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Förord
Denna skrift är en kortversion av publikationen i ”Landskap i långsiktig planering”. 
Det är dels en beskrivning av den metodik som projektet utarbetat, dels en redo-
görelse för en pilotstudie i Västra Götalands län, som fungerat som testarena för 
metodutvecklingen. Projektet ingår i forsknings- och innovationsportföljen ”Mer 
nytta för pengarna.”

Utredningsarbetet har bedrivits av en expertkonsultgrupp under ledning av Bengt 
Schibbye och i mycket nära och konstruktiv dialog med Länsstyrelsen i Västra Gö-
taland, Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet och Trafikverkets plane-
rare och miljöspecialister.

Ulrika Lundin, projektledare, Samhällsbehov, Trafikverket
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Drift, underhåll och byggande av 
infrastruktur påverkar våra landskap. 
Men hur och i vilken grad, sammanta-
get på en övergripande systemnivå? 
Vid miljöbedömning av den nationella 
och de regionala planerna för infra-
struktur har det visat sig svårt att svara 
på de frågorna. Det är en av grunderna 
till att FOI-projektet ”Landskap i 
långsiktig planering” initierades.

Syfte och problemställning 
De svenska transportpolitiska målen och Sveriges undertecknande av den europe-
iska landskapskonventionen (ELC) är viktiga utgångspunkter för Trafikverkets ar-
bete. Det innebär att verksamheten ska bidra till att de svenska miljökvalitetsmålen 
kan nås, och till att attraktiva landskap kan behållas och tillåtas att utvecklas.

Att realisera detta kräver en helhetsförståelse för landskapet, det vill säga natur, kul-
tur samt landskapets form och funktion sammantaget. Landskapet är inte statiskt. 
Kännedom om landskapets pågående omvandlingsprocesser, känslighet för föränd-
ring och potential för utveckling är av avgörande betydelse. Lika viktigt är förståelse 
för infrastrukturens inverkan på, och samspel med, det landskap den befinner sig 
i – och förstås förmågan att omsätta sådan förståelse till handling vid planering, un-
derhåll och utveckling av ny infrastruktur.

När den nationella planen och de regionala planerna för transportinfrastruktur 
2010–2021 togs fram genomfördes miljöbedömningar enligt miljöbalken och EG-di-
rektivet om planer och program. Det visade sig inte möjligt att få en helhetsbild av 
hur transportsystemet samverkar med och påverkar Sveriges landskap, eller på vil-
ket sätt ett aktivt handlande skulle kunna ge positiva effekter på miljömålsuppfyl-
lelse och hållbar utveckling av landskapet. 

Ett dilemma i dagens sektoriserade planering är att expertanalyser, lagstiftning och 
organisation sällan skapar denna typ av helhetsförståelse. Syftet i forsknings- och 
innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering” är att finna, utveckla och tes-
ta metoder för helhetsförståelse som kan användas i Trafikverkets verksamhet. Det 
sker bland annat genom att utveckla metoder för strategisk miljöbedömning och 
underlag för sektorsövergripande planering. På så sätt kan landskapet tydliggöras 
och användas som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur.  
Då finns ett kunskapsunderlag redan i tidiga skeden då man har störst möjlighet att 
påverka, men oftast minst kunskap om landskapet.

Projektet har genomförts som en pilotstudie i Västra Götalands län. Metodik och 
typ av underlag är applicerbara på andra geografiska regioner eller län. Pilotstudien 
har ingått som ett av underlagen till regeringsuppdraget att vidareutveckla meto-
den för miljöbedömning av långsiktiga transportplaner.

Nationell plan för 
transportsystemet 
2010−2021

1 

Regional plan föR tRanspoRtinfRastRuktuRen

i VästRa götaland 2010–2021JUNI 2010
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I de tidigaste skedena har man störst möjlighet att påverka val, lokalisering och utformning av olika 
åtgärder – och då är normalt kunskapen om landskapet som minst! Landskapskaraktärsanalys är ett 
effektivt sätt att öka kunskapen och förståelsen i tidiga skeden. 

planering lokalisering projektering

Artikel 1 – Definitioner

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

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

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

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

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

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

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

Landskapskonventionens första artikel.
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INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

HUR PÅVERKA/PÅVERKAS LANDSKAPET? 

KULTUROBJEKT LANDSKAPSBILD NATUROBJEKT

DRIFT OCH UNDERHÅLL

POTTER
BÄRIGHETSÅTGÄRDER NYINVESTERING

TRIMNING

 KUNSKAP: AVGRÄNSADE VÄRDEOMRÅDEN

TRÄFF INTE TRÄFF

Traditionellt förhållande mellan åtgärder för transportsystemet och landskaps påverkan.

Åtgärder för transportsystemet, 
enligt nationell och regional plan.

Kunskap från ektorsinriktade  
planeringsunderlag

En synvända behövs för att hantera 
hållbar utveckling av våra landskap: 
från avgränsande värdeområden till 
helhetsförståelse. Figur från Riksanti-
kvarieämbetet, RAÄ.

Synen på landskapet
I de flesta planeringssituationer används sektorsvisa planeringsunderlag. Det inne-
bär att naturvård, kulturmiljövård och andra landskapsanknutna sektorer redovi-
sar sina intresseområden. Lägger man samman dessa intresseområden ses de oftast 
som hinder för en förändring och en utveckling. Nya anspråk hänvisas främst till 
ytor mellan dessa fläckar – och inom dessa redovisas mycket lite information om 
landskapet. Situationen illustreras av bilden längst ner på sidan.

Att arbeta med landskapskaraktärsanalys 
är ett försök att flytta fokus från det områ-
desinriktade till ett underlag som redovisar 
strukturer och helheter i landskapet, samt 
vilka processer som pågår. Detta kan ligga till 
grund för mer av kreativt samspel och sam-
verkan för att hitta lösningar för regionens 
utvecklingsbehov.

Genom att få in kunskapen om landskapets 
resurser och begränsningar tidigt i plane-
ringsprocessen finns bättre förutsättningar 
att utnyttja dessa på ett klokt sätt i utveck-
lingen av framtidens landskap. 

Kunskapen ger oss en helhetsförståelse för 
innehåll, sammanhang och pågående proces-
ser i landskapet och innebär att kunskap från 

de tre aspekterna landskapets ekologi, tidsdjup och form integreras i beskrivningen. 
Detta ger en gemensam förståelse för landskapet som arena – det vill säga platsen 
och sammanhanget där allt sker eller ska ske. Denna situation illustreras av bilden 
längst ner på sidan 7. 

…tankemönster… 

Hållbar 

utveckling 

Spela roll integrerat i  framtida livsmiljöer 

samverka 

hitta lösningar 

påtagligt förbättra 

ej påtagligt skada 

ELC:

Land-

skaps-

konven-

tio
nen
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DRIFT OCH 
UNDERHÅLL

„POTTER„

BÄRIGHETSÅT-
GÄRDER

NYINVESTERING

TRIMNING

DRIFT OCH UNDERHÅLL

„POTTER„
BÄRIGHETSÅTGÄRDER NYINVESTERING

TRIMNING

INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

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

KULTUR FORM NATUR

KUNSKAP: HELHETSFÖRSTÅELSE FÖR 
INNEHÅLL, SAMMANHANG OCH PÅGÅENDE PROCESSER

NYBYGGNAD OMBYGGNAD DRIFTÅTGÄRDER FÖRÄNDRAD
TRAFIKERING

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

Åtgärder sorterade efter land-
skapspåverkan

Landskapskaraktärsanalys –  
 integrerad karaktärsbeskrivning, 
 bedömning och tematiska  
 studier

Landskapskaraktärsanalys – metodik
Det arbetssätt som föreslås – landskapskaraktärsanalys – syftar till att ge en hel-
hetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egenskaper och vär-
den. Här kan funktionella, visuella och meningsbärande delar analyseras tillsam-
mans med ekologiska och historiska beskrivningar av området. En förutsättning för 
landskapskaraktärsanalysen är att många olika kompetenser får bidra. Planerare, 
projektledare, projektörer, natur- och kulturmiljöspecialister, landskapsarkitekter, 
geotekniker med flera möts för att skapa en gemensam bild av förutsättningar, möj-
ligheter och svårigheter som landskapet erbjuder. 

