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Sammanfattning
Landskapskaraktärsanalysen har tagits fram som ett kunskapsunderlag till åtgärdsvalsstudie för väg 190, framtagen under 2012–2013. Ambitionen har varit att landskapliga
funktioner ska utgöra förutsättningar för åtgärder, när en tidig, bred behovsanalys görs
för stråket kring väg 190 mellan väg 45 och Sollebrunn. Underlaget är en precisering av
den regionala landskapskaraktärsanalys som tagits fram för Västra Götalands län i
Trafikverkets FOI-projekt ”Landskap i långsiktig planering”. Kompetens ur samma konsultgrupp har använts även här.
Landskapet kring stråket väg 190 har olika karaktär. Karaktären byggs upp av karaktäristiska nyckelelement som både är naturskapta och människoskapta. Landskapskaraktärsanalysen beskriver denna karaktär integrerat, för landskapet som en helhet. Här
finns alltså såväl kulturmiljö- och naturmiljövärden som upplevelsebara värden av
rumslighet och form. Dessa värden kan vara känsliga för förändring av den karaktär och
de kvaliteter som finns i landskapet som helhet. Landskapet och dess värden beskrivs
och sammanfattas av fyra sidor med illustrationer, sist i dokumentet – en karta med
potentialer att stärka landskapliga värden samt tre sidor med kartor och sektioner där
landskapets beskrivning och känslighet är i fokus.
Potentialen att utveckla funktioner, kvaliteter och värden (naturmiljövärden, kulturmiljövärden, och upplevelsevärden) kan mycket kort sammanfattas i dessa punkter:

Potential
• Samplanering. I området finns många aktörer som planerar för åtgärder i landskapet – samsyn/samverkan kan leda till goda helhetslösningar.
• Lugnt och bullerfritt, agrart präglad. Landskapet i denna del av Storgöteborg
har en potential att utvecklas vidare som ett levande odlingslandskap som attraktivt boende- och fritidslandskap.
• Variation och skala. Området är varierat. Väg 190 löper genom fem olika landskapsavsnitt. Landskapsavsnittens olika karaktär är en potential att utnyttja vid
förändring av infrastruktur och bebyggelse.
• Biologisk mångfald. I Lärjeåns dalgång och längs Mjörn finns mosaiklandskap
av medelgod kvalitet som kan stärkas.
• Motverka barriäreffekter nordväst–sydost tvärs de större sprickdalarna för de
boende läns vägen, för ädellövskogen, barrskogen på höjdområdena och viltets
rörelser.
• Spridningsfunktion sydväst–nordost. Likaså är spridningen längs höjdområdena viktig.
• Bullerstörda områden kan åtgärdas – bostadsmiljöer, ädellövskogar, ängs- och
betesmarker etc.
• Viktiga ekosystemtjänster i området är vattenreglering och kvävereduktion.
• Faunapassager kan skapas vid ny- och ombyggnad av infrastruktur.
• Upplevelsevärden. Den dramatiska småskaligheten kan även fortsättningsvis
upplevas vid färd längs väg 190 genom anpassade vägåtgärder.
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Den regionala landskapskaraktärsanalysen
för Västra Götalands län
I den regionala landskapskaraktärsanalys som genomförts för Västra Götalands län
(Trafikverkets publikation 2011:122) delas länet in i 26 karaktärsområden av 12 olika
landskapstyper. Väg 190, sträckan från väg E45 till Sollebrunn, ligger helt inom det karaktärsområde som kallas ”Göteborgs omland” och tillhör landskapstypen småbrutet
sprickdalslandskap, se figur 1. Den här beskrivningen är ett utdrag ur publikationen som
bearbetats och illustrerats på ett mer detaljerat plan.

Figur 1. Regionala landskapstyper och karaktärsområden ur publikationen ”Landskap i långsiktig planering, 2011”. Väg 190 i rött.
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Landskapskaraktärsanalys – vad är det?
Landskapskaraktärsanalys är ett sätt att se på landskapet på ett integrerat sätt, som går
tvärs traditionella sektorsvisa/tematiska planeringsunderlag. Det är ett sätt att arbeta
med landskap utifrån den europeiska landskapskonventionen (ELC) se faktaruta. Att
tidigt få in kunskap om landskapets förutsättningar, känslighet och potential är viktigt
eftersom man tidigt i en process har stor möjlighet att styra slutresultatet så att ett hållbart transportsystem och hållbart landskap kan förverkligas.
Metoden använder begreppen landskapstyp och karaktärsområde, där varje geografiskt
knutet och avgränsat karaktärsområde är av en särskild typ. Identifierade landskapstyper och karaktärsområden på den regionala nivån framgår av figur 1 på föregående sida.
Metodiken med landskapstyper och karaktärsområden är tillämplig i flera skalnivåer –
olika ”flyghöjd” för att betrakta landskapet.
I den här analysen har vi utgått från den regionala landskapskaraktärsanalysen (Trafikverkets publikation 2011:122) och tittat på väg 190 som går genom ett regionalt karaktärsområde (Göteborgs omland). För att göra kunskapen tillgänglig i åtgärdsvalsstudieprocessen har landskapets känslighet och potential illustrerats genom landskapstyper
på nästa skalnivå. Känslighet och potential har preciserats geografiskt genom kommenterade illustrationer av landskapstyper (fyra sidor sist i dokumentet). Däremot handlar
den beskrivande texten fortfarande om den regionala nivån, med tonvikt på beskrivningar som berör just stråket väg 190.
Faktaruta Europeiska landskapskonventionens portalparagraf:
Artikel 1 – Definitioner
I denna konvention avses med
a landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är
resultatet 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 utmärkande karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och
kulturmiljövärde 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.

6
TDOK 2010:239 Mall_Rapport generell v.1.0

Nedanstående bild sammanfattar mycket kortfattat analysens uppbyggnad.

Hur uppfattas
landskapet idag?

