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FÖRORD
”Landskap i långsiktig planering” samt flera därtill
Trafikverket har ett övergripande ansvar för att
skapa ett transportsystem som är långsiktigt hållbart kopplade utvecklingsprojekt och flera praktiska
försök att tillämpa och utvärdera verktyget ”integreoch effektivt. Transportsystemet har en stor påverrad landskapskaraktärsanalys”. Flera uppdrag har
kan på landskapet genom byggande och förvaltning
därefter använt ett integrerat landskapsperspektiv
av vägar och järnvägar. För Trafikverket har därsom teoretisk utgångspunkt. Här bör nämnas metod
för ett helhetsperspektiv på landskapets resurser,
för strategisk miljöbedömning, regeringsuppdraget
värden och förändringsprocesser blivit en alltmer
om Grön infrastruktur samt Trafikverkets interna
viktig fråga. Att uppfatta landskapet som en arena
styrning med riktlinjer för landskapsanpassning. I
utgör en viktig grund och utgångspunkt för både
långsiktig strategisk planering och i den fortsatta fy- det pågående och fortsatta arbetet har också ett
myndighetsöverskridande projekt (inom ramen
siska planeringen. Kommande stora och kostsamma
infrastruktursatsningar på bland annat höghastigför Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter
prövar verktygets tillämplighet inom respektive
hetsjärnvägar understryker ytterligare betydelsen
sektorer.
av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att
hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt
I integrerad landskapskaraktärsanalys används
gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt.
befintlig kunskap i nya sammanhang och på nya
sätt. Metoden är utvecklad av Trafikverket, men
Detta ökade fokus på landskap ledde redan kort tid
bygger på tidigare karaktäriseringsmetoder men är
efter Trafikverkets bildande 2010 till flera initiativ
annorlunda på några punkter. Det metoden tillför är
som syftade till att utveckla kunskap och metoden regionala skalan, ett tvärsektoriellt arbetssätt,
der inom området. Det material som presenteras
tillgång till ett beslutsunderlag i tidiga skeden och
här är produkten av ett flerårigt forskningsprojekt

att landskapet betraktas som en arena för planering
och därmed som själva grundförutsättningen för
kommande åtgärder och utveckling. En integrerad
landskapskaraktärsanalys beskriver också hela landskapet, inte bara avgränsade värdeområden. Nytt är
också att metoden hanterar landskapets känslighet
och potential som en vägledning i planeringen av
hur åtgärder kan utföras.
Trafikverket har behov av kunniga medarbetare och
konsulter som kan förstå och omsätta kunskap om
landskapet i planeringsskeden och i projekt. Denna
metodbeskrivning är ett av verktygen i en sådan
utbildning och redogör för den metod som kallas integrerad landskapskaraktärsanalys, förkortad ILKA.
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1 Introduktion

Den här metodbeskrivningen beskriver konkret
analysverktyget Integrerad landskapskaraktärsanalys
och vänder sig till alla som har nytta av kunskapen
som kommer ur en sådan. Den vänder sig till beställaren av analysen, som behöver kunskapen för att ta
olika beslut. Den vänder sig till utförarna, de som
praktiskt ska genomföra analysen, och den vänder
sig till granskarna, de som på olika sätt övervakar
myndighetsutövning och lagefterlevnad. Dessa roller förklaras närmare i handledningen.
En helt grundläggande utgångspunkt är att analysen inleds med ordet integrerad. Att tolka landskap
är inget enmansjobb. Landskapet är en komplext
sammansatt verklighet som används av alla för en
mängd olika syften. Att jobba med landskap är ett
lagarbete. Det behöver ske på en spelplan där samverkan är nyckelordet och hållbarhet är målet.
Denna handledning är praktiskt inriktad och beskriver analysens arbetsgång, bemanning och moment.
I inledningskapitlet beskrivs motiven till att arbeta
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med landskapet på detta sätt och här ges exempel på
nyttan och användningsområden.

2. Avgränsning

Här beskrivs sex övergripande steg. De återkommer inte i handledningen men ger en övergripande
struktur över den integrerade landskapskaraktärsanalysens syfte och möjligheter.

För vilka ändamål görs planeringen? För infrastruktur eller exploatering? Eller för regional eller lokal
utveckling? Kanske för besöksnäring eller hållbart
användande av resurser? För en gemensam fysisk
samplanering av flera parter? Svaren avgör hur analysen ska riktas.

1. Vad ska analysen användas till?

Vilket område ska analyseras? Hur hänger det ihop
med områden som avgränsas bort?

Vilket syfte har analysen? Hur tidigt i planeringsprocessen ska den göras? Har den ett brett allmänt syfte, Vilka behöver delta – beställare, utförare, granskare?
Hur bemannas planeringssituationen och dess olika
som för en nationell eller regional plan? Eller ska
den vara ett underlag för en mer specifik planerings- moment?
situation, som för en åtgärdsvalsstudie? Vad har
Hur fångas kunskap in från människor i området?
analyserats innan och vad kommer efter – hur lever
Den europeiska landskapskonventionen pratar om
kunskapen vidare? Vilka ska ha nytta av analysen
och för vilka beslut? Vilka mål ska uppnås för plane- ”landscape … as perceived by people.” Vilken grad
av medborgarsamverkan är lämplig i den skala som
ringssituationen som helhet? Finns mål för utveckanalysen görs för?
lingen i de landskap där förändringar planeras?
Frågorna är grundläggande och behöver besvaras
Frågorna i steg 1 och 2 är nödvändiga för att analyinför de fortsatta stegen.
sen ska få ändamålsenligt upplägg och bemanning.