Metodiken kräver en tvärfacklig arbetsprocess. Det innebär att aktörerna i arbe-
tet – olika landskapsspecialister, ”trafikverkare” och aktiva från andra myndigheter 
med flera – delar med sig av sina kunskaper, diskuterar och utvecklar en gemen-
sam förståelse av det landskap som ska analyseras. Det sker rent praktiskt genom 
att en blandning av aktörer med olika kompetenser deltar i en serie fältresor och 
workshoppar, allteftersom arbetet fortskrider. På så sätt görs en tvärsektoriell ana-
lys av landskapets karaktär, utvecklingstendenser, känslighet och potential – en ge-
mensam beskrivning som alla inblandade kan ställa sig bakom.

Arbetssättet bygger på – men kopierar inte – den engelska metoden Landscape Cha-
racter Assessment (LCA). Styrkan i denna metod är att den ser till landskapet som 
helhet: hur det uppfattas i dag, och den beskriver hur det har utvecklats, det vill 
säga varför det ser ut och fungerar som det gör.

Metodiken är tillämpbar i olika skalor. Pilotstudien har gjorts i en regional skala. In-
delning, beskrivning och bedömning kan förfinas inom samma metodologiska ram 
på en mer detaljerad skalnivå. 

Metodiken är transparent och repeterbar genom att man kan skilja på landskapets 
karaktär, utvecklingstendenser, känslighet och potential. Med ett system av check-
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listor kan den intresserade gå tillbaka och se vad som legat till grund för olika av-
gränsningar, beskrivningar och bedömningar.

Denna karaktärsanalys är inriktad på långsiktig regional infrastrukturplanering 
och de åtgärder som aktualiseras i denna. Skalan är regional – den omfattar hela 
länet och går därför inte ner i detaljer. Men ekologiska, kulturhistoriska och upp-
levelsemässiga samband tar sällan hänsyn till länsgränser och därför behövs både 
nationella och ibland internationella utblickar för att kunna förklara landskapets 
uppbyggnad och funktion. Den korta tid som studien ska utföras på utgör också en 
begränsning, framför allt när det gäller medverkan av andra.

Nedanstående figur sammanfattar metodiken för att karaktärisera och analysera 
landskapet integrerat. Karaktärsbeskrivningen handlar om hur landskapet uppfat-
tas idag. Den vilar på kunskap från de tematiska studierna om landskapets tidsdjup, 
form och ekologi som förklarar varför det ser ut och fungerar som det gör, och be-
dömningarna av utvecklingstendenser, känslighet och potential handlar om vad som 
sker i landskapet och vad det innebär.

Begrepp

Landskapsbegreppet
”Landskap” är ett begrepp som används i många olika sammanhang. I samhälls-
planeringen finns numera en vedertagen definition som utgår från den europeiska 
landskapskonventionen. I dess portalparagraf definieras landskap som 

”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 
påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Artikel 1 a). 

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

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

Landskapskaraktärsanalys är den sammansatta analysen av landskapskaraktären i 
ett område.

LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS

KÄNSLIGHET POTENTIALUTVECKLINGSTENDENSER

KARAKTÄRSBESKRIVNING

KULTUR
LANDSKAPETS TIDSDJUP

FORM
LANDSKAPETS FORM

NATUR
LANDSKAPETS EKOLOGI

1. Hur uppfattas landskapet idag? 
Karaktärsbeskrivning och indelning i 
karaktärsområden beskrivs på 
sidorna 16–17.

2. Varför ser landskapet ut och 
fungerar som det gör? 
Tematiska studier beskrivs på 
sidorna 10–15.

3. Vad sker i landskapet, och vad 
innebär det? 
Utvecklingstendenser, känslighet 
och potential beskrivs på sidorna 
18–23.
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Relationen mellan landskapstyp och karaktärsområde. En landskapstyp som slättlandskap kan förekomma på många ställen, men ett 
karaktärsområde finns bara på ett ställe – det är unikt. Karaktärsområden och landskapstyper förekommer på de olika skalnivåerna, vilket är 
en viktig poäng med metoden – den går att bygga på i senare skeden med mer detaljerade studier. Det engelska exemplet till höger visar hur 
detta kan tillämpas i ett planeringssammanhang. Bilden är hämtad ur handledningen till Lancdscape Character Assessment (The Countrysi-
de Agency, 2002). 

KEIGHLEY

B1

H1

H2

DARWEN
RAWTENSTALL

BACUP

TODMORDEN

BRIDGE
HEBDEN

KEIGHLEY

BINGLEY

I1

B2

E3

E3

D5

I4
I2

E3

B2

I3

F1

C

A1

D4

F8

A1

A1

A1

D1

A1

E4

B2

K

D8
F6 E5

B1
J1

D3

J2

H1

E2

F5
E1

E1

F5D7A2F7

D6

D4

D1

G4
D2

F3

D7

G2

H2

G3

F2

RAMSBOTTOM

HASLINGDEN

F4

G1

E4

C

C

A1

A1

F2

I5

Figure 2.3: The Landscape Character Assessment spatial hierarchy - an example of the relation-
ship between the different levels [2]  

Source: Derived from LUC (1999) South Peninnes Landscape Character Assessment. For SCOSPA, Bradford.
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Karaktärsområden 
För att kunna använda landskapskaraktärens kvalitativa innehåll i planering och 
förvaltning måste den knytas till geografiskt avgränsade områden – karaktärsområ-
den. Varje karaktärsområde är unikt och finns bara på ett ställe, och det skiljer sig 
från angränsande områden.

Landskapstyper
Olika karaktärsområden har nästan alltid vissa gemensamma kännetecken. Sådana 
gemensamma drag kan leda till att karaktärsområdena kategoriseras i landskapsty-
per, exempelvis slättlandskap eller sprickdalslandskap. Landskapstyperna kan fö-
rekomma på flera ställen; exempelvis är båda karaktärsområdena ”Falbygden” och 

”Färgelandatrakten” av landskapstypen ”backlandskap”. I denna metodik är indel-
ningen i regionala landskapstyper en viktig grund i beskrivningen. Den gör det möj-
ligt att jämföra olika karaktärsområden med liknande struktur, exempelvis olika 
slättlandskap.

Skalnivåer
Landskapstyper och karaktärsområden kan användas på olika skalnivåer. På regi-
onal nivå finns flera karaktärsområden av typen slättlandskap – bland annat Ska-
ra-Varaslätten och Dalboslätten. På nästa skalnivå kan man titta på exempelvis Ska-
raslätten och se att den i sin tur består av delar av en eller flera landskapstyper i 
lokal skala. På så sätt kan de regionala analyserna fördjupas i kommande skeden, 
utan att man tappar det övergripande sammanhanget.
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Användningsområden
En grundläggande idé med att använda landskapskaraktärsanalys är att tidigt ge 
geografi åt de planer och förslag till åtgärder som så småningom alltid landar i land-
skapet. Det är helt i linje med de transportpolitiska målen – funktionsmålen och hän-
synsmålen – som ska vara jämbördiga. Innebörden av ”hänsyn” är inte att undvika 
eller minimera skada på landskapet (miljön) utan framför allt att stärka och främja 
landskapliga värden och funktioner när det hållbara samhället ska byggas. Detta un-
derstryks av propositionen ”Framtidens resor och transporter” (2008/09:35) som 
anger inriktningen av infrastrukturåtgärder.

Figuren här intill visar hur kunskapen i den regionala landskapskaraktärsanalysen 
(LKA) kan gagna många steg i Trafikverkets långsiktiga planering och i efterföljan-
de projekt- och underhållsskeden.

Användning i långsiktig planering
I den långsiktiga planeringen figurerar en lång rad olika underlag (A) – transport-
behov, stråkstudier, regionala analyser, bristanalyser, miljöunderlag och många fler. 
LKA:n skär på tvären mot andra underlag – landskapet beskrivs som en helhet och 
inte i sektorsvisa underlag. Det är ett underlag som utgår från landskapskonventio-
nen och sätter hållbar utveckling i fokus. Miljö- och landskapsaspekter knyts geo-
grafiskt i ett tidigt skede.