Vad sker i landskapet, och vad innebär det?

Varför ser landskapet ut och
fungerar som det gör?
Figur 2. Denna bild sammanfattar landskapskaraktärsanalysen. Karaktärsbeskrivningen
handlar om hur landskapet uppfattas; de tematiska studierna används för att förklara varför
det ser ut som det gör; och bedömningarna av utvecklingstendenser, känslighet och potential
handlar om vad som sker i landskapet och vad det innebär. Detta utgör en god grund för att
diskutera vad vi vill med vårt landskap – skapa oss en landskapsstrategi förankrad i den bygd
det handlar om.
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Landskapskaraktärsanalys för Göteborgs omland
– närområdet till väg 190
Att Göteborg omges av ett sprickdalslandskap och att det är småskaligt i jämförelse med
omgivande karaktärsområden är mycket tydligt, se bilagan, karta 1. De småskaliga
sprickorna, huvudsakligen i nord-sydlig riktning, bryts av fyra större sprickor/dalgångar
i öst-västlig riktning. Det är från norr: Lärjeån, Säveån (med Aspen), Mölndalsån (med
Landvettersjön) och Lindomeån (med Ö och V Ingsjöarna). Berggrunden är gnejs och
brutenheten är stor, ofta med höjdskillnader upp till ca 100 m. Övergripande väg- och
järnvägsnät samt bebyggelsen följer huvudsakligen dessa större dalgångar. Efterföljande
text koncentreras på Lärjeåns dalgång och omgivningarna kring väg 190 förbi sjöarna
Mjörn och Anten.
Särarten hos Lärjeåns dalgång jämfört med de andra tre är den breda dalgången, den
uppodlade/agrara prägeln och en å som är nedskuren, meandrar och har lägre fallhöjd
och har därmed inte varit lika lämplig för industriernas energiförsörjningsbehov genom
historien. Här finns också ett distinkt möte med Göteborg – miljonprogrammets högresta hus möter mer eller mindre direkt det agrara. Jämfört med de andra dalgångarna
är stråket genom Lärjeån, förbi sjöarna Mjörn och Anten ett relativt lugnt och tyst stråk
och fritt från större industrier eller infrastrukturanläggningar.

Figur 3. I västra delen av Lärjeåns dalgång möter Göteborg, med miljonprogrammets högresta
hus, mer eller mindre direkt det agrara.
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Landskapets innehåll
I omgivningarna till väg 190 finns en stor karaktärsskillnad mellan de exploaterade delarna (Lärjeåns dalgång och samhällena kring väg 190) och de omgivande högre liggande naturområdena, delvis med en vild karaktär.
Dalgångslandskap
Lärjeåns dalgång har ett öppet, brett odlingslandskap som möter Storgöteborgs utkanter
med småhusbebyggelse och miljonprogram på och i kant mot omgivande höjder, samt
industriområden på planare åkermark. Landskapet är fortfarande hävdat, förutom av
jordbruk med betesdrift, också av hästhållning och genom golfbanor. Viss kompletteringsbebyggelse har skett i byarna. Bostadsområden söder om dalgången har vuxit fram
och ligger i kant mot skogen, men mycket av den äldre strukturen är fortfarande avläsbar. Det gäller bystrukturen (stora byar påverkade av skiftena), gårdslägena i kant mot
skog och på impediment mitt i dalgången samt att kyrkor återfinns med jämna mellanrum centralt i dalgången.
Lärjeåns dalgång har varit viktig för livsmedelproduktion för invånarna i Göteborg. Omfattande odling har skett från 1800-talets mitt, och var som störst under 1950-talet.
Lärjeån, som är ett Natura 2000-område, meandrar djupt nedskuren i en ravin som
betas i stor utsträckning.
Norr om Lärjeåns dalgång går väg 190 genom ett trängre landskap med skogsklädda
bergssidor. Undantaget är Östad/Sjövik som präglas av ett mindre, öppet odlingslandskap, delvis med herrgårdskaraktär och modernare bebyggelse kring en industri. Norr
om Gräfsnäs öppnar landskapet upp sig igen i en böljande karaktär kring Mellbyån.

Figur 4. Lärjeån meandrar i ett öppet dalgångslandskap. Här och var betas de ravinens sidor
där ån skurit sid ned.
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Skogsområden
Det finns en lång kontinuitet av samhällets kontroll över skogsområdena nära Göteborg
på grund av just stadens behov. Många skogar, t.ex. Vättlefjäll, Alefjäll och Risveden
avsattes som kronoallmänningar/kronoparker för att bl.a. säkra tillgången till virke för
stadens behov. Idag är många av dessa skyddade för behovet av rekreation och skydd av
naturvärden. Det finns en spännvidd i rekreationsmiljöer från anläggningar och närrekreation till skogsområden av vildmarkskaraktär.
Området rikt på lövskogar av olika typer, framför allt utmed Lärjeåns dalgång och
Mjörn. Karaktäristiskt är mängden ekskogar som förekommer både som ekhagar och
s.k. krattekskogar i branter och sluttningar. Närheten till havet och den generellt högre
luftfuktigheten gör att dessa trakter har särskilt rika skogar vad det gäller oceaniska lavar, varav många är rödlistade i landet. För dessa arter behöver det nord-sydliga spridningsstråket ligga nära havet, dvs. i den västra änden av dalgången.
Torpetableringar vid odlingsbar mark har varit vanliga i skogarna, en kulmen nåddes
under den snabba befolkningstillväxten på 1800-talet. Skogarna har också använts för
kolning, andra skogliga verksamheter och som betesmark. Hårt utnyttjande gjorde att
ljunghedar täckte stora delar av landskapet under 1700–1800-talen. Skogsplanteringar
har skett sedan 1800-talet.