3. Genomför en integrerad 				
landskapskaraktärsanalys

5. Hur behöver planeringsprocessen eller 		
projektet kontinuerligt stöd av kunskapen?

Genomför den integrerade landskapskaraktärsanaHur ska den nyvunna kunskapen om landskapet leva
lysen. Denna handledning beskriver arbetsmetodik
i planeringen framöver? Vilka personer bär kunoch ger exempel på delanalyser och redovisningssätt. skapen vidare? Hur säkras att beslut tas med denna
kunskap som grund jämte andra beslutsunderlag?
Hur lever kunskapen vidare mellan skeden i planering och projekt? Kunskapen och konsekvenserna
4. Använd känslighet och potential som 		
för olika handlingsalternativ behöver vara ständigt
vägledning
närvarande för beslut i en hållbar riktning.
Förändringen i ett landskap är förknippad med dels
känslighet, dels potential. Landskapet har en sårbarhet, men i planer och projekt finns också möjligheter
till utveckling genom att läka, stärka och tillskapa
6. Organisatoriskt lärande
kvaliteter. Känslighet och potential ger handlingsHur kan en ökad förståelse för landskapliga förhålalternativ som fungerar som konstruktiva råd och
landen, känslighet och potential förbättra procesvägledning i planeringssituationen. Känsligheter
ser för planering och projekt framöver? Integrerad
behöver uppmärksammas och hanteras med komlandskapskaraktärsanalys är ett förhållandevis nytt
petens. Potentialtänk är att se möjligheter inte bara
verktyg och synsätt. Analysens helhetsgrepp över
för den aktuella planeringssituationen, utan också
landskapets karaktär, funktion och relation har
för de omgivningar där förändringarna ska ske. Man betydelse för hållbar utveckling, med starka koppkan exempelvis få en bättre infrastruktur samtidigt
lingar till Sveriges miljömål. Kan organisationer som
som man får ett stärkt landskap. Det tillför planebedriver fysisk planering utveckla sina processer
ringen en positiv och möjliggörande kraft.

med hjälp av ett ökat landskapsfokus, för att möjliggöra en hållbar utveckling?
För de två sista stegen erbjuder denna handledning
inga svar. Men det är centrala frågor för att göra
kunskapen om landskapet verksam. Det handlar
trots allt om att implementera den europeiska landskapskonventionen i Sverige.
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LANDSKAPET ÄR ARENAN
En stor del av den verksamhet som Trafikverket bedriver, och de åtgärder som planeras och genomförs,
ska ta plats i landskapet och i människors vardag.
De ska komma till i en miljö som formats av tidigare
generationer genom människors bruk av skog, mark
och vatten, i de ekosystem som bidragit till människans välstånd. Det brukar gemene man kort och gott
kalla ”landskap” och alla har en relation till det.

intrång

ska läggas till det vanliga arbetet. Det är i stället en
breddad kunskapsbas och gemensam förståelse som
har bäring på en stor del av Trafikverkets processer för planering, investering, drift och underhåll.
Det flyttar fokus mot en värdeskapande verksamhet
kring infrastrukturen.

SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET

Samhällets möjligheter att nå en hållbar utveckling
Vi som planerar och driver projekt som påverkar
bygger på förmågan att samverka för goda helhetslandskapet behöver förstå situationen, förstå det
lösningar. Samspelet behöver ske på en delvis ny
landskap där åtgärder planeras och förstå på vilket
sida av spelplanen. Situationen illustreras i figur 1,
sätt åtgärderna utvecklar landskapet. Vi kallar det att
där fokus behöver förflyttas från att inte påtagligt
”landskapet är arenan” – skådeplatsen där det framskada till att påtagligt förbättra.
tida livet ska fortgå på ett ännu bättre sätt, med en
förbättrad mobilitet för människor, bättre boendemil- Lagarna som styr den fysiska planeringen syftar till
jö, ett gott klimat och ett robust och resilient landskap. att uppnå en hållbar utveckling med en mångsidig
markanvändning där olika intressen så långt möjligt
Att tänka landskap är därför ett synsätt, snarare än
kan samsas. Lagstiftningen ställer krav på dialog
ett särskilt moment. Det handlar inte om en miljömellan olika intressen under hela planprocessen.
fråga eller någon ytterligare utredning och krav som
10

Figur 1. Spelplanen för komplexa planeringssituationer. Hållbar utveckling har störst förutsättningar på den övre högra planhalvan. Illustration:
Befaringsbyrån efter förlaga från Riksantikvarieämbetet.