I den långsiktiga planeringen har Trafikverket till uppgift att planera för att upp-
nå de båda övergripande transportpolitiska målen. Här sker en urvalsprocess (B) 
bland möjliga åtgärder och idéer – åtgärdsvalsstudier upprättas och åtgärder be-
döms i samlade effektbedömningar (SEB) och samhällsekonomiska bedömning-
ar. I åtgärdsvalsstudierna kan LKA:n ge landskapliga förutsättningar för åtgärder 
och addera landskapets potential till behovs- och problembeskrivningar. Samlade 
effektbedömningar görs i tidiga skeden då kunskapen om landskapet ofta är li-
ten. LKA:n kan bidra till bättre effektbedömningar och fungera som underlag till 
ekosystemtjänstanalyser.

För de åtgärder som hamnar i nationell och regional plan (C) kan LKA:n använ-
das som ett av underlagen och öka möjligheterna att göra en bra miljöbedömning 
av planerna och för att identifiera betydande miljöpåverkan. Den måste givetvis 
kompletteras med andra underlag för att bedömningen ska bli heltäckande. Analy-
sen kan vara till hjälp i nulägesbeskrivningen i plan-MKB, samt för tecknandet av 
nollalternativ enligt miljöbalken genom de utvecklingstendenser som beskrivs för 
karaktärsområdena. 

I verksamhetsplaneringen (E) kan LKA:n användas för att budgetera rätt medel för åtgär-
der, potter med mera, beroende på de potentialer eller risker som identifieras i analysen.

Användning i projekt- och underhållsskedena
Verksamhetsplaneringen är grunden till investeringsprojekt, riktade åtgärder, un-
derhåll med mera, och här kan LKA:n också användas. Det är viktigt att poängtera 
att den inte ersätter behovet av mer detaljerad kunskap i planeringsstegen på pro-
jektnivå. Snarare kompletterar den underlagen genom att förklara den detaljerade 
kunskapen med en helhetsförståelse om överordnade sammanhang. LKA:n kan an-
vändas som ett kunskapsunderlag för allt arbete med lokalisering, utformning och 
miljöbeskrivning av olika projekt, som görs för planering av projekt, där kunskapen 
sedan fördjupas.

Det underhåll som utförs på våra vägar och järnvägar kan på många sätt bidra till att 
nå mål och genomföra utvecklingsstrategier som är önskvärda inom olika landskap. 
Här kan LKA:n användas som ett av underlagen för beställning av underhåll för att 
exempelvis kunna nyansera skötsel i olika landskap i syfte att stärka exempelvis 
biologisk mångfald och kulturella särdrag.
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A PLANERINGS-
UNDERLAG

B URVALS-
PROCESS

C NATIONELL OCH 
REGIONAL PLAN

D VERKSAMHETS-
PLANERING

E NYA
INVESTERINGAR

F RIKTADE
ÅTGÄRDER

H STATLIGT STÖD TILL
ENSKILDA VÄGAR G UNDERHÅLL

Underlag som
› fokuserar på att främja hållbar 

utveckling istället för att undvika 
skada på utpekade intressen

› ger geografi åt ”miljöaspekter”
› som sammanlänkar sektors-

intressen
› är utformat i enlighet med den 

Europeiska landskapskonventio-
nen (ELC)

› landskapet tidigt i processen
› landskapet som funktionsmål
› landskapet som förutsättning för 

åtgärd
› adderar ”potential” till behovs- och 

problembeskrivning
› bättre e�ektbedömningar (miljö 

och landskap)
› underlag till värdering av ”miljöas-

pekter” (inför t.ex. ekosystemtjän-
stanalys)

› tidigt underlag för hållbarhetsana-
lys (helhet efter flertalet SEB)

› jämförelsealternativ
› konsekvensbedömning av högre 

kvalitet (plan-MKB)

› Leveranskvaliteter

› Bättre intern beställning av projekt
› Utgångspunkt för gestaltningspro-

gram etc. 
› Kunskapsunderlag till projekt-

MKB (helhet och sammanhang)
› E�ektivare planläggningsprocess

› Bättre kvalitet i beställning av drift 
och underhåll

NYTTOR

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE

SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING

... M.M.

SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING

TRANSPORTPOLITIKENS ÖVERGRIPANDE MÅL
FUNKTIONSMÅL    HÄNSYNSMÅL
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Användbarhet för regional landskapskaraktärsanalys i Trafikverkets verksamhet. Den ingår som ett av många planeringsunderlag (överst 
i ”tratten”), och kan användas på många sätt i planeringsskedena, men också i projekt- och underhållsskedena.
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Arbetsgång
Arbetet med att karaktärisera landskapet är ingen linjär process. Fältbesök – befa-
ringar – blandas med studier och arbetsmöten (workshoppar) där medverkan ger 
tankeutbyte från olika håll. På detta sätt byggs kunskap upp och bedömningar stäms 
av hela tiden. Såväl möten som fältbesök kan behöva göras flera gånger innan man är 
överens och klar över indelningar, beskrivningar och bedömningar. ”Snurran” be-
skriver hur arbetet går till i praktiken. 

Avgränsning, inläsning och kartstudier 
Efter avgränsning av geografiskt område, kan den första skissen till indelning av 
regionen i olika landskapstyper göras, med utgångspunkt från inläsning av relevant 
litteratur samt studier av kartor och annat underlagsmaterial.

Befaring
Ordet befaring är lånat från norskan, och används här för att tydliggöra att detta 
inte är en ”vanlig” inventering/fältresa. Syftet är att alla ska få en gemensam bas och 
dela upplevelser och kunskaper om landskapet: att prata om och analysera landska-
pet på plats, i landskapet. Befaringen ska klargöra hur det ser ut i dag och hur land-
skapet fungerar, och utgöra grund för indelningen i landskapstyper och karaktärs-
områden samt för de analyser som behöver göras för att förklara varför landskapet 
ser ut och fungerar som det gör. Som grund för arbetet under befaringen används en 
checklista som återfinns i huvudrapporten ”Landskap i långsiktig planering”.

Frågor som kan vara viktiga för senare studier diskuteras: Varför ser det ut och 
fungerar som det gör? Vilka processer pågår? Hur förändras landskapet av natur-
givna processer? Är markanvändningen stabil eller verkar den stadd i förändring? 
Befaringen resulterar oftast i en revidering av indelningen i regionala landskapsty-
per och en preliminär indelning i karaktärsområden.

”Snurran” ger en bild av de olika momenten i arbetet med landskapskaraktärsanalysen. Begreppen 
förklaras på följande sidor.

BEFARING
Revidering

AVGRÄNSNING
INLÄSNING/
KARTSTUDIER 
Indelning i 
landskapstyper

  

BEFARING
Checklista

 

INDELNING I 
KARAKTÄRSOMRÅDEN

  MEDVERKAN
Experter
Brukare

BESKRIVNING & 
BEDÖMNING
Känslighet, potentialKänslighet, potential   
utvecklings-  
tendenser 

 
 

TEMASTUDIER:
Ekologi, kulturhistoria/
tidsdjup, landskapets form
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Tematiska studier 
”Hemläxan” efter befaringen är att göra de tematiska studier som behövs för att 
förklara varför landskapet ser ut och fungerar som det gör. Här föreslås tre teman, 
som belyser olika aspekter av detta: landskapets tidsdjup (historisk utveckling), form 
och ekologi. Genom att studera förändringsprocesser i landskapet både tematiskt 
och integrerat kan man förstå landskapets utveckling och tidsdjup – då, nu och i 
en trolig framtid. Detta ligger till grund för en bedömning av utvecklingstendenser, 
känslighet och potential.

Indelning i regionala karaktärsområden
Karaktärsområden är geografiskt knutna, till skillnad från landskapstyper som just 
är typförhållanden. Därför krävs befaring och tematiska studier för att definiera ka-
raktärsområden. Vilka nyckelelement bygger upp de olika landskapskaraktärerna? 
Det finns inget givet facit för hur man avgränsar karaktärsområden – var den ena 
karaktären övergår i en annan. Ibland är gränsen tydlig, men ibland är den flytande 
och då hamnar gränsen där man är som mest osäker på vilken karaktär som domine-
rar. Därför behöver man ibland definiera övergångszoner mot omgivande områden.