Figur 5. Barrskogen dominerar på höjderna kring väg 190, men lövskogar också, finns framför
allt i Lärjeåns dalgång och kring Mjörn, såsom bilden visar.
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Bebyggelse och orter
Bebyggelsen i Lärjeåns dalgång ligger traditionellt i övergången mellan skog/brant terräng och odlingsbar mark samt kring impediment. Tätorter är lokaliserade till dalgångens södra sida där höjdskillnaderna generellt är mindre än på den norra sidan. I huvudsak utvecklas bebyggelsen i denna struktur med kantbebyggelse och tillväxt av tätorterna i söder.
I dalgången och vid sjöarna Mjörn och Anten finns ett antal orter som har sin grund i
stationer och hållplatser längs den nedlagda Västergötland–Göteborgs Järnvägar (VGJ,
Västgötabanan) – orterna Olofstorp, Gråbo, Björboholm, Sjövik, Anten, Gräfsnäs m.fl.
På grund av topografin var området vid sjöarna tidigare ett svårtillgängligt landskap
med enstaka gårdar, herrgårdar och 1500-talets nyodlingar och torp. Efter byggandet av
järnvägen blev det i början av 1900-talet attraktivt som ett fritidsområde för välbärgade
Göteborgare som uppförde sommarvillor, restauranger, övernattningsstugor, promenadvägar i vackra lägen vid vattnet. Därefter har områdena kompletterats med fritidshus som i ökande grad används som permanentbostäder. Under efterkrigstid har orterna utanför Göteborg generellt vuxit och fungerar idag som pendlingsorter.

Figur 6. Bebyggelse i Björboholm vid Mjörn. Här blandas äldre och nyare bebyggelse med attraktiva boendelägen.
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Landskapets sammanhang
Tidsdjup
Rumsliga, funktionella, historiska och ekologiska sammanhang sammanfaller i det tydliga dalgångsstråket kring Lärjeån och kopplingen mellan sjöarna Mjörn och Anten och
förkastningsbranten mot Vättlefjäll, Risveden och Alefjäll. Här har människor länge rört
sig och funnit mark att bruka.
Det avläsbara tidsdjupet varierar i områdets olika delar. I de norra delarna, längs de
stora sjöarna och upp mot Sollebrunn, finns lämningar från stenåldern - boplatslämningar längs sjöarna och stenkammargravar i de öppna rummen. De sistnämnda kan
bidra till landskapets karaktär då de är tydliga. I de uppodlade områdena längs hela väg
190 finns många fossila odlingslämningar vid sidan av gravfält som berättar om jordbrukets långa kontinuitet. Lärjeåns dalgång har färre lämningar (till följd av förändringstryck) och delvis yngre (den tunga lerjorden uppodlades senare) än områdena runt
sjöarna men likafullt starkt knutna till jordbrukskontinuiteten.
Man kan avläsa ett stort tidsdjup i landskapet från tidiga säterier och efterföljande industri- och järnvägsepoker, fram idag. I Lärjeåns dalgång kan man delvis avläsa ett tidsdjup till förhistorisk tid beroende på hur mycket fornlämningarna är synliga och bidrar
till att skapa karaktär. I dalgången och runt Mjörn finns också många fossila odlingslämningar vid sidan av gravfält som berättar om jordbrukets långa kontinuitet.
Grön infrastruktur
En viktig struktur är de gröna kilar med skogsområden som löper in mot Göteborg mellan Lärjeåns dalgång och intilliggande större dalgångar. Dessa har med all säkerhet stor
betydelse för både ekologiska samband och rekreation. Noterbart är också de vilt- och
spridningsstråk som finns i en nord-sydlig riktning. Dalgångarna och dess infrastruktur
bryter dessa. Särskilt kritiskt är passagen för arter knutna till ädellövskog eftersom
denna finns nära den urbant präglade västliga delarna av Lärjeåns dalgång.
Sjöarna på höjdområdena är ofta näringsfattiga med relativt klart vatten vilket beror på
svårvittrad gnejsig berggrund och tunna moränlager på höjderna. Detta tillsammans
med nedfall av luftföroreningar har gett upphov till en försurningsproblematik i sjöarna
som fortfarande är allvarlig. I dalgångarna byts försurningsproblematiken istället ut mot
övergödning. Trots övergödning och försurning är flera av vattensystemen biologiskt
rika, har hög naturlighet och god vattenkvalitet (god ekologisk status), däribland Mjörn
och Lärjeån.
Kommunikation
Den branta topografin och de trånga dalgångarna har medfört att det varit svårt att
bygga modern infrastruktur utan större ingrepp. Väg 190 har en sträckning som fortfarande är anpassad efter detta landskap. I de omgivande skogsområdena finns endast ett
glest vägnät av skogsbilvägar och vägar till torp och fritidshus. Ytterst få vägar är genomgående. Tvärgående kopplingar mellan de stora huvudvägarna är därför generellt
mycket få i Göteborgs omland. Dalgångarna har lång kontinuitet som kommunikationsstråk. Först som vattenvägar och sedan för väg och järnväg.
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Väg 190 med sin nuvarande sträckning består av flera delsträckor med olika ålder och
karaktär. Mellan Göteborg till Stora Lundby (Gråbo) går vägen i dalgången och binder
ihop byarna och kyrkorna. Vid Östad och Gräfsnäs består vägen av äldre landsvägar som
sträcker sig genom skogsmarkerna till Göta älvs dalgång och som fortsätter norrut till
Sollebrunn. Vägen mellan Gråbo och Östad anlades först i början av 1900-talet. Det
finns ingen kulturvägsinventering i området.
Västergötland–Göteborgs Järnvägar (VGJ, Västgötabanan) är nedlagd och revs upp under 1960- och tidigt 70-tal, på större delarna av sin sträckning, men finns bevarad mellan Anten och Gräfsnäs. Här bedrivs turisttrafik på den smalspåriga järnvägen.