Men tillämpningen präglas ofta av en uppdelad
intressebevakning. I de flesta planeringssituationer
används sektorsvisa planeringsunderlag som pekar
ut värdefulla områden och objekt för exempelvis
naturmiljö eller kulturmiljö. Fokus i planeringsprocesserna ligger ofta på att undvika intrång och skada
i sena skeden, snarare än att tidigt låta landskapet
påverka målbilden och förutsättningarna för planen
eller projektet. När planeringen reduceras till att
undvika skada har landskapet svårt att integreras i
projektet. Det uppstår en maktkamp mellan planeringsintressen där starkast vinner. Resultatet blir
att landskapet delas upp – dels i avgränsade områden som skyddas, dels i övriga ”vita” områden, där
åtgärder oftast kan ske utan att landskapet blir en
styrande fråga.
En dialog som i stället utgår från landskapets förutsättningar och potential ger helt andra möjligheter
att utveckla gemensamma målbilder i hållbar riktning – att påtagligt förbättra genom aktuella investeringar.

LANDSKAPETS EKOLOGI

LANDSKAPETS TIDSDJUP

Figur 2. Förståelse och planering för landskapet kräver samspel
och samverkan mellan många aktörer. Illustration: Ingrid Fröhlich.

LANDSKAPETS FORM

På den här sidan av spelplanen är samverkan avgörande för att lösa de oftast komplexa planeringssituationerna. Samverkan behöver ske på alla plan:
• mellan beställare, utförare och granskare
• mellan kompetensområden
• mellan myndigheter och intresseföreträdare
• mellan skeden, dvs. mellan planerare, projektledare och entreprenör.
Och dessutom på tvären mellan alla dessa aktörer.

VAD ÄR DET NYA MED ILKA?
Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) är en
metod och ett underlag som sätter befintlig kunskap
i ett delvis nytt sammanhang, för användning på
nya sätt. Metoden är utvecklad av Trafikverket, men

bygger på tidigare karaktäriseringsmetoder, och är
lite annorlunda på några punkter.

Regional skala

ILKA är primärt ett regionalt underlag. Det innebär
att kunskapen är aggregerad till en regional systemnivå där landskapets företeelser och funktioner
kan förklaras i större sammanhang. Underlaget kan
sedan fördjupas.

Integration av kunskapsfält

Metoden är i grunden tvärsektoriell och involverar
en bredd både av kompetenser och roller i projekt
och processer. Det kräver att kompetenserna jobbar
tillsammans – tolkar landskapet tillsammans med
flera ögon samtidigt. Denna gemensamma kunskapsuppbyggnad skapar en annan kreativitet för åtgärdsplaneringen.

Tidig kunskap

Genom att finnas tillgänglig som ett tidigt beslutsunderlag kan ILKA vara ett stöd för kloka beslut i
avgörande, tidiga skeden.

Gemensam arena för planering

ILKA beskriver landskapet – inte som en miljöfråga
eller intresse – utan som själva grundförutsättningen för kommande åtgärder och utveckling.

Inga vita fläckar

ILKA beskriver hela landskapet, inte bara avgränsade värdeområden.

Känslighet

Landskapets känslighet beskrivs utifrån funktionalitet och rådande karaktär på ett beskrivande sätt.
Analysen klassar inte känsligheten och ger inga
värdeområden. I stället kan den ge ledning till hur
åtgärder kan utföras.

Potential

Landskapets potential är framåtsyftande och kan ge
ledning till hur åtgärder kan utföras så att landskapet stärks. Känslighet och potential kan användas
som en kreativ vägledning i planeringen.

11

Möjlighet att påverka utvecklingen

Kunskap om landskapet

TID
Figur 3. Tidigt i planeringen är möjligheten att påverka som störst – men då är ofta
kunskapen om landskapet som minst. När sedan kunskapen ökat har projektet kommit
så långt att det kan vara svårt att påverka avgörande delar. Val av lokalisering,
åtgärder med mera är redan avgjort. Illustration: Befaringsbyrån.

NÄR GÖR MAN EN ILKA?
Integrerad landskapskaraktärsanalys är huvudsakligen ett regionalt underlag. Som sådant fungerar den
i planeringssituationer för regional och nationell
plan för transportinfrastrukturen och miljöbedömningen till dessa. På samma sätt fungerar den i de
externa dialogerna med andra aktörer inom tidig
samhällsplanering.
Tidigt i processerna är kunskapen om landskapet
ofta som minst, men då är möjligheterna att påverka
som störst. Tidig kunskap om landskapet ökar möjligheterna att göra kloka och kostnadseffektiva val.
ILKA är användbar i systemanalyser och åtgärdsvalsstudier, där valen enligt fyrstegsprincipen ska göras
och planeringen är inriktad på behov och brister. I
den samlade effektbedömningen (SEB) har man stor
nytta av ILKA. Likaså vid beställning av åtgärder
som följer efter att planer har tagits fram, för att till
exempel utforma beställning och bemanna projekt.
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Underlaget och metodiken är möjlig att tillämpa
även i mer detaljerad skala. Det gör att ILKA kan
vara ett lämpligt underlag även i senare skeden som
hanterar lokalisering, utformning, landskapsanpassning, gestaltning med mera, enligt planeringsprocessen och i investeringsprojekt. ILKA är till innehåll
och uppbyggnad väl lämpad att i senare skeden
vara en brygga till andra moment som till exempel
kulturarvsanalyser och naturvärdesinventeringar.
Att bygga vidare på och fördjupa den integrerade
landskapskaraktärsanalysen gör att viktig kunskap
inte tappas mellan skedena.
ILKA kan även vara ett användbart underlag i andra
planeringssammanhang som inte primärt är inriktade på infrastruktur. Det kan gälla regionala planer
för fysisk planering, miljöbedömningar, ekosystemtjänstanalyser med mera. I Sverige finns få metoder
och exempel för den regionala planeringsnivån, och
här kan ILKA bidra till kunskap som siktar över
kommungränserna.

