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1. Bakgrund 
Inledning 

Bilden på föregående sida illustrerar att vi sitter på 
stora resurser i Sverige. Bohuslän utsågs 2013 av 
CNN till världens sjunde vackraste vildmarksområde. 
Hur vill vi förhålla oss till den resursen? Frågan kan 
ställas till flera aktörer som har möjlighet att påverka 
hur detta landskap utvecklas i framtiden.  

 

Trafikverket är en av aktörerna. Infrastrukturen kan ut-
vecklas på olika sätt i detta landskap. Med hjälp av ett 
brett kunskapsunderlag kring landskapsfrågorna kan man 
redan i ÅVS-processen identifiera landskapets förutsätt-
ningar – känslighet för förändringar, behov och potential 
att höja funktioner och värden i detta landskap. 

Att vända på synen: hur kan vi i samband med de åtgärder 
som ligger framför oss bygga in värden och funktioner för 
en god helhet – det hållbara samhället – snarare än att 
fokusera på att försöka undvika skada? 

Det här underlaget ska vara en hjälp med ett sådant syn-
sätt för den förenklade åtgärdsvalsstudien (ÅVS:en) för 
Myggenäs korsväg. 

Vanligtvis finns relativt lite kunskap om landskapet tidigt 
i planeringsprocesser, se bilden till höger. Men då är möj-
ligheterna att påverka som störst. Genom god kunskap 
tidigt kan bra val göras som både undviker kostnads-
drivande lösningar och som möjliggör en hållbar sam-
hällsutveckling. 

 

 
Läsanvisning 

Denna PM är en utökad version av en bildspelspresent-
ation som gavs inledningsvis  i ÅVS-processen för hela 
projektgruppen – tjänstemän för Trafikverket och Tjörns 
kommun – en variant med förklarande text.  Efter mötet 
har avsikten varit att kunskapen och materialet ska finnas 
till hands för projektgruppen och Trafikverkets miljö-
specialister som ett verktyg för att bedöma behov, 
potential och åtgärdsförslag. 

Redovisningen är ordnad i uppslag med bild på höger-
sidan av uppslaget och förklarande text på vänstersidan. 
Rapporten skrivs därför bäst ut liggande på uppslag. 

Denna PM är framtagen av konsultgruppen ”Befarings-
byrån” inom Trafikverkets FOI-projekt ”Landskap i lång-
siktig planering” som syftar till att testa hur ökad kunskap 
tidigt i processerna förbättrar Trafikverkets möjligheter 
att uppnå funktions- och hänsynsmålen för transport-
systemet. 

Först presenteras tankarna bakom FOI-projektet och 
användningen av landskapskaraktärsanalyser generellt. 
Därefter, från sidan 32 och framåt, följer beskrivningar av 
förhållanden vid Myggenäs korsväg.   

Erfarenheter från tillämpningstestet på en mindre ÅVS 
finns på sidan 12. 

Mer om projektet finns på www.trafikverket.se/landskap  
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ÅVS-processen 

Åtgärdsvalsstudieprocessen är ett viktigt skede för 
att hantera behov, brister och den potential som finns 
kring varje förändring.  

 

I ÅVS:en blir fyrstegsprincipen central och här läggs 
grunden till att uppnå transportpolitikens två övergrip-
ande mål – funktionsmålet och hänsynsmålet. Två 
mål som ska väga jämt. 

Transportinfrastrukturen har och ska ha en viss funktion i 
transportsystemet. På samma sätt finns funktioner i land-
skapet som också kan främjas med de åtgärder som 
identifieras i ÅVS-processen. 
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Funktion 
Mobilitet 

främja 

Funktion 
Landskap (m.m.) 

främja 



2. Landskapskaraktärsanalys 
(LKA) – metodik 
Landskapskaraktärsanalys 

I många planeringsprocesser blir kunskap om landskapet 
tillgängligt förhållandevis sent i processen, ofta när ett 
projekt ska konsekvensbedömas. Konsekvensen hanteras 
då som ett ”intrång” där man bedömer ”träff/inte träff” i 
utpekade värdeområden. 