Medverkan
Medverkan såväl av experter som av de brukare som lever i och använder landska-
pet är viktig. På så sätt tar man till vara både upparbetad expertkunskap och lokalt 
kunnande. Det kan ske under flera delar av processen och på olika sätt.

Beskrivning och bedömning
Beskrivningen av hur karaktärsområdet ser ut görs för landskapets innehåll, sam-
manhang och pågående processer. Till denna fogas en bedömning av utvecklings-
tendenser, känslighet och potential för karaktärsområdet som helhet och dess delar. 
Känslighet och potential är inriktat mot bedömning av infrastrukturåtgärder, och 
kan användas vid effekt- och konsekvensbedömningar av sådana åtgärder i olika 
planeringssammanhang.

På ”befaring” delar man landskapsupplevelsen med andra kompetenser – berikar och berikas. Tillsam-
mans får man förståelse för varför landskapet ser ut som det gör. Foto Bengt Schibbye. 

Är markanvänd-
ningen stabil eller 
verkar den stadd i 

förändring?  

Varför ser landska-
pet ut och fungerar 

som det gör?

Hur förändras land-
skapet av naturgivna 

processer?
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Landskapets form
Landskapskaraktärsanalysen utgår från en beskrivning av landskapet i dag: här och 
nu. Hur ser det ut? Vad karaktäriserar det? Landskapet i Västra Götaland formas 
i hög grad av topografin. Berg och dalar skapar gränser och rörelseriktningar. Det 
förstärks sedan av jordartsfördelningen, som utgör en viktig förutsättning för jord-
bruk och skogsbruk. Det som avgränsar de landskapsrum vi upplever är ofta just 
topografin, och i flacka landskap också växlingen mellan öppen och skogbevuxen 
mark. ”Teddykartan” till höger är en speciellt framtagen kartbild där topografi, sjö-
ar och vattendrag tydligt framträder. Den ger en god överblick över de grundläggan-
de dragen och ligger som bakgrund till kartan på sidan 21. 

I Bohuslän och västra och södra delarna av Västergötland är det berggrundens 
sprickmönster som är den viktigaste formande faktorn. Från Dalslands och Bul-
larebygdens nord-sydliga sprickdalar och åsar vrider sig sprickorna mer mot syd-
väst i Bohuslän och Västergötland, för att längst ner mot Hallandsgränsen övergå 
i en öst-västlig huvudriktning. Samma förlopp har skapat det något storskaligare 
nord-sydliga sprickdalslandskapet i södra delen av Västergötland. Allt detta är re-
sultat av berggrundens egenskaper. 

Terrängen kring Vänern och Västgötaslätterna har en helt annan grundform. Här 
finns en slät urbergsyta kvar som formar slätterna. De karaktäristiska platåbergen 
i Västergötland är rester av yngre, delvis kalkhaltiga sedimentbergarter som blivit 
kvar eftersom de skyddats från erosion av en hård bergart (diabas). Vättern omges 
av förkastningar och horstar – bergryggar som i flera omgångar höjts ovanför om-
givande terräng och skapat de relativt branta sluttningarna från Hökensås ner mot 
Vättern. 

Jordtäckets former

Kartan är hämtade ur Sveriges 
Nationalatlas, bandet Västra Götaland.
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Den så kallade ”teddykartan”. Den görs av en höjdmodell som sedan färgsätts i en skala från ljust till mörkt brunt beroende på höjd över 
havet. Därtill ligger en skuggning på modellen för att framhäva de tre dimensionerna. Kartan berättar mycket om landskapets struktur 
och är en god grund för indelning i regionala landskapstyper. 
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Under inlandsisens avsmältning och den därpå följande landhöjningen bildades 
och sorterades de jordar som täcker berggrunden. Drumliner (en form av moränå-
sar) skapades ovan högsta kustlinjen och har gett upphov till ett särskilt bebyggelse- 
och odlingsmönster: de bästa jordarna finns på krönen, och uppe på åsarna finns det 
mesta av bebyggelse, öppna fält och det ursprungliga vägnätet. 

Avsmältningen var ingen kontinuerlig process, utan varma och kalla perioder växla-
de. I samband med detta tillfördes också enormt stora mängder sand och grus, som 
skapat ytformerna i stora delar av Hökensås och ner mot Jönköping samt också de-
larna runt Billingen. Sammantaget har det gett upphov till ett småkuperat landskap, 
delvis påverkat av kalk från platåbergen som nu utgör de mycket speciella odlings-
landskapen i Valle härad och Falbygden. 

Närmare havet avsattes leror i dalbottnarna, medan bergssidorna spolades rena. 
Lerorna och andra finkorniga jordar ger relativt plana och svagt sluttande ytor, som 
numera till stor del är uppodlade, och de kalspolade bergen och skogsklädda bergs-
sidorna är karaktäristiska för Bohuslän. 

De stora sjöarna – Vänern omgiven av flacka slätter på tre sidor och Vättern som 
ligger nedsänkt mellan förkastningar och horstar – utgör viktiga delar i landskaps-
upplevelsen. Men även i sprickdalslandskapen i Dalsland, Bullarebygden och ner 
mot Göteborg är det de öppna sjöarna som förstärker landskapets riktningar och 
skapar utblickar i oftast skogsdominerade områden. På slätterna och närmare kus-
ten är terrängen sjöfattig. 

De åar och älvar som leder vattnet från höjderna i öster och söder följer de huvud-
sakliga sprickdalarna, och utgör viktiga kommunikationsstråk. Det är längs dessa vi 
finner huvuddelen av den odlingsbara marken, bebyggelse och infrastruktur.

De naturgivna förutsättningarna för landskapets form har under det senaste år-
tusendet påverkats mycket av främst jordbruket. De ursprungligen skogbevuxna 
slätterna och älvdalarna har odlats upp, och bosättningar och infrastruktur har för-
ändrat det vi upplever i dag. I storstaden Göteborg är det i dag svårt att urskilja 
de ursprungliga landformerna, när bebyggelse och infrastruktur dominerar bilden. 
Men trots att Göta älvs dalgång till stora delar domineras av bebyggelse och infra-
struktur är det fortfarande älven, den svagt sluttande dalbotten och de skogklädda 
bergssidorna som skapar landskapsrummet. I flacka landskap med bördiga jordar 
spelar odling och bebyggelsemönster en större roll: i det öppna landskapet formar 
gårdarna, byarna och infrastrukturen landskapets visuella karaktär i högre grad än 
i sprickdalslandskapet och de skogsdominerade delarna.
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Västgötaslätterna är karaktäristiska med en slät urbergsyta under tunga lerjordar samt de typiska platåbergen som undvikit att eroderas ned på 
grund av en hård topp av diabas. Foto Bengt Schibbye.

Göta älvs dalgång domineras till stora delar av bebyggelse och infrastruktur, men det är fortfarande älven, den svagt sluttande dalbotten och de 
bergssidorna som skapar landskapsrummet. Foto Bengt Schibbye.

I Bohuslän är den uppspruckna berggrunden karaktärsdanande och har på ett tydligt sätt angivit förutsättningarna ekologiska 
funktioner och för människors nyttjande av landskapet. Foto Emily Wade.
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Kartan visar ungefärlig avgränsning av områden som är av särskilt intresse vad gäller biologisk 
mångfald i Västra Götaland.
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Bruttolista
Namn

1 Skärgården mellan Strömstad och Göteborg

2 Svartedalsområdet med Diseröd

3 Kynnefjäll

4 Kroppefjäll

5 Halle- och Hunneberg Värnesnäs

6 Västra Mjörn- Floda- Sjövik

7 Kålland

8 Vårgårda- Herrljunga- Vedum

9 Kinnekulle och Vänerskärgård runt Mariestad

10 Viskadalen-Kinnabygden

11 Ätradalen och Åsunden

12 Nordbillingen och Valle

13 Hornborgasjön - Falbygden

14 Västra Vättern runt Tidaholm
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Biologisk mångfald
Höjdpunkter

Landskapets ekologi
Det är svårt att sammanfatta Västra Götalands natur. Gör man det mycket kort skul-
le man kanske nämna Bohuskusten och slätten med dess platåberg, eventuellt kryd-
dat med Vänern och Vättern. Vidgar man beskrivningen något formligen exploderar 
den i begrepp som Göta älv, Hornborgasjön, Kålland, Kynnefjäll, Ätrans dalgång och 
så vidare. Detta för oss fram till den första slutsatsen: Västra Götaland är förmodli-
gen det län som har störst variation av natur i hela Sverige! Det innebär att denna 
sammanfattning blir extremt fragmentarisk. Läs gärna huvudrapporten!