Nationell plan
Regional plan
Miljöbedömning av plan

Väg-/järnvägsplan enligt planläggningsprocessen
MKB
m.m...
Beställning av projekt
Överlämning av anläggning

PLANERA

INVESTERA

Systemanalyser
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)

Landskapsanalys
Kulturarvsanalys
Naturmiljöinventering

VIDMAKTHÅLLA/UNDERHÅLLA
m.m...

Skötselplaner
Tillståndsbeskrivningar

Samlad effektbedömning (SEB)
Figur 4. ILKA kan vara ett stöd i många tidiga planeringssituationer (svarta ord). Den kan också fungera som en brygga över till andra skeden där mer detaljerade utredningar krävs (gråa ord) och då kan
ILKA beskriva den övergripande kontexten. Illustration: Befaringsbyrån.

VILKA SVAR KAN ILKA GE?
Infrastrukturplanering kräver koll på landskapsförutsättningarna – i ett tidigt skede. Här behövs
kännedom om avgörande utgångspunkter för byggbarhet, risk- och miljöfaktorer, för samordning med
annan samhällsplanering men också för förvaltning
av anläggningar och miljö med mera. En ILKA kan
ge ett kunskaps- och beslutsunderlag för att lösa
frågor om exempelvis
• tekniska krav – radier, sektioner, nivåstandarder

• ekosystemtjänster som kan minska investeringsoch underhållskostnader

• få ekonomisk överblick – successiv kalkylering –
var finns de kostnadsdrivande faktorerna?

• möjligheter och risker när till exempel bebyggelseutveckling ska samordnas med infrastrukturplanering.

• nå fler av målen – klimatmål, transportpolitiska
mål – funktionsmål och hänsynsmål, mål för
landskapet, mål för social hållbarhet med mera

Bland förtjänsterna finns möjligheter att
• öka förutsägbarheten i infrastrukturprojekt

• hantering av terräng – broar, skärningar, tunnlar,
bankar, utfyllnader, schakter

• tidigt identifiera knäckfrågor – tekniskt, juridiskt, rumsligt, ekonomiskt – kunskap som ger
vägledning till sådant som bemanning i projekt
eller specificering av samplaneringsfrågor

• inpassning i landskapet – lokalisering, linjeföring, material och utföranden

• hitta flaskhalsar både rumsligt, i landskapet, och
i processen

• kostnadseffektiv drift och underhåll som också
bidrar till fler värden

• undvika utdragna processer – hitta utmaningarna tidigt och agera därefter

• passagemöjligheter för djur och människor

• minska risken för glapp mellan skeden

• hitta potentialerna – vilka mervärden är möjliga
att få när vi investerar för framtiden?
• bidra till attraktiviteten och funktionaliteten i
landskapet, och uppfylla Trafikverkets riktlinjer,
såsom ”Riktlinje landskap” och indikatorn ”andel landskapsanpassad infrastruktur”.
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Metodik

INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

HUR PÅVERKA/PÅVERKAS LANDSKAPET?
TRÄFF

Figur 5. Kunskapen om landskapet begränsas till
utpekade värdeområden. För områdena däremellan
saknas kunskap. Illustration: Befaringsbyrån.

KUNSKAP: AVGRÄNSADE VÄRDEOMRÅDEN
LANDSKAPSBILD

KULTUROBJEKT

NATUROBJEKT

ETT SAMMANSATT KUNSKAPSUNDERLAG pågår. Detta kan ligga till grund för mer av kreativt

ILKA – METODUTVECKLINGSARBETE

Det här utbildningsmaterialet beskriver metodiken
för integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA).
Metodiken är framtagen som ett svar på nya behov
inom planering och förvaltning av infrastruktur.

Forsknings- och innovationsprojektet ”Landskap
i långsiktig planering” har pågått mellan 2010 och
2016, med uppgiften att ta fram och testa metoder
för tidiga landskapsunderlag. Syftet har varit att
förbättra uppfyllelse av Trafikverkets och Sveriges
olika mål för miljö, landskap och landskapsanpassad infrastruktur samt möjligheten att göra bra
konsekvensbeskrivningar av nationell och regional
plan för transportinfrastrukturen. Det är också ett
sätt för Trafikverket att implementera den euro-

Inledningskapitlet beskriver en problematik med att
de flesta planeringssituationer använder sektorsvisa
planeringsunderlag. Det innebär att naturvård, kulturmiljövård och andra landskapsanknutna sektorer redovisar sina intresseområden var för sig. Det
finns risk att planering och miljöbedömning bara
uppmärksammar utpekade intresseområden och att
infrastrukturåtgärder lokaliseras till ytorna mellan
dessa objekt. För dessa områden finns mycket lite
tillgänglig information. Situationen illustreras av
figur 5.
Att i stället arbeta med ett sammansatt kunskapsunderlag för landskapet flyttar fokus från värdeområden till strukturer och helheter i landskapet, till
funktionella samband och till vilka processer som
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samspel och samverkan för att hitta lösningar för
utvecklingsbehoven regionalt och lokalt, se figur 6.