Pågående processer
Jordbruk bedrivs framför allt i Lärjeåns dalgång, men är undanträngt i vissa delar av de
expanderande tätorterna, och av förändrad markanvändning såsom golfbanor, ridbanor
etc. I skogsområdena bedrivs aktivt skogsbruk, delvis anpassade till friluftslivets behov
inom naturreservat etc. Trycket på byggbar mark är stort från det expanderande Storgöteborg vilket driver på en förändring i markanvändningen generellt inom området, se
vidare under utvecklingstendenser.

Figur 7. Från Gråbo och norr ut går väg 190 i ett förhållandevis trångt landskap som vägen i
hög grad underordnar sig.
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Utvecklingstendenser
I Göteborgsregionens strukturbild över utvecklingen läggs särskilt fokus på utveckling
längs de stora kommunikationsstråken med dess tätorter.
Det är ett hårt tryck för bostadsbebyggelse i området närmast Göteborg. Förtätning av
byar sker och nya bostadsområden tillkommer i tidigare agrart präglade områden. Bebyggelsen breder ut sig även i lägen som är svårare att bebygga, såsom uppe på bergen
och inne i skogen. Dit är det svårt att få fram vägar, dels på grund av brutenheten, dels
på grund av äldre kommunikations- och bebyggelsemönster som då förändras kraftigt.
Dessa lägen är svåra att förse med kollektivtrafik och bebyggelsestrukturen blir då
mindre hållbar. Generellt gör exploateringstrycket att karaktären sakta förändras ifrån
det lugna och avskilda mot en livligare och mer bullerpåverkad miljö.
Trycket på byggbar mark är stort från det expanderande Storgöteborg också i området
längs väg 190. Tendensen till förtätning och nyexploatering är tydlig framför allt i dalgångens södra del, mot skogsområdet i söder. I dalgången bedrivs fortfarande aktivt
jordbruk och den agrara karaktären är ännu tydlig, men svårbrukade åkrar, ängar och
betesmarker framför allt i dalgångens utkanter har gradvis vuxit igen under 1900-talet.
Ängs- och naturbetesmarker och åkrar har omvandlats till lövskogar, och ljunghedar har
omvandlats till blandskogar. På utägorna har kalhyggesbruket likriktat skogen på produktiv mark till artfattiga tall- och granbestånd.
Torp och andra byggnader blir ofta fritidshus eller permanentbostäder. Fritidshusområden konverteras till bostadsområden för permanent boende. Det är ofta rimligt nära till
goda kommunikationer till Göteborg, dock mer sällan med kollektivtrafik.
Skogsbruket har övergått från traditionell skötsel till modernt, effektivt kalhyggesskogsbruk. Tätortsnära skog brukas delvis annorlunda, beroende på kommun, och delvis är
den skyddad.
Signifikant för de stadsnära områdena kring Göteborg är att marker som kräver skötsel
växer igen. Eller så avsätts de som naturreservat, och får då ofta en bättre skötsel än
tidigare. Detta ger ett resultat av ”antingen eller” ur ekologisk synvinkel. Om reservaten
dessutom är för långt ifrån varandra ökar fragmenteringen både av den förändrade
skötseln och av ny bebyggelse och infrastruktur. Detta ökar starkt behovet av att planera
grönstrukturen i en regional kontext.
Jordbruksmark används i allt högre grad för hästhållning. Hästhållarna är generellt inte
de traditionella jordbrukarna och har ett annat förhållningssätt till brukandet. De har
sällan hästhållningen som huvudsyssla och det är därför stor skillnad på en traditionell
gård och en hästgård. Till exempel produceras inte vinterfoder på gårdens ägor, och
stallplatser kan bidra till ökad trafik. Hästhållningen kan hjälpa till att hålla markerna
öppna och kan öka chansen att de äldre ekonomibyggnaderna används, även om verksamheterna är olika.
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Figur 8. Bebyggelse i kanten mellan odlingsmark och sluttningarna mot omgivande skogsområden.

Figur 9. Att jordbruk omvandlas till hästgårdar är en tendens i Lärjeåns dalgång.
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Känslighet
Beskrivs på karta i bilaga.
• Den inneboende småskaligheten i sprickdalslandskapet är karaktäristisk. Infrastrukturåtgärder kan lätt ge upphov till skal- och strukturbrott. Det småskaliga sprickdalslandskapet är så brutet och varierat, att modern infrastruktur
kräver stora ingrepp genom skärningar, bankar eller konstruktioner. Tåligheten
för detta varierar från plats till plats, beroende på riktningar, brutenhet, komplexitet och visuell exponering.
Värdena hotas exempelvis genom ändring av vägens sektion och profil i smala lägen, såsom
längs Mjörn och Anten och tvärande planskildheter som går över väg 190 i Lärjeåns dalgång.
Den visuella karaktären kan förändras.

• Landskapet är känsligt för den strukturomvandling som pågår från landsbygd till mer storstadsnära i hela området. I regionalt perspektiv har det storstadsnära, men ändå levande odlingslandskapet i Lärjeåns dalgång ett stort
värde. Såväl ny infrastruktur som små förändringar/förbättringar i befintlig infrastruktur kan driva på ytterligare tillskott och förändringar i och med det höga
trycket i området, till exempel följdetableringar i dalgångarnas utkanter eller i
de gröna kilarna. Landskapets fragmentering leder till att jordbruket försvåras
och bruket av åkrar, ängar och betesmarker minskar gradvis vilket ger ett
”ovårdat, tufsigt” intryck. Karaktären med en agrar prägel förändras. Denna
process i sig driver ytterligare på strukturomvandlingen från landsbygd till
tätort. I regional skala leder förtätningen på landsbygden till att bebyggelsen
sprids ut över större områden istället för att koncentreras i städer, vilket direkt
ökar transportarbetet. Strukturomvandlingen må vara önskvärd och uttryckt i
kommunernas översiktsplaner, men det är en karaktärsförändring av den upplevelsebara miljön som bör uppmärksammas.
Det levande odlingslandskapet hotas av bostadsbyggande och infrastruktur i för stor skala eller
i lägen som splittrar upp landskapet och på så sätt försvårar brukandet.