Kunskapen kommer ur sektorsunderlag kring naturmiljö, 
kulturmiljö och landskapsbild. 

Då är det svårt att se och bedöma helheter i landskapet – 
hur förhåller sig dessa värdeområden till varandra – och 
man får ingen ledning till hur man kan göra vid planerade 
förändringar. 

Landskapet reduceras till en miljöfaktor bland andra, 
istället för beskrivas som en helt grundläggande förut-
sättning för åtgärderna. 
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Landskapskaraktärsanalys  
(forts.) 

Genom att arbeta med landskapskaraktärsanalys (LKA) 
får man ett verktyg för att betrakta landskapet som själva 
platsen/arenan där infrastrukturen ska utvecklas. 

I en LKA har landskapet inga vita fläckar – alla delar av 
landskapet hänger samman och bygger en karaktär. 
Karaktären baseras på landskapets fysiska form, inrym-
mer landskapets ekologi och präglas av dess tidsdjup – 
hur människor har nyttjat landskapet, nu och historiskt. 

Kunskapsfälten behöver läsas tillsammans för att tolka 
landskapet och för att hitta dess känslighet för förändring. 
Med en helhetssyn kan man också hitta den potential som 
finns att stärka ett landskap genom de åtgärder man 
planerar.   
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Ett mångsidigt verktyg 

Projektet ”Landskap i långsiktig planerings” metod med 
LKA har tillämpats i flera olika planeringssammanhang. 
Med kunskap om landskapet tidigt i processerna täcker 
man inte bara in ”var-frågan” kring infrastruktur, utan 
också ”hur” – hur kan vi utveckla infrastrukturen i om-
givande landskap med sikte på god funktion och karaktär? 
Det ger också ett bättre underlag för effekt- och samhälls-
ekonomiska bedömningar. 

Erfarenheter 

LKA har prövats i flera ÅVS-processer i Västra Götalands 
län. ÅVS Myggenäs korsväg är den första förenklade ÅVS 
där tillämpningen testas. Erfarenheterna visar att med en 
relativt liten insats från expertis inom ekologi, kultur-
historia och landskap kan man identifiera konkreta 
landskapliga frågor som är viktiga att hantera även om 
åtgärderna på själva infrastrukturen kan bli små i slut-
ändan. Trots att den regionala LKA:n är mycket över-
gripande och att aktuellt karaktärsområde i detta fall 
omfattar hela kusten, är erfarenheten att de generellt 
beskrivna känsligheterna och potentialerna ger en god 
ledning till landskapsfrågorna.  

Kunskapen behöver komma in tidigt i ÅVS-processen så 
att alla inblandade parter förstår landskapsförutsätt-
ningarna. Frågorna behöver sedan hållas vid liv genom 
processen. Någon/några personer som är särskilt invigda 
kan behöva stötta och coacha särskilt. Det skulle kunna 
vara regionala miljöstrateger eller särskilt insatta 
regionala planerare. 
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3. Bohuskusten, karaktärsområde  
Pilotstudie Västra Götalands län 

En LKA använder begreppen landskapstyp och karak-
tärsområden. En landskapstyp kan finnas på flera ställen 
– exempelvis finns flera olika slättområden i Västra Göta-
land som alla har vissa gemensamma drag. Men varje slätt 
är ett eget karaktärsområde som har sina specifika förut-
sättningar, sprungna ur den historiska utvecklingen i just 
det området. 

Indelningen är inte absolut – gränserna är ibland flytande 
och kan behöva preciseras när man tittar närmare på dem. 
Gränserna är inte viktiga, det är beskrivningen av för-
hållandena som är betydelsefulla. 

Indelningen har skett genom den helhetsbild som ges av 
integrerad kunskap från de tre temana kultur, form och 
ekologi, se sidan 11.  