Kunskapen ger oss en helhetsförståelse för landskapets karaktär, funktion och relation och innebär
att kunskap från de tre aspekterna landskapets
form, tidsdjup och ekologi integreras i beskrivningen.
Detta ger en gemensam förståelse för landskapet
som arena.
Begränsningen med situationen i figur 5 är att man
lätt konstaterar ”intrång” och sedan har svårt att
dra konstruktiva konsekvenser av det. Ur den mer
genomgripande beskrivningen i figur 6 får man en
vägledning till hur man kan agera utifrån den vunna
kunskapen och därigenom hur och var lokalisering
och åtgärder kan ske.

Landskap i långsiktig planering
Forsknings- och innovationsprojektet ”Landskap i
långsiktig planering” har en webbsida:
www.trafikverket.se/landskap
Här finns bland annat alla publikationer och rapporter
som tagits fram under projekttiden, med många tips och
exempel.

INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

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

KUNSKAP: HELHETSFÖRSTÅELSE FÖR LANDSKAPETS
KARAKTÄR, FUNKTION OCH RELATION
FORM

TIDSDJUP

EKOLOGI

peiska landskapskonventionens nyttor och krav i
verksamheten. Se faktaruta här intill om konven
tionen. Metodiken hanterar också konventionen om
biologisk mångfald (CBD).
Arbetet resulterade i den metodik som presenteras
i detta utbildningsmaterial. Under projektets gång
har metodiken testats i många olika planeringssammanhang och i investeringsprojekt, och den har
ständigt anpassats efter behoven. Flera forskare har
följt upp effekterna av användning av metodiken och
satt den i ett internationellt sammanhang.
Metodiken har paralleller till den engelska ”Landscape Character Assessment (LCA)”. En skillnad
är att ILKA har ett större mått av brist- och funktionsanalyser i sig. LCA har också en tyngdpunkt på
form och kulturella aspekter, medan ekosystem och
landskapets ekologi är väl integrerade i ILKA. ILKA
kräver därför en tvärfacklig integrerad arbetsprocess. ILKA är också i grunden fokuserad på beskrivning och analys och mindre på värdering.

Figur 6. Med ett sammansatt kunskapsunderlag flyttas fokus till strukturer, helheter och funktionella
samband vilket gagnar en framåtsyftande kreativ samverkan om påverkan och utveckling av
landskapet. Illustration: Befaringsbyrån.

Landskapskonventionen ratificerades i Sverige 2011 och trädde då i kraft. Det innebär bl.a. att myndigheter med planeringsansvar behöver inrikta sin verksamhet i och för landskapet till konventionens innebörd. Dess första artikel lyder:
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.
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ÖVERSIKT ÖVER METODIKEN
Att analysera landskap handlar om att ställa relevanta frågor och söka användbara svar. Figur 7 till höger
kan i korthet sammanfatta metodiken.
Genom att ställa sig grundläggande frågor om
landskapet såsom vi uppfattar det i dag, sätts fokus
på det upplevelsebara, hur landskapet fungerar och
hur människor använder det (A. Karaktärisering).
Förståelsen för varför det ser ut och fungerar som
det gör kan förklaras genom att man borrar djupare i
tematiska analyser (B) och att lyssnar på människor.
Temana behöver inte vara de traditionella sektorsvisa, utan inriktas på relevanta fördjupningar för aktuella landskap genom gränsöverskridande studier.
Har man svar på dessa frågor får man en god grund
för att fundera över framtiden. Hur kan vi agera när
vi nu vet detta? Vart leder det oss? Frågor om känslighet och potential ger vägledning till såväl viktiga
överväganden i planerings- och projekteringsprocesserna som till drift och underhåll (C. Utvecklingstendenser, känslighet och potential).
Metodiken för integrerad landskapskaraktärsanalys
(ILKA) är inriktad på långsiktig regional infrastrukturplanering och tidiga åtgärdsvalsstudier. Skalan
är regional och går därför inte ner i detaljer. Den är
dock möjlig att fördjupa i andra skalnivåer, vilket
kommer att beskrivas senare. Ekologiska, kulturhistoriska och upplevelsemässiga samband tar sällan
hänsyn till läns- eller regiongränser och därför
behövs både nationella och ibland internationella
utblickar för att kunna förklara landskapets uppbyggnad och funktion.
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A. Hur ser landskapet ut, och hur
fungerar det?
C. Vart är landskapet på väg
och vart leder det oss?

INTEGRERAD
SKAPSKARAKTÄRSANALY
LAND
S
UTVECKLINGSTENDENSER

Landskapstyp
Karaktärsområde

KÄNSLIGHET

KARAKTÄRISERING

POTENTIAL

Karaktär
Funktion
Relation
LANDSKAPETS TIDSDJUP

LANDSKAPETS EKOLOGI

LANDSKAPETS FORM

B. Varför ser landskapet ut, och
fungerar som det gör?

Figur 7: Sammanfattning av metodiken Integrerad landskapskaraktärsanalys. Illustration: Befaringsbyrån.