• Väg 190 är känslig för åtgärder som gör att den förlorar sin karaktär av landsväg
som är följsam mot landskapet och binder ihop människor och byar.
Värdena hotas av åtgärder som skapar barriärer för dem som bor längs vägen, till exempel
höjning av vägens profil, planskilda lösningar och avskiljande räcken eller stängsel, men också
av kraftigt ökad biltrafik.

• I lokal skala är området känsligt för ytterligare barriär-, karaktärs- och
sambandseffekter för människor, djur och växter som genom ny infrastruktur och bebyggelse inte är anpassad till landskapets småskalighet och variation.
Särskilt känsligt är ett spridningsstråk för arter knutna till ädellövskog i västra
delen av Lärjeåns dalgång. På den större skalan är området känsligt för barriäreffekter i nord-sydlig riktning i form av infrastruktur och bebyggelse som
skär genom stora viltstråk mellan de skogrika höjdområdena.
Det funktionella landskapet hotas om Lärjeåns dalgång, och områdena förbi Mjörn och Anten
utnyttjas för ytterligare storskaliga linjära strukturer, såsom storskalig infrastruktur, ökad trafik, höga vägbankar, bullerskydd, viltstängsel etc. Sådana åtgärder kan i viss mån anpassas.
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• Ekologiskt råder det en hög känslighet för ytterligare fragmentering i den
västra delen av Lärjeåns dalgång med omgivande höjdområden. Detta eftersom
stora delar av höjdområdena är exploaterade (Rannebergen/Angered och Kortedala/ Bergsjön) och att dalgången här blir en trång och hårt exploaterad flaskhals. Detta sammanfaller med de högsta ekologiska värdena i Lärjeåns dalgång.
De ekologiska värdena hotas av storskalig infrastruktur i kombination med ny bebyggelse, vilket medför att biotoper styckas upp (fragmenteras), försämras i sin kvalitet, minskar i storlek
eller försvinner helt. Spridningsmöjligheterna i landskapet kan då försämras eller förstöras. Det
kan medföra att arter knutna till dessa biotoper dör ut. Detta baseras på allmän kunskap om
hur fragmentering påverkar artrikedom och populationer ställt i relation till hur stor andel av
habitat som finns kvar i dessa västliga delar samt avstånden till likande biotoper.

• Biologiskt rika ädellövsmiljöer ligger i hög utsträckning i dalgångarnas kantzoner där infrastrukturen byggs ut och trafikeringen ökar. Arter kan här vara bullerkänsliga. Även boendemiljöer och friluftsvärden är känsliga för buller. Till
exempel är stigsystemen i Lärjeåns blivande naturreservat bullerkänsliga eftersom dessa i stor utsträckning ligger eller kommer att ligga i övre kanten av
ravinen och därmed utsätts mer för buller än om de legat nere i ravinen.
Värdena hotas av ökad trafikering och därmed ökad bullerpåverkan.

• För Lärjeån med biflöden, samt övriga Natura 2000-habitat i Lärjeåns västra
del, råder det hög känslighet för ytterligare påverkan från dagvatten. Med påverkan avses övergödning, föroreningar och att dagvatten skapar en avrinning i
landskapet som medför att slam tillförs ån. Lärjeån med biflöden är ett biologiskt rikt vattendrag med förekomst av bl.a. flodpärlmussla, lax och öring. Vattendraget har redan problem med övergödning och igenslamning. Förekomsten
av flodpärlmussla, och flera arter av vandrande fiskar gör även att vattendragen
känsliga för nya vandringshinder.
Värdena hotas av ökad belastning generellt inom avrinningsområdena, men speciellt vid vattendragen. Vattendragen och landmiljöerna påverkas positivt av en generellt hög ambitionsnivå vad gäller skyddsåtgärder vid vattendragen och dess avrinningsområden samt biotopförbättrande åtgärder i samband med anläggning och drift (kompensationsåtgärd).