(Pilotstudien: Trafikverket ”Landskap i långsiktig planering – 
Pilotstudie i Västra Götaland. Publikationsnummer 2011:122) 
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Karaktärsområdet Bohuskusten 

Även om ÅVS:en berör ett mycket litet område finns flera 
av de generella dragen hos Bohuskusten representerade 
på platsen. Därför är helhetsbilden viktig, med de gene-
rella nyckelkaraktärerna och råden kring känslighet och 
potential. Dessa redovisas därför på följande sidor (utdrag 
ur pilotstudien i Västra Götaland). 
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Bohuskusten 



Karaktärsområdet Bohuskusten 
(forts.) 

Bohuskustens karaktäristiska topografi syns tydligt på den 
s.k. ”teddykartan” på sidan intill, som visar topografi och 
struktur. Bergknallar kringgärdade av flacka, lågt liggande 
dalbottnar. Man ser en tydlig skillnad mot områdena i 
öster. Gränsen för karaktärsområdet ”Bohuskusten” går 
ungefär i väg E6 sträckning (svart linje).  
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Bohuskusten 
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Uddevalla 

Stenungsund 

Skärhamn 



Karaktärsområdet Bohuskusten 
(forts.) 

Ett karaktärsområde byggs upp av ett antal byggstenar 
som ger området dess karaktär och funktion. Bygg-
stenarna är känsliga för förändring om karaktären ska 
bestå. Vissa företeelser har en potential att stärkas eller 
utvecklas för att bygga vidare på karaktär och funktion 
eller för att åtgärda brister i landskapet. 

Därmed inte sagt att karaktären måste bibehållas. Land-
skapet är i ständig förändring. Det är upp till de som 
planerar för förändringar i landskapet att förhålla sig till 
karaktär och funktion i relation till önskad och planerad 
utveckling. LKA:n är inte värderande utan ger en utgångs-
punkt inför sådan planering. 

De generella byggstenarna/nyckelkaraktärerna för Bohus-
kusten framgår av bilden på höger sida. 

Lerbotten möter bergen och minsta plätt är eller har varit 
odlad eller betad. Här fanns bosättningar redan under 
stenåldern. 

Småskaligt jordbruk  har sedan varvats med fiskenäring 
vid de rika sill- och fiskeperioderna då kustens fiskelägen 
blomstrade.  
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Karaktärsområdet Bohuskusten 
(forts.) 

Bohuslän är ett av de biologiskt rikaste områdena i länet 
med ytterskärgårdens fågelliv, havsmiljön, öppna betes-
marker, ädellövskogar m.m. Det är rikt på ädellövskog i 
övergången mellan berg och dalbotten, i en smal zon, 
fläckvis kring bergkullarna, som därmed sårbar för frag-
mentering. 

Kartbilden till höger visar täthet för ”mosaiklandskap” – 
nyckelbiotoper för skogsmiljöer i kombination med värde-
fulla ängs- och betesmarker. Denna kombination visar 
goda förutsättningar för biologisk mångfald där röda 
områden har störst potential och högst funktion idag. 

Stora delar av Bohuslän är av riksintresse för naturmiljön 
friluftslivet och för kulturmiljöerna. Det har också lyfts 
fram som ett av ”Nationallandskapen” i Sverige enligt 
miljöbalkens fjärde kapitel. (Källa: Länsstyrelsen Västra 
Götaland ”Kustområdet och skärgården i Bohuslän” 
2000) 
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Bohuslän är rikt 
på biologisk 
mångfald 



Karaktärsområdet Bohuskusten 
(forts.) 