”
Metodiken är transparent och repeterbar genom att
man kan arbeta systematiskt med begreppen i figur 7
enligt denna metodbeskrivning. Med ett system av
checklistor kan man gå tillbaka och se vad som legat
till grund för olika avgränsningar, beskrivningar och
bedömningar.

ROLLER
Det finns tre principiella roller i processen. Beställaren är den som behöver kunskapsunderlaget och
som ger uppdrag åt utföraren som genomför huvuddelen av analysen. Därutöver behövs granskare
– människor med sakkunskap som kan granska, kommentera och justera fakta och bedömningar. Här
återfinns bland andra specialister på Trafikverket,
länsstyrelsen och andra myndigheter. Medborgare
och verksamma i landskapet kan delta både som
granskare och som utförare av delar av analysen,
genom dialog- eller medverkansprocesser.

En integrerad landskapskaraktärsanalys syftar
till att ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga karaktär, funktion och relation.

Alla roller behöver ha förståelse för vikten av integreringen av olika kunskapsfält i processen, och att
dessa inte bara behöver vara närvarande, utan också
att de behöver jobba tillsammans. Beställaren behöver vara tydlig med detta redan i upphandlingsskedet, där nödvändiga kompetenser måste specificeras.
Den integrerade landskapskaraktärsanalysen utförs
vanligtvis av en konsultgrupp. Den behöver ha
tillgång till alla specificerade kompetenser, och
de måste kunna arbeta tillsammans. Analyserna
genomförs inte parallellt, utan integrerat, transdisciplinärt. Även den granskande rollen behöver
organisera sig så att underlaget blir genomlyst på ett
tvärfackligt sätt.

GENOMFÖRANDE

ser ut och varför, hur det fungerar och vad människor har för relation till det.
Metodiken kräver en tvärfacklig arbetsprocess där
människor med olika kompetenser behövs. Dessa
betraktar landskapet med olika ögon utifrån sina
kunskaper. Under processens gång delar aktörerna
med sig av sina kunskaper, och diskuterar och utvecklar en gemensam förståelse av det landskap som
ska analyseras och utvecklas.
Det sker rent praktiskt genom att en blandning av
aktörer med olika kompetenser deltar i en serie fältresor och arbetsmöten, allteftersom arbetet fortskrider. På så sätt görs en helhetsanalys av landskapet
– en gemensam berättelse som alla inblandade kan
ställa sig bakom.

En integrerad landskapskaraktärsanalys syftar till
att ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga
karaktär, funktion och relation, det vill säga hur det
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1. Avgränsning,
bemanning och
anspråk
2. Inläsning och
förberedelser
7. Utvecklingstendenser, känslighet
och potential

ARBETSGÅNG
Arbetet med att karaktärisera ett landskap är ingen
linjär process. Fältresor (befaringar) blandas med
analysarbete, litteratur- och kartstudier, arbetsmöten med medverkan från olika håll, i olika omgångar.
På detta sätt byggs kunskap upp och bedömningar
stäms av hela tiden. Figur 8 beskriver hur arbetet
går till – det är en process som går flera varv innan
man är överens och klar över indelningar, beskrivningar och bedömningar.

3. Tematiska analyser

Befaring
revidering osv.
4. Befaring

6. Medverkan

1. Avgränsning, bemanning och anspråk

Inledningsvis behöver avgränsningar göras, och den
organisation som ska genomföra analysen behöverformera:

5. Karaktärisering

• syfte
• planeringssammanhang och anspråk (inriktning)
• geografisk avgränsning
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Figur 8. Arbetet med att karaktärisera ett landskap är ingen linjär process. Denna schematiska bild visar momenten utan givna
start eller slut. Det är en process som kan gå flera varv innan man är överens och klar över indelningar, beskrivningar och
bedömningar. Illustration: Befaringsbyrån.

• specificering av analysskala som beror på syftet
• landskapsaspekter som bör stå i fokus
• organisation och roller inklusive eventuellt medborgardeltagande
• kompetensområden
• arbetsordning – hur och när deltar de olika rollerna?
En del av avgränsningen som är värd att lyfta fram är
analysen av de åtgärder och anspråk som är aktuella
i planeringssituationen, alltså vilka åtgärder som
huvudsakligen är tänkbara eller möjliga. Man behöver förstå vad dessa åtgärder har för fysiska uttryck
i landskapet – tekniska krav, utrymmeskrav, standarder med mera. Det är med dessa anspråk som
analyserna av känslighet och potential kan göras och
fungera som vägledning för hantering av åtgärderna.
Det här innebär att analysen riktas åt ett visst håll.

Den kan också riktas till annan utveckling än just
infrastruktur, men en inriktning behövs för att göra
analysen skarp och lätt tillämpbar, och för att den
ska fungera som vägledning.