• Känsligt för ytterligare utarmning av ekosystemtjänster, särskilt den vattenhållande förmågan i våtmarker och kvävereduktion.
Ekosystemtjänsterna hotas exempelvis genom att andel våtmark försvinner genom exploatering
för bostäder eller infrastruktur.
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Potential
Beskrivs på karta i bilaga.
• Samplanering. I området finns många aktörer som planerar för åtgärder i
landskapet. Samsyn och planering i samverkan på olika nivåer och mellan olika
aktörer på samma nivå, kan leda till goda helhetslösningar. Planering av infrastruktur och bebyggelse bör ske integrerat för att inte stycka sönder/fragmentera landskapets sammanhängande delar och på sätt försvåra hävden av det levande odlingslandskapet som är förutsättningen för områdets agrara karaktär.
• Lugnt och bullerfritt, agrart präglad. Landskapet i denna del av Storgöteborg har en potential att utvecklas mot ett lugnt och bullerfritt område som
har en fortsatt levande agrar prägel som kontrast till många andra dalgångar i
Göteborgs omland. Denna särart kan utvecklas som attraktivt boende- och fritidslandskap.
• Variation och skala. Området är varierat. Väg 190 löper genom fem olika
landskapsavsnitt – breda böjande dalgångar längs Lärjeån och Mellbyån, breda
sprickdalssjöar Mjörn och Anten samt en smal sprickdal vid Ålanda (se karta
över potential i bilaga). Landskapsavsnitten uppvisar olika karaktär vilket är en
potential att utnyttja vid förändring av infrastruktur och bebyggelse. Vägen i sig
har idag olika karaktär som speglar förutsättningarna i respektive avsnitt. Genom att anpassa angreppssätt och lösningar för infrastrukturen till karaktären i
respektive landskapsavsnitt och till boende- och friluftslivsmiljöer, vidmakthålls
och utvecklas avsnittets kvalitet och särart. Det innebär att vägbredd, profil,
hastighet, utformning bullerskydd, anslutningar etc. kommer att variera längs
sträckan inom ramen för goda lösningar för trafiksäkerheten.
• Biologisk mångfald. I Lärjeåns dalgång och längs Mjörn finns mosaiklandskap av medelgod kvalitet som kan stärkas genom att värna och utveckla förutsättningarna för bruket av åker, ängs- och betesmarkerna samt hur skogsbruket
genomförs. Dessa förutsättningar kan påverkas av infrastrukturåtgärder, bl.a.
åtkomst till marker. Det kan också ske genom att komplettera landskapet med
miljöer och strukturer som ökar kvaliteten i mosaiklandskapet, till exempel genom vilka växter man väljer att plantera i infrastrukturmiljöer (solitära träd, alléer, vegetation i rondeller etc.) samt hur dessa sköts/driftas.
• Mindre barriäreffekter för boende längs vägen. Väg 190 förbinder byar,
bostadsområden och samhällen och används i stor utsträckning för korta resor.
Genom lösningar som är anpassade till de boendes rörelsemönster kan barriäreffekterna för människor minskas och vägen behålla sin sammanbindande
funktion.
• Motverka barriäreffekter nordväst–sydost tvärs de större sprickdalarna
i – viktigt för arter i de barrdominerade höjderna, ädellövskogen i västra delen
och för viltets möjligheter till förflyttning. Spridningsfunktionen kan utvecklas i
samband med att hållplatser samt vägnät för gående, cyklister och motorfordon
tvärs väg 190 förstärks och görs mer attraktivt – förstärkning av infrastruktur
för både människor, djur och växter.
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• Spridningsfunktion sydväst–nordost. Likaså är spridningen längs höjdområdena i sydväst–nordostlig riktning viktig. Dessa höjdområden utgör gröna
kilar in till Göteborg. Här finns potential för att långsiktigt säkra gröna kilar.
• Bullerstörda områden kan åtgärdas – bostadsmiljöer, ädellövskogar, ängsoch betesmarker etc. genom bullerdämpande åtgärder som också beaktar andra
potentialer och känsligheter för samband m.m.
• Viktiga ekosystemtjänster i området är vattenreglering och kvävereduktion.
Våtmarker är viktiga. Flöden i vattendragen är en avgörande faktor för Storgöteborg och beror då på hur man agerar i höjdområdena som omger storstaden.
Potential att öka vattenhållande områden för fördröjning samt för kvävereduktion genom våtmarker, sumpskogar etc. exempelvis genom att anlägga våtmarker och dammar i samband med byggnation av infrastrukturåtgärder.
• Faunapassager kan skapas vid ny- och ombyggnad av infrastruktur i det
småskaliga sprickdalslandskapet. I samband med de dramatiska terrängvariationerna kan tunnlar eller ”viltbroar” åstadkommas för att mildra barriäreffekter.
Vid till exempel trånga passager kan en kort tunnel vara ett alternativ till stor
skärning.
• Genom fortsatt smala vägsektioner i trånga landskapsavsnitt och broar istället för bankar kan den dramatiska småskaligheten upplevas alltjämt vid färd
längs väg 190, samtidigt som det rörliga friluftslivet fortsätta röra sig längs
sprickdalar under vägen.

Figur 9. Landskapet i denna del av Storgöteborg har en potential att utvecklas mot ett lugnt
och bullerfritt område som har en levande agrar prägel som kontrast till många andra dalgångar i Göteborgs omland. Denna särart som kan utvecklas som attraktivt boende- och fritidslandskap.
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Rekommendationer till landskapsanpassning av infrastrukturåtgärder
När åtgärder planeras och utförs för och kring väg 190 kan flera aspekter uppmärksammans för att samtidigt främja och visa hänsyn till landskapliga funktioner och värden.
Här följer några sammanfattande punkter som utgår från den känslighet och potential
för landskapet som framkommit iden landskapskaraktärsanalys som genomförts (se
kapitel 3.2).
• Genom åtgärder som minskar trafikarbetet, minskar också bullerpåverkan för
människor som rör sig i det attraktiva landskapet och i de lövskogsmiljöer som
främst finns i dalgångarnas kantzoner. Lövskogsmiljöer är känsliga för fragmentering (uppstyckning) som kan bli effekten av storskalig infrastruktur och ny
bebyggelse. Ett litet trafikarbete gör också att karaktären av lugnt och bullerfritt,
agrart präglat landskap kan vidareutvecklas. En sådan karaktär är också tilltalande för cykeltrafik, boendemiljön och fritidslandskapet. Där bullernivåerna
ändå är höga kan åtgärder genomföras.
• Genom lågt trafikarbete, lägre hastigheter och genom att undvika viltstängsel
underlättar man spridning av flora/fauna tvärs väg 190. Genom kompletteringar av vegetation genom träd, alléer etc. (främst lövskog i de västligaste delarna)
kan man också stärka artspridning och biologisk mångfald.
• Om tillkommande infrastruktur även fortsatt utformas småskaligt är det lättare
att klara barriär-, karaktärs- och sambandseffekter i landskapet som helhet, för
människor och för flora/fauna både lokalt och i större skala mellan omgivande
höjdområden. En fortsatt småskalig struktur, utan större förändringar av
vägens sektion och profil, gör det också möjligt att uppleva dramatiken i landskapet och att undvika stora ingrepp som innebär brott mot skalan eller strukturen.
• En variation i ambitionen/uttrycket/omfattningen av infrastukturåtgärder kan
vara bra för att spegla det mycket varierade landskapet längs sträckan. En sådan
variation är en viktig del av karaktären idag, vilken man då bygger vidare på.
• Vattendragen kring vägen är känsliga. En god status kan vidmakthållas och utvecklas om man har en hög ambitionsnivå när det gäller skyddsåtgärder vid vattendrag i samband med infrastruktur. Det kan gälla biotopförstärkande åtgärder
vid bäckar för att öka förutsättningarna för livskraftiga populationer.
• Våtmarker är viktiga generellt i vägens omgivningar. Man kan verka för att våtmarker tillkommer och att befintliga inte påverkas av ny infrastruktur och bebyggelse.
• Genom att vidmakthålla ett vägnät som medger åtkomst till odlings-, betes och
skogsmarker i området ökar man möjligheterna att bruka den mosaik av viktiga
arealer för en ökad biologisk mångfald.
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Bilaga
1. Väg 190 (översiktskarta)
2. Potential att stärka ett funktionellt och attraktivt landskap längs väg 190
3. Bred böljande dalgång
4. Bred sprickdalssjö
5. Smal sprickdal