För cirka 11 500 år sedan skapades den natur som är grunden för landskapet i Västra 
Götaland. Det var kring denna tid som klimatet kraftigt förbättrades och istiden 
abrupt avslutades. Under den tid som en landbrygga hölls öppen till Danmark och 
kontinenten och klimatet var tillräckligt gynnsamt, hann större delen av vår kärl-
växtflora och däggdjursfauna etablera sig i Sydsverige, vilket fick en avgörande be-
tydelse för hur vår natur ter sig än i dag. 

I Västra Götaland möts den barrskogsdominerade taigan och de mellaneuropeiska 
tempererade lövskogarna som ofta har ett stort inslag av ädla lövträd som ek, alm, 
ask, bok och lind. I stort är det klimatet som styr utbredningen, men lokalt kan det 
vara kombinationer av klimat och andra faktorer som brukande, jordmån och bör-
dighet som avgör vilken skogstyp som dominerar. Enbart lövskogar förväntar vi oss 
naturligt bara i en smal zon längs Bohuskusten, men slättlandskapen i Västergöt-
land har också goda förutsättningar för lövskog eftersom jordmånen är näringsrik. 
Värdetrakterna för skogslandskap finns i ett stråk från Dalsland ner mot Göteborg 
(barrskog, löv- och sumpskogar) samt kring platåbergen och längs Bohuskusten 
(ädellövskogar).

Typiskt för Västra Götaland är den kalkpåverkan som kommer av de sedimentära 
bergarterna i Västergötlands slättbygder, särskilt kring platåbergen, men kalkpåver-
kan finns på grund av inlandsisen också långt söder om slätten. Exempelvis i Ätrans 
dalgång finns särpräglade naturtyper som hör till kalkrikedomen, såsom rikkärr 
och stäppartade torrängar. Även för ängs- och hagmarker finns de rikaste område-
na i Bohuskustens odlingslandskap och i centrala Skaraborg med Falbygden, Valle 
härad, Kinnekulle och Kålland.

I Västra Götaland är det stor variation i nederbörd. Det 
finns en öst-västlig gradient i nederbörd där den är liten 
i de direkta kusttrakterna för att snabbt stiga när bergen 
tar vid, för att återigen sjunka mot inlandet. Trots liten 
nederbörd vid kusten är dock fuktigheten hög i dessa 
trakter, vilket har gett förutsättningar för utvecklingen 
av fuktighetskrävande vegetation, exempelvis av lavar. 
Den höga nederbörden kring Borås och Ulricehamn är 
förutsättningen för de stora mossarna, där Komosse står 
i en klass för sig.

Klimatet har kontinuerligt och kommer troligen att fort-
sätta göra det även i framtiden. Vissa av klimatföränd-
ringarna har gått mycket snabbt och ekosystemen har då 
också tvingats anpassa sig till de nya förutsättningarna. 
Vad som skiljer tidigare förändringar i klimat från den 
nu pågående klimatförändringen, är att ekosystemen re-
dan är hårt ansträngda av dagens markanvändning. De 
skyddade miljöerna är ofta för små och fragmenterade 
för att kunna upprätthålla livskraftiga populationer. Allt-
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Karta över större kluster med ängs- och betesmarker i Västra 
Götaland (>50 ha) som är bullerstörda av antingen väg- eller 
järnvägstrafik.
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Ängs- och betesmarker
Bullerstörda

Karta mosaiklandskap, dvs. tätheter för ängs- och betesmarker i 
kombination med nyckelbiotoper i Västra Götaland.
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Mosaiklandskap
Täthet

Kartan visar var potentiella alléer finns i jordbrukslandskapet genom en 
täthetsanalys.

GöteborgGöteborg BoråsBorås
JönköpingJönköping

KarlstadKarlstad

MotalaMotala

KarlskogaKarlskoga

KinnaKinna

SkövdeSkövde

TrollhättanTrollhättan

LerumLerum

UddevallaUddevalla

NässjöNässjö

LidköpingLidköping

TranåsTranås

VarbergVarberg

SkoghallSkoghall

AlingsåsAlingsås
KungälvKungälv

OnsalaOnsala

VärnamoVärnamo

MjölbyMjölby

ÖrebroÖrebro

MariestadMariestad

VetlandaVetlanda

KristinehamnKristinehamn

VänersborgVänersborg

KumlaKumla

SkaraSkara

StenungsundStenungsund

LindomeLindome

GislavedGislaved

MölnlyckeMölnlycke

FalköpingFalköping

KungsbackaKungsbacka

1:1 500 000

Potentiella alléer
Täthet

Hög

Låg

©Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

Potentiella alléer
Täthet

Viltstråk och barri-
ärer för viltet i den 
regionala skalan. 
Röda vägsträckor 
anger stora brister 
för vilt med stora 
barriäreffekter och 
hög mortalitet. De 
gula sträckorna visar 
också på brister men av 
lägre dignitet. Gröna 
sträckor anger tillfredstäl-
lande situation.

De röda pilarna anger natio-
nellt betydelsefulla stråk. Fråge-
tecknet anger osäkerhet om 
stråkets betydelse. 

?

Viltstråk

för stora spridningsavstånd mellan värdekärnor försvårar eller omöjliggör nödvän-
digt utbyte av genmaterial. Risken är därför stor att den nu pågående klimatföränd-
ringen blir ytterligare en negativ stressfaktor för dessa redan ansträngda ekosystem. 
Av den anledningen är det särskilt viktigt att befintlig och planerad infrastruktur i 
området planläggs på ett sätt som inte försämrar betingelserna för den biologiska 
mångfalden ytterligare.
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Fem tydliga näringsprofiler i Västra 
Götaland med lång historia som skapar 
tydliga fysiska drag i dagens landskap. 
Karta KMV forum.

Landskapets tidsdjup
Det är inte enkelt att beskriva tidsdjupet i Västra Götaland. Länet och regionen har vis-
serligen inte många år på nacken men området rymmer en historia på över 13 000 år. 
Det är en berättelse om hav och kust, jord och skog, sjöfart och fiske, handel och kom-
munikation. Den handlar om ett gränsland, tre stater, maktambitioner och blodiga kon-
flikter. Det är en region med storstad och glesbygd sida vid sida, format av människor 
med sina verksamheter och möten, invandring och emigration, fabriker och jordbruk. 

Människan har alltid använt sitt landskap genom att utgå från dess innehåll, mer 
förr än nu eftersom möjligheterna att bemästra de naturgivna förutsättningarna 
har ökat under det senaste århundradet. I Västra Götaland är berättelsen om hur 
människan tagit utgångspunkt i landskapet tydligt avläsbar i dagens landskap. Det 
är också en förklaring till den stora variation man kan uppleva i regionen. 

Vid havskusten har landskapets sprickmönster med karga klippor och lerhaltiga 
dalgångar gett upphov till en kombination av fiske och jordbruk där varje liten od-
lingsbar jordyta har tagits till vara. Sjöfarten, turismen och stenbrotten där grani-
ten bröts till byggmaterial är andra verksamheter som präglat kustlandskapet. Från 
trankokeri till sillindustri och oljeraffinaderier, från stenbrott i landskapet till sten-
detaljer i bebyggelse och anläggningar. Här har människan rört sig mellan hav och 
dalgångar efter säsong och tillgång. Idag är samma riktning, mellan kust och inland, 
ett viktigt rörelsemönster i det eftertraktade fritidslandskapet Bohuslän.

På slätterna erbjöd jordarterna jordbruksmöjligheter som tidigt gav ett överskott 
av livsmedel – här går en röd tråd genom historien från tidig utveckling av jord-
bruksmetoder, via havreexport på järnväg, till rationaliserat jordbruk och dagens 
högproduktiva livsmedelsindustri. 