2. Inläsning och förberedelser

Före den första fältresan, befaringen, påbörjas de
tematiska analyserna genom inläsning, kartstudier
med mera. Tidigare genomförda studier och analyser samlas in. Exempel på sådana studier kan vara
landskapsanalyser för olika syften, kulturmiljöprogram, länsstyrelsens eller kommunens underlag,
Sveriges nationalatlas och Atlas över Sverige. När
man tar del av befintliga underlag som beskriver
landskapet är det viktigt att de ”omformateras” efter
den nu aktuella planeringssituationen, anspråken
och behovet av tvärfacklig kompetens. En övergripande inläsning av materialet och relevant litteratur
görs för att förstå de stora sammanhangen.
Kartstudier genomförs för att identifiera övergripande mönster och skapa sig en första bild av

landskapet. Genom kartstudierna är det ofta möjligt
att grovt dela in landskapet i troliga landskapstyper,
som kan stämmas av på kommande resor i fält.

3. Tematiska analyser

De tematiska analyserna behövs för att förklara
varför landskapet ser ut och fungerar som det gör.
De tematiska analyserna genomförs parallellt med
det övergripande arbetet och ger hela tiden inspel i
den gemensamma processen – från befaring till karaktärisering, bedömningar och vägledning. 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.

I takt med att bilden av pågående utvecklingstendenser och aktuella anspråk i åtgärdsplaneringen
klarnar, blir det också tydligare vilka aspekter av
landskapet som behöver lyftas fram i de tematiska
analyserna.
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På Foto: Bengt Schibbye
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Bildserie 9. Moment under arbetsgången med ILKA.

Här föreslås tre teman, som belyser olika aspekter
av detta: landskapets tidsdjup (historisk utveckling),
form och ekologi. Temana behöver inte följa traditionella sektorsintressen, och tematiska analyser kan
också genomföras gemensamt för flera av temana, se
vidare under kapitlet Tematiska studier.

4. Befaring

Ordet befaring är lånat från norskan, och används
här för att tydliggöra att detta inte är en vanlig
inventering/fältresa, utan något man genomför
tillsammans som kompetensgrupp. Syftet är att alla,
med sina olika kunskaper i bagaget, ska få en gemensam bas och dela upplevelser och kunskaper om
landskapet: att prata om och analysera landskapet i
landskapet. Därför är det önskvärt med deltagande
från såväl beställarna som utförarna och granskarna.

Befaringen ska klargöra hur landskapet ser ut i dag
och hur det fungerar, och utgöra grund för indelningen i landskapstyper och karaktärsområden samt
för de analyser som behöver göras för att förklara
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landskapet. Som grund för arbetet under befaringen
används en checklista som återfinns som bilaga till
denna handledning.
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
naturgivna processer? Är markanvändningen stabil
eller verkar den stadd i förändring? Befaringen
resulterar oftast i en revidering av indelningen i
landskapstyper och ger en preliminär indelning i
karaktärsområden.

5. Karaktärisering

Karaktärisering av landskapet handlar om att dela
in i områden – definiera karaktärsområden som är
geografiskt knutna – och ordna dem under landskapstyper som beskriver just typförhållanden, läs
vidare under kapitlet Karaktärisering. Med påbörjade tematiska studier i bagaget börjar under
befaringen sökandet efter karaktärsgivande byggstenar och funktioner samt avgränsning av när en

karaktär 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
dominerar. Därför behöver man ibland definiera
övergångszoner mot omgivande områden, eller låta
karaktärsområden delvis överlappa varandra. Mer
om karaktärisering i kapitlet Karaktärisering.

6. Medverkan

Medverkan såväl av experter som av de medborgare
och brukare som lever i och använder landskapet är
viktig. På så sätt tar man vara på både upparbetad
expertkunskap och lokalt kunnande. Det kan ske
under flera delar av processen och på olika sätt.
Medborgardeltagandet hänger ihop med analysskalan. Ju närmare människors vardag man kommer i
analyserna, desto större är chansen att få hjälp med
kunskap och tolkning av landskapet genom människorna som bor och verkar där. Denna metodbeskrivning omfattar inte medborgarsamverkan. Kunskap
och metoder kan sökas i annan litteratur och genom

Foto: Emily Wade

Foto: Tobias Noborn

Analysskala >

Lokal

Regional

Skala

Kring 1:25 000 –
1:50 000

Kring 1:250 000

Karaktär

sådant som det
uppfattas av
människor

naturliga,
kulturella och
geografiska
strukturer

Funktion

användning i
vardagen

som system

Relation

identitet,
tillhörighet,
känslor för platser
(topofilia)

kulturell tillhörighet

föreningar,
bygdegrupper,
individer

representanter,
offentlig administration, ideella
organisationer

Medverkan

Figur 10. Medverkan i förhållande till bl.a. analysskala.

att studera planeringssituationer där medverkan varit en viktig del. En översiktlig och schematisk tabell
av analysskala och bland annat medverkan finns i
tabellen här intill.

7. Utvecklingstendenser, känslighet och potential

Till beskrivningarna av landskapstypen och/eller
karaktärsområdet fogas en bedömning av utvecklingstendenser, känslighet och potential. Känslighet
och potential är inriktat mot bedömning av aktuella
infrastrukturåtgärder och anspråk, och är den framåtsyftande delen av analysen. Den kan fungera som
en vägledning till hur infrastrukturåtgärderna ska
planeras och därigenom ge ledning till var åtgärder
är lämpliga och mindre lämpliga. Känslighet och
potential kan också användas vid effekt- och konsekvensbedömningar av infrastrukturåtgärder i olika
planeringssammanhang. Mer om detta i kapitlet
Utvecklingstendenser, känslighet och potential.