Väg 190

Från E45 till Sollebrunn
Terräng och öppen mark

Lilla Edet

Sollebrunn

Gräfsnäs

Lödöse

Anten
Skepplanda

Älvängen
Alingsås

Nödinge-Nol

Sjövik

Surte

Gråbo

Olstorp
Stenkullen

Angered
Angereds kyrkby
Olofstorp

Floda

Lerum

Partille
GÖTEBORG
1:175 000

POTENTIAL att stärka ett funktionellt
och attraktivt landskap längs väg 190
Generellt

- Lugnt och bullerfritt, delvis agrart präglat, en särart som kan utvecklas
- Biologisk mångfald, mosaiklandskap, som kan stärkas genom goda förutsättningar för bruk av skogs-, ängs- och betesmarker
- Vattenreglering och kvävereduktion i sjöar och våtmarker. Anlägg nya
våtmarker vid ny infrastruktur

BRED BÖLJANDE DALGÅNG
Mellbyån
- Samplanering för att inte fragmentera landskapet
- Stärk upplevelsevärden och biologisk mångfald genom att
undvika ökad trafikering och värna kantzoner med lövskog
- Spridningsfunktioner viktiga över större sprickdalar för ädellövskog, barrskog på höjderna och viltets rörelser

BRED SPRICKDALSSJÖ
Mjörn och Anten
- Samplanering för att behålla landskapets mångfald och
attraktivitet
- Stärk upplevelsevärden för boende och friluftsliv i sjönära
lägen genom ökad tillgänglighet
- Bullerskydda känsliga områden t.ex. ädellövskogar och ängsoch betesmarker, vilket stärker biologisk mångfald
- Möjliggör upplevelser av det dramatiska landskapet genom
att landskapsanpassa vägåtgärder och konstruktioner.

SMAL
SPRICKDAL
Ålanda
- Faunapassager
vid trånga
passager
- Möjliggör upplevelser av det
dramatiska
landskapet

BRED BÖLJANDE DALGÅNG
Södra Lärjeån
- Samplanering för att inte fragmentera landskapet och behålla dess
mångfald och attraktivitet
- Stärk upplevelsevärden genom att undvika ökad trafikering
- Stärk biologisk mångfald genom att värna kantzoner med lövskog
samt att se till att skogs-, ängs- och betesmarker är lätta att bruka
- Spridningsfunktioner viktiga över större sprickdalar för ädellövskog,
barrskog på höjderna och viltets rörelser.
- Förbättra vägnät för främst gång och cykel. Stärk samtidigt ekologiska spridningsvägar genom vegetation.

BRED BÖLJANDE DALGÅNG
Södra Lärjeån och Mellbyån

LANDSKAPETS KÄNSLIGHET

känsliga avrinningsområden och minskad vattenhållande förmåga

känsligt för ekologiska
barriärer vid ny infrastruktur och bebyggelse

ädellövträdsmiljöer
känsliga för buller som
kan påverka fågellivet
och ge sämre upplevelsevärden

känslig för storskalig infrastruktur och bebyggelse med schakt och
konstruktioner som ger
skalbrott

känsligt för strukturomvandling som förändrar
dalgångslandskapets
mångfald och bärkraftiga markanvändning,
dvs att driva ett jordbruk

infrastruktur och bebyggelse i
nya lägen riskerar att fragmentera de ekologiska spridningsvägarna runt Göteborg

kering
som bullerstör en av Göteborgs få dalgångar med låg
exploateringsgrad och därmed
höga upplevelsevärden.
TYPSEKTION
bebyggelse i ny a lägen

MÅL FÖR LANDSKAPET (förslag)
Ett attraktivt och funktionellt landskap
- för jordbrukare
- för friluftsbesökare genom närhet till Göteborg, tystnad, tillgänglighet och naturvärden
- för människor att röra sig och bo i genom ett nätverk av gång- och
cykelförbindelser
- med sammankopplade ekosystem för att stärka biologisk mångfald
- som vattenhållande och kvävereducerande för Göta älv och havet

ädellövsmiljöer i kantzon

NYCKELFAKTORER FÖR ATT UTVECKLA LANDSKAPETS POTENTIAL
Tystnad och friluftsliv för Göteborgsområdet
Ekologiska spridningsvägar i olika riktningar runt Göteborg.
Storlek på jordbruksenheter som gör det fortsatt möjligt att driva
jordbruk, undvik nya barriärer
Närproducerad ekologisk mat till Göteborg
Nätverk av lokala vägnät för cykel och fotgängare
Samplanering

Mellbyån-storgådar med utomvidsbebyggelse i Södra kanten
Södra Lärjeån tätorter på södra
sidan av dalen
väg 190 huvudstråk vid Södra Lärjeån. Korsande väg 42 i Sollebrunn

