägsanknuten 
bebyggelse. 

Resecentrum, pendlingsstationer. 

Åtgärder för bättre miljö, trafiksäkerhet och effektivt nyttjande av 
järnvägssystemet. 

•

•

•

•

•

•

•

•

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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Karaktärsområde: ______________________________________________________________  

Befaringsdatum_____________________   Sida 1 av 2

Checklista
Landskapets karaktär
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 förtydli-
gas ytterligare 

SAMMANHANG

Rumsliga sammanhang (avgränsningar, 
mönster, struktur, rörelse, landmärken...) 

Funktionella sammanhang 

Ekologiska samband 

Historiska sammanhang/kulturhistorien i 
landskapet 

PÅGÅENDE PROCESSER

Naturliga 

Jordbruk/skogsbruk 

Samhällsutveckling/byggenskap 
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Karaktärsområde: ______________________________________________________________  

Befaringsdatum_____________________   Sida 2 av 2

Checklista
Landskapets utvecklingstendenser, känslighet och potential 
UTVECKLINGSTENDENSER 

Spår av förändringsmönster som pågår 

Förändringsmönster som kan anas eller 
förväntas 

Tydliga/otydliga 

KÄNSLIGHET
Innehåll
Utradering 

Förändrad landskapsbild eller visuell 
karaktär (slutenhet/komplexitet/textur) 

Skalbrott 

Strukturbrott

Habitatförlust 

Invasiva arter 

Sammanhang
Förändrad karaktär 

Förändrade samband 

Barriäreffekter 

Korridoreffekter

Mortalitet 

Habitatförlust 

Pågående processer 
Förfall eller god skötsel 

Störning 

Strukturomvandling 

POTENTIAL 

Åtgärder som stödjer viktiga funktioner i 
landskapet 

Tillskapa 

Stärka

Utveckla

Skydda 
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