Ett landskap är stadd under ständig förändring. I Bohus-
län råder ett stort förändringstryck framför allt i form av 
fritids- och permanentbostäder. Kartan visar sådana svala 
och heta områden baserade på förändringar i befolkning, 
taxeringsvärden och fastighetsutveckling. (Källa: 
Riksantikvarieämbetet ”Förvaltningsindex som metod 
för att mäta förändringstryck” 2011) 

I landskapet ser man detta bl.a. i etableringen av bostäder 
och fritidshus, ofta i nya lägen uppe på höjder för att 
komma åt utsikt. Här finns också en stor påverkan av den 
norska marknaden.  
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Bohuskusten  
– utvecklingstendenser 



Känslighet för förändringar 

Den typiska karaktären gör att vissa aspekter är känsliga 
för förändring, om den rådande karaktären ska värnas. 

Till höger beskrivs generella aspekter från pilotstudien. 
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Bohuskusten – känslighet 

• Skala och samband med omgivande landskap  
– särskilt yttre delarna och i öppna dalgångar 

• Infrastruktur som inte följer landskapets tydliga mönster 

• Känsligt för igenväxning vid försvårat brukande – störda 
utblickar och visuella barriärer 

• Strandängarnas fågelliv känsligt för buller 



Känslighet för förändringar  
(forts.) 

Den typiska karaktären gör att vissa aspekter är känsliga 
för förändring, om den rådande karaktären ska värnas. 

Till höger beskrivs generella aspekter från pilotstudien. 
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Bohuskusten – känslighet 

• Ekologiska samband – känsligt för habitatförlust 
eftersom delpopulationerna är små 

• Vattendrag känsliga för grumling 

• Krattekskogar känsliga för uttorkning 

• Geotekniskt problematiskt – åtgärder kan påverka större 
ytor än annars 

 



Potential vid förändringar 

När åtgärder, omdaningar och tillägg planeras och utförs i 
Bohuskusten har följande aspekter identifierats som 
potentialer att utveckla, om brister i landskapet ska 
åtgärdas eller den rådande karaktären ska utvecklas. 

Generella aspekter från pilotstudien framgår av högra 
sidan. 

Stenbyggartraditionen avser det historiska arvet från den 
omfattande stenhuggarnäringen vars resultat man inte 
bara ser i stenbrott och stenindustrianläggningar, utan 
också i sten som byggnadsmaterial i vägräcken, broar, 
stödmurar etc. Sten kan fortsatt användas i gestaltningen 
för att knyta an till platsens tradition. 

Den sista punkten beskriver att Bohuslän inte bara är dess 
pittoreska kustsamhällen och fiskelägen. Landskapets 
speciella topografi gör sig påmint vid färd ut till kust-
bandet och karaktären på hela resan är en del av upp-
levelsen. 
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Bohuskusten – potential 

• Stenbyggartraditionen…   

• Bygg bort barriärer och vandringshinder 

• Vägrensskötsel för biologisk mångfald 

• Anpassa linjeföring och profil till landskapets former – del 
av upplevelsen att närma sig kusten 



4. Myggenäs korsväg, 
landskapskaraktärsanalys  
Tidsdjupet i landskapet 

På kartan från 1933 kan man se att Almö sund var ett 
sund mellan Almön och Tjörn. Vid platsen för Myggenäs 
korsväg var det ca 200 m brett. 

Endast ett par torp finns i området – den stora aktiviteten 
fanns i kustbandet, på Tjörns syd- och västsida, och i de 
uppodlade bredare dalgångarna som syns i sydväst, kring 
bybildningen vid Gamla Myggenäs och Mellby. Området 
var då utmarker. Strimmor av skogsskiften sträcker sig 
från odlingsmarken och norr ut. 
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1933 
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Tidsdjupet i landskapet  
(forts.) 