NYCKELAKTÖRER I DENNA LANDSKAPSTYP
Jordbrukare, odling och bete
Hästgårdar
Boende i samhällen
Friluftsbesökare
Kommunala planerare och kommunekolog
kanter som alstrar buller

bebyggelse på moränkullar,
sockenkyrkor

Lärjeån nedskuren, meandrande,
betesdjur

produktiv jordbruksmark

bebyggelse i övergångszon

ädellövmiljöer i kantzon

LANDSKAPETS INNEHÅLL OCH
SAMMANHANG

skogsklädda höjder, vildmark

skogsklädda höjder, närrekreation, naturreservat,
skogsbruk

BRED BÖLJANDE DALGÅNG
Mellbyån

BRED BÖLJANDE DALGÅNG
Södra Lärjeån

1:175 000

BRED SPRICKDALSSJÖ
Mjörn och Anten
LANDSKAPETS KÄNSLIGHET

känsliga avrinningsområden och
minskad vattenhållande förmåga

känsligt för ökad trafikering
som bullerstör en av Göteborgs få dalgångar med låg
exploateringsgrad och därmed höga upplevelsevärden.

känsligt för ekologiska barriärer vid
ny infrastruktur och
bebyggelse

känslig för infrastruktur
som förändrar karaktären tex genom uträtade
jvg- och vägbankar.

Känslig för att långa
utblickar över vatten
och öppna marker bryts
i samband med nya
vägsträckningar eller
bebyggelse.

känsligt för storskalig infrastruktur och
bebyggelse med schakt
och konstruktioner som
ger skalbrott

ädellövträdsmiljöer
känsliga för buller som
kan påverka fågellivet
och ge sämre upplevelsevärden

infrastruktur och bebyggelse
i nya lägen riskerar skapa
barriärer och därigenom
fragmentera landskapet

TYPSEKTION
byar och tätorter på
östra sträderna

flack böljande till småbruten
terräng

MÅL FÖR LANDSKAPET
Ett attraktivt och funktionellt landskap
- för jordbrukare
- för friluftsbesökare och fritidsboende genom närhet till Göteborg, tystnad, tillgänglighet och naturvärden
- för människor att färdas och bo i genom ett nätverk av gång och cykelförbindelser
- med sammankopplade ekosystem för att stärka biologisk mångfald
- som vattenhållande och kvävereducerande för Göta älv och havet

mosaiklanskap på flackare
partier

NYCKELFAKTORER FÖR ATT UTVECKLA LANDSKAPETS POTENTIAL
Infrastruktur och bebyggelse med utblickar över sjöarna
Tystnad och friluftsliv för Göteborgsområdet
Ekologiska spridningsvägar i olika riktningar runt Göteborg
Förutsättningar för att undvika igenväxande odlingsmark
Vattenfördröjning och kvävereduktion för Göta Älv och havet
Småskaliga tillägg i mosaiklandskap, större konstruktioner där landskapet är storskaligt
Samplanering

partier av korsande grusåsar

NYCKELAKTÖRER I DENNA LANDSKAPSTYP
Jordbrukare- odling och bete
Hästgårdar
Boende i samhällen
Friluftsbesökare
Kommunala planerare och kommunekolog
Trafikanter som alstrar buller
Museijärnväg

ädellövsmiljöer nära vatten
och i kantzoner

museijärnväg längs Anten

fabriker och stora stora
sommarhus från industriepoken

väg 190 huvudstråk

produktiv jordbruksmark i mosaiklandskap, samlad bebyggelse

bebyggelse i övergångszon

skogsklädda förkastningsbranter

fritidshusbebyggelse
skogsklädda höjder
vildmark

LANDSKAPETS INNEHÅLL OCH
SAMMANHANG

öppen vattenyta, skärgård i Mjörn

BRED SPRICKDALSSJÖ
Anten

BRED SPRICKDALSSJÖ
Mjörn

1:175 000

SMAL SPRICKDAL
Ålanda

TYPSEKTION

känsliga avrinningsområden och minskad vattenhållande förmåga

känsligt för ekologiska
barriärer vid ny infrastruktur och bebyggelse

infrastruktur och
bebyggelse i nya lägen
riskerar att fragmentisera landskapet

känslighet för tvärgående infrastruktur med
konstruktioner som
skapar barriärer tvärs
över dalgången

ädellövträdsmiljöer
känsliga för buller som
kan påverka fågellivet
och ge sämre upplevelsevärden

verksamheter kopplade
till vatten

Stora barrskogsområden
med våtmarker

ädellövsmiljöer nära vatten
och i kantzoner

vatten och verksamheter i dalbotten

väg 190 huvudstråk

enstaka hus

småskalig sprickdalsterräng

vattenrik skogsmark
med sjöar och myrar i
sprickdalarnas

skogsklädda höjder
vildmark

LANDSKAPETS INNEHÅLL OCH
SAMMANHANG

NYCKELAKTÖRER I DENNA LANDSKAPSTYP
Näringsidkare
Trafikanter
Boende i samhällen
Kommunala planerare och kommunekolog
Friluftsbesökare
Muséejärnvägen

SMAL SPRICKDAL
Ålanda

NYCKELFAKTORER FÖR ATT UTVECKLA LANDSKAPETS POTENTIAL
Infrastruktur och bebyggelse med utblickar över sjöarna
Tystnad och friluftsliv för Göteborgsområdet
Ekologiska spridningsvägar genom trånga pass
Storlek på jordbruksenheter som gör det fortsatt möjligt att driva
jordbruk, undvik nya barriärer
Nätverk av lokala vägnät för cykel och fotgängare
Samplanering av infrastruktur, verksamheter och naturvärden

MÅL FÖR LANDSKAPET
Ett attraktivt och fuktionellt landskap
- för näringsidkare
- för friluftsbesökare genom närhet till Göteborg, tystnad, tillgänglighet och naturvärden
- för människor att färdas och bo i genom ett nätverk av gång och
cykelförbindelser
- med sammankopplade ekosystem för att stärka biologisk mångfald
- som vattenhållande och kvävereducerande för Göta älv och havet

1:175 000

www.trafikverket.se
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