I stora delar av Dalsland har vatten och skog varit en gemensam nämnare för nä-
ringsutvecklingen genom tiderna – förr järnbruk, senare pappersindustri och idag 
turism med vildmarkskänning. Möjligheterna till vattenkraft och närheten till det 
folkrika Göteborgsområdet, med sin port mot väster, har bidragit till utvecklingen 
av metall- och verkstadsindustri i de vattenrika stråken mot Göteborg. 

Markerna söderut lämpade sig mer för djurhållning. Det 
har människor tidigt omsatt till hantverk och försäljning av 
bland annat skinnprodukter, som sedan via förläggarverk-
samhet blev ett av landets viktigaste textilindustricentra. I 
dag är området en bas för postorderföretag och e-handel. 

Hur jord- och skogsbruk, den ständiga försörjningsbasen, 
har kombinerats med andra näringar till följd av landska-
pets olika beskaffenhet har alltså starkt präglat dagens 
markanvändning och landskap. Tillsammans med andra 
avtryck från olika tidsepoker kan det förklara varför da-
gens landskap ser ut som det gör. I vissa delar av regionen 
vittnar till exempel de många kyrkorna och vägnätets 
täthet om medeltidens ”hot-spots” och maktcentrum. På 
samma sätt indikerar hög täthet av fornlämningar som 
sammanfaller med många småbiotoper i odlingslandska-
pet ett mosaiklandskap med sina speciella levnadsvillkor 
och mer diversifierat markbruk än på slätterna.

Från allra första början har kontakterna mellan kusten 
och inlandet bundit samman regionen. Fjordarna, älvar-
na, åarna och åsarna var länge de naturliga kommunika-
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verkstad

Skinn och textil

Vatten och skog

Näringsprofiler



21

Landskap i långsiktig planering – Kortversion av pilotstudie Västra Götalands län

Täthet av kända fornlämningar från stenåldern . 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 där de idag bidrar till landskapets karaktär. Ett 
särskilt urval lämningar ur fornminnesregistret ligger till grund för kartan. 

Odlingsmarker med över 20 röjningsrösen i Västra Götaland. Röjningsrö-
sen 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. 

Tråvad är ett av de f.d. stationssamhällen som karaktäriserar Skara-Vara 
slätten. 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 odlade jordbrukslandskapet

Regionens stora kommunikationsstråk har långa och stadiga rötter. 
I dagens arbete med befintlig och kommande infrastruktur är det 
viktigt att bygga vidare på Västra Götalands typiska mångfald – 
det är skillnad på landskapet vid kusten och i inlandet. Hantera 
infrastruktur därefter – använd landskapet som en förutsättning! 

tionslederna. Det äldsta vägnätet följde de gamla stråken. Med industrialismen kom 
tåget och bilen, resandet blev fritt och trafiken började öka. Järnvägsnätet byggdes 
ut och vägarna anpassades för bilismen. Idag är bra möjligheter till arbetspendling 
och säkerhet i trafik exempel på prioriterade frågor. 

Kommunikationsstrukturerna har påfallande ofta långa och stadiga rötter. Infrastruk-
turens stråk genom Västra Götaland var till exempel viktiga leder redan för tusen år 
sedan. När nu regionen planerar för befintlig och kommande infrastruktur är det vik-
tigt att bygga vidare på Västra Götalands typiska mångfald och rikedom av varierade 
landskap. Det innebär att använda landskapet som en förutsättning för framtiden!
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Stenålder
Täthet av fornlämningar
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Röjningsrösen

©Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 Karta: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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Regional landskapskaraktärsanalys
I pilotstudien för Västra Götalands län identifierades tolv landskapstyper som fram-
går av kartan till höger och tabellen nedan. Av exempelvis typen slättlandskap finns 
det fem karaktärsområden som alla skiljer sig till karaktär och representerar oli-
ka bygder – Dalboslätten, Grästorpsslätten, Skara-Varaslätten, Kåkindsslätten och 
Vadsboslätten. På samma sätt finns fler karaktärsområden av andra landskapstyper 

– sjölandskap, sprickdalslandskap med flera. Landskapstyperna och karaktärsområ-
dena framträder relativt lätt när man studerar den underliggande bruna kartan som 
visar höjdförhållanden och sjöar (kallad Teddykartan). Landskapets sprickighet, 
riktningar, sjörikedom eller slättkaraktär tecknar sig väl genom höjdinformationen 
och utgör oftast grunden till indelningen. 

Gränserna mellan områdena är dock luddiga och olika karaktärer glider ibland in i 
varandra. Avgränsningar och karaktärsbeskrivningar kan mycket väl behöva juste-
ras i samband med att landskapskaraktärsanalysen tillämpas i olika planeringsske-
den eller projekt.

Flyghöjd
Indelningarna är gjorda på en regional skala, med en regional ”flyghöjd”, vilket 
innebär cirka 1:250 000. Det innebär att om man dyker djupare in i ett specifikt 
karaktärsområde kan man se olikheter som skiljer ut sig. Men på en regional, över-
gripande nivå kan grundläggande gemensamma karaktärsdrag identifieras.

Landskapstypsbeskrivning
I pilotstudien har alla tolv landskapstyperna beskrivits kortfattat. Där framgår de 
karaktärsdrag som är gemensamma för alla slättlandskap eller mosaiklandskap, 
oavsett var man hittar dem.

Beskrivning av karaktärsområden
För varje karaktärsområde finns en karaktärsbeskrivning som lyfter fram de mest 
karaktärsdanande byggstenarna i landskapet. Dessutom bedöms utvecklingstenden-
ser, känslighet och potential som förklaras i följande kapitel.

Landskapstyp (12 st) Karaktärsområde (27 st)
1 KUST- OCH SKÄRGÅRDSLANDSKAP Bohuskusten

2 SJÖLANDSKAP Vätternsänkan
Vänernstranden

3 ÄLVDALSLANDSKAP Göta älvs dalgång

4 STORSKALIGT SPRICKDALSLANDSKAP Bullarebygden–Kynnefjäll
Trakterna kring Borås–Ulricehamn
Bottnarydsområdet

5 SMÅBRUTET SPRICKDALSLANDSKAP Bredfjället–Svartedalsområdet 
Göteborgs omland

6 SKOGS- OCH SJÖDOMINERAT SPRICKDALSLANDSKAP Dalslands sjösystem

7 MOSAIKLANDSKAP Hästefjorden
Kedumsbergen–Herrljunga–Slättsjöarna

8 SLÄTTLANDSKAP Dalboslätten
Grästorpsslätten
Kåkindsslätten
Skara–Varaslätten

Vadsboslätten

9 BACKLANDSKAP Falbygden
Färgelandatrakten

10 ÅSLANDSKAP Hökensås

11 STORSKALIGT BÖLJANDE LANDSKAP Sydsvenska högplatån
Södra Tiveden

12 PLATÅBERG Halle- och Hunneberg
Kinnekulle
Billingen
Mösseberg
Gerumsberget
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Den grova karaktäriseringen i regionala landskapstyper och regionala karaktärsområden inritade på teddykartan. 



Ett underlag för att se utvecklingsten-
denser i övergripande skala är den 
redovisning av ”förvaltningsindex” som 
Riksantikvarieämbetet tagit fram och 
som presenteras i ”Förvaltningsindex 
som metod för att mäta förändrings-
tryck” (2011). I metoden vägs utveck-
lingen av befolkning, fastigheter och 
taxering samman.

24

Landskap i långsiktig planering – Kortversion av pilotstudie Västra Götalands län

Utvecklingstendenser
Utvecklingstendenser utgörs av en kvalificerad bedömning av förändringsmönster 
utifrån vad som är synligt eller tolkningsbart i dag. Det är inte en värdering av om 
denna utveckling är bra eller dålig. För att kunna värdera utvecklingen måste det 
finnas formulerade mål att jämföra med. Är exempelvis en fortsatt igenväxning bra 
eller dålig? Är en fortsatt omvandling av kustfiskelägena till turistbyar bra eller då-
lig? I analyserna konstateras bara vad som sker. Det är inte heller en uppradning 
av kända eller okända planer för olika landskap, utan en bedömning av framtiden i 
sekvensen dåtid–nutid–framtid. 