På kartan från 1974 har Stenungsund etablerats som den 
petrokemiska industristad den är idag, sedan utveck-
lingen på 1960-talet. Behovet av bostäder för befolk-
ningen, som fyrdubblades på ett årtionde, löstes inte bara 
på fastlandet – Myggenäs byggdes också. Samhället 
bebyggdes med nästan enbart småhus under 60- och 70-
talen. Villorna uppfördes i 1 plan med souterrängplan där 
det medgavs. Orten planerades enligt SCAFT-principer* 
med matargator samt stickgator med vändplan. Ett 
separerat gång- och cykelvägnät genom de gröna parti-
erna förbinder bostäderna och skolan, som placerades 
långt in i området. 

När väg 160 och Tjörnbron öppnade 1960 vände det helt 
ut och in på området kring Myggenäs. Det som tidigare 
varit utmark blev nu tillfart till hela Tjörn. Vägen byggdes 
enligt tidens ideal med raka linjer och stora radier, för den 
ökade privatbilismens framkomlighet. Det skedde en 
mycket liten anpassning till landskapets former och funk-
tioner – en normalsektion ”rullades ut” över terrängen.  

Almö sund fylldes ut och en meterbred passage lämnades 
för havsvattnet. 

* SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för 
Trafiksäkerhet) var en modell för stadsplanering som 
utvecklades på 1960-talet vid Chalmers tekniska 
högskola.  Publikationen ” Riktlinjer för stadsplanering 
med hänsyn till trafiksäkerhet: Scaft 68” gavs ut 1968. 
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1974 
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Tidsdjupet i landskapet  
(forts.) 

2014 – Den första Tjörnbron påseglades av ett fartyg och 
rasade 1980. När den ersattes av en ny bro 1981 fick väg 
160 en ny, genare sträckning. Det innebar en stor berg-
skärning på Almön och en ny hög landbro över campingen 
på södra delen av Almön. Vägen breddades och den gamla 
vägen blev lokalväg upp till det tidigare brofästet där 
rastplats/utsiktsplats och restaurang nu finns. I samband 
med detta ökade utfyllnadens omfattning öster om 
Myggenäs korsväg. 
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2014 
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Tidsdjupet i landskapet  
(forts.) 

2024? – Kommunen planerar för bostäder på Almön. 
Planförslaget, som varit ute på samråd våren 2014, 
illustreras i kartan till höger. Planförslaget innebär att 
orten tydligare får fler funktioner på båda sidorna av 
vägarna 160 och 169. Vägarna kan komma att få en ökad 
betydelse för lokal och regional trafik. Förutom bostäder 
planeras kontor, verksamheter och anläggningar för 
besöksnäringen. 
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2024? 

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



Områdets roll i olika epoker 

Området och orten har inte haft någon stark egen identi-
tet. Snarare har området varit, och är, i periferin genom 
tre viktiga epoker. 

Under sillperioderna, varav den senaste inträffade i 
slutet av 1800- och början av 1900-talet, då Bohusläns 
fiskelägen växte sig starka, var området ett perifert för-
sörjningslandskap som komplement till fiskenäringen. 
Här fanns några torp och här hämtade man ved m.m. 

När Stenungsund byggdes ut på 1960-talet etablerades 
Myggenäs som en ”sovstad” för arbetare och tjänstemän i  
industrierna. 

Sedan decennierna före sekelskiftet 2000, är en struk-
turomvandling med fokus på regionförstoring en tydlig 
trend. Kring Göteborg har kommunerna i Göteborgs-
regionens kommunalförbund (GR) enats om en regional 
strukturbild som lyfter fram en stark kärna (Göteborgs 
centrum) och stationsorterna kring de viktiga kom-
munikationsstråken i en fingerstruktur. Det är huvud-
sakligen här bostäder och verksamheter ska tillkomma. 

Tjörns kommun har i sin översiktsplan pekat ut Myggenäs 
som en ort där man kan bo och pendla in till Göteborg för 
arbete som en del av strukturbilden.  

I alla dessa skeden har området kring Myggenäs 
karaktäriserats av en perifer roll – i utkanten av en annan 
attraktionspunkt. Brist på egen stark identitet har troligen 
spelat roll i områdets utveckling. 
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2014 
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Avtryck i dagens landskap 

När vägen drogs fram på 60-talet togs mycket liten 
hänsyn till landskapets förutsättningar. Det blir tydligt i 
framför allt dessa partier. 

A. Den tydliga åsen har skurits av. Sambanden brutna. 

B. Över den tydliga dalgången går vägen på en  
4–5 meter hög bank. Sambanden brutna. 

C. Det lilla torpet som syns på kartan från 1933 låg 
upptryckt i kanten mot en höjd i nordost och 
lämnade odlings- och betesmark i sydväst. Vägen 
drogs mellan torpet och kullen och sambanden 
bröts. Torpmiljöns lugna baksida fick i och med 
vägen mer karaktären av framsida . 

D. Utfyllnaden kring Myggenäs korsväg tillkom vid 
vägens tillkomst på 60-talet och ombyggnad på  
80-talet. 

E. Kraftig bergskärning från vägens dragning efter att 
nya Tjörnbron byggdes på 80-talet. 

F. Bäck kulverterad. Oklart i vilket sammanhang.  
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AVTRYCK I DAGENS LANDSKAP 
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Avtryck i dagens landskap  
(forts.) 

Ytterligare ett tecken på 60-talets utformning av väg 160 
är de två gångpassager under vägen som finns mellan 
Myggenäs och Almö sund, knappt 2 meter i diameter, se 
de två lila tvärstrecken på kartan på sidan 44.  
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AVTRYCK I DAGENS LANDSKAP 



Potential och mål för landskapet 

Omgivningarna kring Myggenäs korsväg kan betraktas 
som ett ”omvandlingslandskap” – här har förändringar i 
bruket av landskapet radikalt ändras dess karaktär vid 
flera tillfällen. Rådande karaktär präglas mycket av den 
väg- och samhällsplaneringskultur som rådde från 60-
talet och ett par decennier framåt, med några brister som 
följd. 

Det finns dock potential att åtgärda dessa brister genom 
åtgärder som kan genomföras i samband med andra 
åtgärder för Myggenäs korsväg.  

De första två punkterna på sidan till höger (47)  handlar 
om passage tvärs väg 169 men framför allt väg 160. Den 
tredje punkten om gestaltning handar om att platsen 
kring Myggenäs korsväg, genom utfyllnader och ianspråk-
tagande för trafikändamål, blivit starkt dominerad av 
transportslagen, snarare än de människor som ska resa. 
Här kan kännas ogästvänligt att vara.  

Genom att arbeta med medveten gestaltning av platsen 
finns potential att höja värdena. Flera aktörer har ansvar 
och intressen som berör platsen – kommunen, Trafik-
verket, Västtrafik, näringsliv, samhälls- och föreningsliv 
på orten m.fl. 

Kommunen uppmärksammade potentialen i en medveten 
gestaltning av området kring Myggenäs korsväg i och med 
att man arrangerade arkitekttävlingen ”Europan” 2007. 
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POTENTIAL OCH MÅL 
för landskapet 

• Underlätta rörelsen tvärs vägarna – 
människor och djur 

• Öka genomströmningen under väg 160 

• Gestaltning av Myggenäs korsväg 



Vad vill vi? 

Åtgärdsvalsstudieskedet är ett planeringsforum där flera 
aktörer kan uttrycka sina viljor – framför allt kommunen 
och Trafikverket som ansvarar för ÅVS:en, men även 
andra aktörer kan behöva formulera sina behov och mål. 

Det finns en stor potential att i samverkan utveckla 
platsen. En viktig pusselbit för denna samverkan är att 
kommunerna längs väg 160 uttrycker sin vilja kring vilken 
roll vägen ska ha framöver, i det stråk som har såväl lokala 
som regionala och nationella resebehov.  
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ÅVS:ens möjligheter – Vad vill vi? 

• Möta behoven 

• Samverkan mellan aktörer 

• Potential att utveckla platsen 
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