När dessa frågor börjar diskuteras, blir styrkan i den valda metodiken tydlig. Ge-
nom landskapskaraktärsanalysen etableras en gemensam förståelse för landskapet 
och dess olikheter i regionen – som en förutsättning för utvecklingen. Denna frå-
ga leder också till att behovet av en gemensam strategi för olika landskapsavsnitt 
aktualiseras.

Ett exempel på analyser som kan stötta bedömningen av utvecklingstendenser är 
kartan här intill. Den är framtagen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och visar 

”Förvaltningsindex” – en metod att beräkna högt eller lågt förändringstryck. Indexet 
består av en sammanvägning av flera statistiska variabler och färgar områden i en 
färgskala från ”folktomt” till ”hett”.

Exempel från pilotstudien Västra Götalands län

I pilotstudien för Västra Götalands län tillämpades metodiken fullt ut på 5 av 27 
identifierade karaktärsområden. Till höger finns några bilder och exempel på ut-

vecklingstendenser. I följande uppslag återkommer ex-
empel från samma karaktärsområden.

Karaktärsområde Bohuskusten
Bohuskusten är ett attraktivt fritidslandskap med stort 
tryck på byggande av fritidshus, främst i närheten av be-
fintliga samhällen. Bebyggelsen klättrar upp på bergen 
(för utsikt!), vilket bryter tidigare bosättningsmönster 
och skapar ny karaktär. Detta kan beröra och hota läm-
ningar från tidigare epoker (på bergen) och värdefulla 
lövskogsbiotoper. Det kan också leda vidare till ytterli-
gare förändringar, till exempel följdexploateringar.

Vägnätet anses bristfälligt när turisttrafiken tätnar, och 
säkerheten för oskyddade trafikanter är låg. Vägarna 
är en viktig del av landskapets karaktär, som föränd-
ras även när man gör små åtgärder som kurvrätning-
ar, breddningar för gång- och cykelväg, tar bort branta 
krön och så vidare. De ombyggda vägarna får ofta en 
annan skala än resten av landskapet.

Även fiskelägena utvecklas på grund av den föränd-
rade näringslivsstrukturen. De centrala delarna om-
vandlas till restauranger, affärer och turistboende, 
medan många helårsboende flyttar ut till de nybyggda 
områdena.

Strandängar, öar och dalgångar är beroende av bete 
och/eller slåtter och odling för att bevara sin öppenhet, 
samtidigt som dessa små arealer inte är lönsamma att 



Rationaliseringen av jordbruket på Skara-Varaslätten har pågått under 1900-talet och fortgår alltjämt. 
Det ökar uppodlingen och öppenheten med minskat bete med följden att livsmiljöer för flora och fauna 
isoleras och utarmas.

Ett exempel på en utvecklingstendens vid Bohuskusten är att ny bebyggelse och nya vägar byggs i 
otraditionella lägen. Foto Johannes Kruusi.
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bruka längre. Markägare och brukare får olika former av stöd för att upprätthålla 
hävden. Stora arealer växer ändå igen vilket är ett allvarligt problem.

Karaktärsområde Skara-Varaslätten
En rationalisering av jordbruket pågår alltjämt här, och jordbruksmarken är hög-
produktiv och dyrbar. Brukningsenheter slås samman, medan vissa ensamgårdar 
avfolkas och överges. När byggnaderna rivs och gårdstomten övergår till jordbruk-
smark, blir landskapet mera öppet. Den här utvecklingen har pågått under 1900-ta-
let och fortgår. Söder och öster om E20 är gårdsenheterna mindre och tendensen 
med övergivna gårdar tydligast. Det är en karaktärsförändring ur kulturmiljösyn-
punkt där tydlig jordbruksutveckling utraderas.

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

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

Slättlandskapets vidsträckta horisont förändras successivt med vindkraftsutbygg-
nad, till exempel i trakterna kring Skara.
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Känslighet
Bedömningen av känslighet gäller karaktärsområdets känslighet. De förhållan-
den och byggstenar som är karaktärsbärande för karaktärsområdet är också de 
som generellt är känsliga för förändring av den specifika karaktären. Känneteck-
nas området exempelvis av en småskalig struktur så är det känsligt för storskaliga 
förändringar.

Känsligheten beskrivs inte generellt, utan är riktad mot de åtgärder som är aktuella 
i infrastrukturplanering. Begreppen känslighet och tålighet beskriver olika sidor av 
samma mynt. För tydlighetens skull används begreppet känslighet. 

För känslighetsbedömningen används effektbegrepp som oftast används i sektorsvi-
sa bedömningar, se de tre cirklarna till vänster. 

I metodiken som används beskrivs landskapets karaktär, dess känslighet och poten-
tial för aspekterna landskapets innehåll, sammanhang och pågående processer i stäl-
let för den annars vanliga tematiska sektorsvisa indelningen. Det är för att landska-
pet består av en helhet. I nedanstående cirkel är effektbegreppen i stället inordnade 
i tvärsektoriella tårtbitar. Därmed möjliggörs en bedömning i relation till landska-
pet som helhet. Effektbegreppen används för att göra känslighetsbedömningarna 
jämförbara mellan olika landskapstyper.

Innehåll
Detta syftar på den konkreta geografin: det som finns. 

Sammanhang
Här handlar det om hur olika mönster och rörelser i landskapet påverkas, hur rums-
liga, ekologiska och kulturhistoriska samband stärks eller bryts. Även sociala sam-
band i landskapet kan hänföras till denna kategori. 

Pågående processer
Landskapet befinner sig i ständig förändring, och karaktärsbeskrivningen av land-
skapet är som ett foto av landskapet just i dag. En del av processerna är naturgivna, 
såsom landhöjning, erosion och sedimentation, men de flesta är i dag ett resultat av 
mänsklig aktivitet. 

Effektbegrepp som används i Trafikverkets bedömningsgrunder m.m. Här sorteras de in under gemen-
samma rubriker för att kunna bedömas mot landskapets innehåll, sammanhang och pågående 
processer. 
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Exempel från pilotstudien Västra Götalands län

Karaktärsområde Bohuskusten (urval av punkter)
I de yttre delarna är området mycket känsligt för ombyggnader som bryter vägens 
skala och samband med omgivande landskap. Material och linjeföring är en viktig 
del av landskapets karaktär. Området är känsligt för ombyggnader i öppna dalgångar.

Strandängarnas fågelliv är känsligt för ytterligare bullerstörningar.

Ny bebyggelse och ny infrastruktur riskerar att ge habitatförlust och ökade barriär-
effekter. Det är viktigt att behålla de ekologiska sambanden i det på biologisk mång-
fald rika Bohuslän.

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

Karaktärsområde Skara-Varaslätten (urval av punkter)
Karaktärsområdet är ett rationellt brukat odlingslandskap, och uppstickande plan-
skilda passager, master och vindkraftverk och höga industrier har ett stort visu-
ellt influensområde. De förändrar den visuella karaktären. Slätten är också känslig 
för användning av portaler för skyltning och vägvisning, samt för bullerskärmande 
åtgärder. 

Landskapet är känsligt för igenväxning/igenplantering som bryter de vidsträckta 
utblickarna, eftersom öppenheten är en av de viktigaste karaktärerna för området. 

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

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

När nya cykelvägar byggs i det småska-
liga kustlandskapet finns risk att 
bergsprängningar som denna leder till 
skalbrott som förändrar såväl vägens 
som hela landskapets karaktär.  
Foto Eva-Lisa Andersson.

Uppstickande föremål som skyltanordningar och broar blir synliga på långt håll. Foto Bengt Schibbye.
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Potential
Landskapskonventionen slår fast att landskapet är en gemensam arena och ram för 
samhällsutveckling och förvaltning av miljövärden. Tidigare har man ofta tänkt på 
skadeförebyggande åtgärder för att göra utvecklingsprojekt mer miljömässigt ac-
ceptabla. Men med den kunskap om landskapet som man får ur landskapskaraktärs-
analysen kan landskaps- och miljökvaliteter skapas och främjas i samband med den 
planlagda utvecklingen av infrastruktur: landskapet har en potential som kan tas till 
vara! Detta kräver ett särskilt fokus på den strategiska nivån.

Att se potentialen i landskapet är ett sätt att främja hållbar utveckling när infrastruk-
turåtgärder ska genomföras i landskapet. När man ska utveckla infrastrukturen kan 
man också se till att stärka och främja viktiga funktioner i landskapet så att investe-
ringarna bidrar att uppnå en hållbar utveckling. Att arbeta med potential vid sidan 
av vanligen använda problem- och behovsbeskrivningar gör arbetet framåtsyftande.

Landskapets potential bedöms utifrån det som är möjligt att avläsa i landskapet. 
Genom karaktärsbeskrivningarna och de tematiska analyserna kan man exempel-
vis identifiera landskapets utvecklingspotential för att stärka ekologiska funktioner, 
göra landskapets kulturhistoria mer läsbar och så vidare. Här har man också hjälp 
av bristanalyser av olika slag. Analysen av potentialen kan vara ett underlag för dis-
kussionerna kring gemensamma mål och landskapsstrategier. Där kan man ta ställ-
ning till och utveckla karaktärsområdets potential.

Exempel från pilotstudien Västra Götalands län

Karaktärsområde Bohuskusten
Stenbyggartraditionen är en potential i Bohuslän, som bland annat märks i vägan-
ordningar och i detaljer i vägmiljöerna – stengardister, broar och brofästen med 
mera. Det är tydliga typiska uttryck för Bohuslän och de är synliga för turister. Det 
finns en möjlighet att restaurera dessa typiska särdrag och vidareutveckla den Bo-
huslänska stenbyggartraditionen i vägmiljöerna. Trafiksäkerhetsfrågorna behöver 
särskilt beaktas. 

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

Stenbyggartraditionen är en potential i Bohuslän. Här finns broar, brofästen, stengardister m.m. Det 
finns en potential att utnyttja dessa typisk uttryck för Bohuslän och synliggöra dem för turismen etc. 
Foto Tobias Noborn.
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I slättlandskapet är alléerna viktiga såväl historiskt och ekologiskt som för landskapsupplevelsen. Många har försvunnit och det finns en 
potential att återskapa dem. På bilden ser man också hur känsligt slättlandskapet är för igenväxning i dikeskanter. Det blir en restyta 
mellan åkern och diket som ingen tar ansvar för. Med rätt skötsel har denna potential att bli en värdefull biotop. Foto Bengt Schibbye.

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

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

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

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

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

Slättlandskapet är svårtillgängligt för friluftsliv. Här kan nyanläggning av ridåer och 
skötsel av nedlagda banvallar bidra till ökad tillgänglighet. De historiska banvallar-
na som löper tvärs över slätten knyter samman samhällen i en annan riktning än 
vägarna. Det finförgrenade vägnätet har potential att öka möjligheten att röra sig 
med cykel.
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Miljöbedömning
Ett viktigt användningsområde för en regional landskapskaraktärsanalys är som un-
derlag för miljöbedömning av strategiska planer. Problemen med att miljöbedöma 
infrastrukturplanerna har dels varit bristen på planeringsunderlag som är aggre-
gerade till en lämplig skalnivå, dels att åtgärderna har saknat geografi – planerna 
innehåller ”potter” av olika slag samt andra åtgärder som inte preciseras geogra-
fiskt. Landskapskaraktärsanalysen kan här fylla sådana luckor och komplettera an-
nat underlag som finns till hands vid miljöbedömningen. Landskapskaraktärsanaly-
sen redovisar en helhetsbild och kan sätta annat underlag i sitt sammanhang.

Den tes kring en förbättring av situationen som testats genom pilotstudien för Väs-
tra Götalands län består i att

• den regionala nivån är möjlig och lämplig för att få ett aggregerat kunskaps- 
underlag 

• miljöbedömningar behöver göras på karaktärsområdesnivå för att koppla till 
landskapet

• miljöbedömningen underlättas om de åtgärder som föreslås i planerna katego-
riseras efter i vilken omfattning de påverkar landskapet (se ”Typ av åtgärd” i 
figuren nedan).

Antagandena har visat sig stämma för många skeden inom Trafikverkets planering 
för infrastruktur, men något skarpt försök att tillämpa underlaget för miljöbedöm-
ning av regional eller nationell plan har inte gjorts. Däremot har exempel på hur 
detta skulle kunna gå till testats för några karaktärsområden (se höger sida). Åtgär-
der ur nationell och regional plan för perioden 2010–2021 har testats.

Beskrivningarna utgår från karaktärsområdets känslighet som sätts i relation till 
de åtgärder som planen innehåller för aktuellt karaktärsområde. Effektbegreppen 
som presenteras på sidan 24 används för att precisera de planerade åtgärdernas 
bedömda effekter. Några potentialer har också uppmärksammats för att visa på mil-
jöbedömningens förebyggande möjligheter.
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Genom den regionala landskapskaraktärsanalysen (nedre halvan) erhålls ett aggregerat regionalt underlag. Planernas 
åtgärder kategoriseras efter landskapspåverkan (övre halvan). Bedömningar av känslighet och potential i respektive 
karaktärsområde görs utifrån känslighet för nybyggnad, ombyggnad, driftåtgärder och förändrad trafikering.
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Exempel från pilotstudien Västra Götalands län

Karaktärsområdets känslighet
Bohuskusten är särskilt känslig för

• skalbrott i den småskaliga strukturen, till exempel vid ombyggnad för att öka 
trafiksäkerheten genom kurvrätning

• åtgärder som bryter de tydliga riktningarna längs dalgångarna från inlandet ut 
mot kusten, till exempel vid nybyggnad av väg till bebyggelseområden i nya 
lägen

• åtgärder som försvårar möjligheterna att hålla markerna öppna, till exempel 
vid ombyggnad till mitträcke vilket försvårar passage över vägen 

• ökade barriäreffekter mellan delpopulationer, till exempel vid driftåtgärder 
som tar bort spridningsmöjligheter längs eller tvärs vägar 

• ökade bullerstörningar av strandängar, till exempel vid förändrad trafikering.

Miljöbedömning (urval av punkter)
Okänsliga ombyggnader av det befintliga vägnätet kan förändra hela reseupplevel-
sen ut till kustsamhällena. Frågan om hur ombyggnaderna sker är avgörande. Ge-
nom att fästa uppmärksamhet på landskapets skala, riktningar, vägnätets förhållan-
de till bebyggelse och begränsning av barriäreffekter minskar risken. 

Det är stor risk för skalbrott vid ny- och ombyggnad i de smala dalgångarna som le-
der ut mot det yttersta kustbandet, till exempel vid nya gång- och cykelvägar längs 
det statliga vägnätet eller väg 168 förbi Tjuvkil. Känsligheten är mindre i de bredare 
dalgångarna i de inre delarna. 

Det finns risk för habitatförluster vid breddningar och nybyggnader, till exempel vid 
väg 161 Rotvik–Bäcken.

Nya stora trafikplatser och pendelparkeringar kan påverka den visuella och kultur-
historiska karaktären negativt och bryta den tydliga strukturen, till exempel vid om-
byggnad av bussterminalen vid Torp eller nytt resecentrum och pendelparkering 
vid Kungälv.

Det finns potential att förbättra tillgängligheten till det attraktiva fritidslandskapet. 

Det finns potential att utforma vägsträckning, bergsprängning, stödmurar och övri-
ga anordningar för att behålla skala och struktur. 

Brukandet av öppna marker (odling och bete) riskerar att bli försvårat när befintligt 
vägnät ändras, vilket leder till förändrad karaktär eftersom den höga brukandegra-
den är karaktärsbärande i området. När barriäreffekterna ökar, försvåras transpor-
ter tvärs vägarna, och därmed möjligheterna att bruka små arealer, till exempel vid 
ombyggnad av väg 161 Rotvik–Bäcken till 2+1-väg med mitträcke.

Det finns risk för ökade barriäreffekter och ökad mortalitet när vägbredd och has-
tighet ökas, till exempel vid ombyggnad av väg 161 Rotvik–Bäcken till 2+1-väg med 
mitträcke. Sambanden mellan de små delpopulationerna kan brytas.

Dalgångar riskerar att växa igen, med minskad utsikt som ger en förändrad visuell 
och kulturhistorisk karaktär, vilket minskar vägarnas attraktivitet kraftigt.

Det finns risk för att typiska särdrag utraderas, till exempel att stengardister försvin-
ner i samband med att trafiksäkerheten ökas. 
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