RIKTA OM ETT BEFINTLIGT UNDERLAG
I många regioner finns sedan tidigare genomförda
regionala landskapsanalyser, gjorda för olika syften
och med olika metoder, till exempel för vindkraft.
Arbetet med att karaktärisera ett landskap kräver
tid och resurser. Där det är möjligt kan befintliga
landskapsanalyser byggas på och riktas om så att de
blir praktiskt användbara för infrastrukturplanering,
utan att en hel integrerad landskapskaraktärsanalys
behöver genomföras på nytt.
I dessa fall är det effektivt att fokusera arbetet på
landskapets känslighet och potential utifrån infrastrukturåtgärder. Vägar och järnvägar är ett nät av
linjära strukturer som förhåller sig till landskapets
form och topografi på ett annat sätt än vad exempelvis vindkraft gör. Infrastruktur påverkar därför
landskapets karaktär och funktioner på andra sätt.
Karaktäriseringen och de tematiska analyserna kan
också behöva kompletteras eller riktas om för att
stödja beskrivningen av landskapets känslighet och
potential.
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Foto: Bengt Schibbye.

Kapitel 4

Karaktärisering

KARAKTÄRISERING – INTRODUKTION
Att karaktärsbeskriva ett landskap innebär att hela
landskapet beskrivs – det finns inga vita fläckar. Den
europeiska landskapskonventionen definierar landskap som ett område såsom det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av den påverkan och
det samspel som alltid finns mellan naturliga och/eller
mänskliga faktorer. Den betonar också att alla typer
av landskap är viktiga för människor, såväl vardagliga
områden som områden som anses vara särskilt vackra.
Forskningen om landskap kopplat till konventionen
cirkulerar kring tre begrepp – karaktär, funktion, relation. Man menar att landskap kan förstås som
• bild/upplevelse/perception (karaktär)
(Swanwick 2003),
• ekosystem/socialekologiskt system
( funktion) (Plieninger& Bieling 2012)
• territorium/identitetsområde (relation, sense of
place) (Tuan 1977, Stuart & Williams 1998).
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KARAKTÄR

FUNKTION

RELATION

Nyckelkaraktärer och byggstenar och
dess inbördes sammanhang

Funktionella aspekter i landskapet

Människors koppling till och nyttjande
av landskapet.

• Landform, topografi, brutenhet,
riktningar
• Bergarter, jordarter, vatten i
landskapet
• Rumslighet och rumsliga sammanhang (öppet/slutet, textur m.m.)
• Vegetation och vegetationsstruktur
• Naturtyper och biotoper
• Markanvändning som karaktär
• Infrastruktur
• Bebyggelse (karaktär, ålder, funktion,
struktur)
• Skala
• Komplexitet

• Rörelsemönster och funktionella
sammanhang (kommunikationer,
stråk m.m.)
• Rumsliga funktioner (landmärken,
avgränsningar, orienterbarhet m.m.)
• Ekologiska funktioner och samband
• Historiska funktioner och sammanhang/kulturhistorien i landskapet

•
•
•
•
•

Identitet och anknytning
Kulturella ekosystemtjänster
Betydelsefulla platser/mötesplatser
Bruk av landskapet
Kulturella referenser (kända platser
ur litteratur, konst m.m.)

Figur 11. Aspekter på landskapet ur checklista, se bilaga.

I grunden delas landskapet in i landskapstyper och
karaktärsområden som beskriver likartade förhållanden i en sammansatt landskapsbeskrivning. Det
kallas karaktärisering. Det har visat sig lättare för
människor att relatera till en sådan beskrivning –
den berättar något – något som går att knyta an till.
På så sätt ritas en karta som inte är någon annans
än landskapets egen, om än tolkad av vissa personer,
inför särskilda användningsområden. Det blir en
bild att samlas kring för att diskutera förändringar
och angelägna framtida utvecklingsfrågor.

Aspekter på landskapet

Som ett stöd för att analysera ingående beståndsdelar i ett karaktärsområde eller landskapstyp finns en
checklista, se bilaga. Istället för att dela in aspekterna på landskapet sektorsvis, grupperas de under begreppen landskapets karaktär och funktion, se ruta
här intill. Människors relation till landskapet finns
med i checklistan eftersom den kan vara användbar
för de kompetenser som tolkar landskapet. Vid medborgardeltagande kan naturligtvis checklistan också
användas, om den upplevs vara till hjälp, men här
finns andra verktyg och metoder att tillgå.

”

Landskapskaraktär är ett koncentrerat uttryck
för samspelet mellan ett områdes naturförhållanden, markanvändning, historiska och kulturella innehåll samt rumsliga och andra upplevelsebara förhållanden som präglar ett område
och skiljer det från omkringliggande landskap.
(Clemetsen 2010, fritt översatt)

KARAKTÄR
Landskapskaraktär är ett centralt begrepp i denna
metodik och definieras enligt citatet ovan.
Ett ”område” som definitionen nämner, och ”som
skiljer det från omkringliggande landskap”, hanteras
med de båda begreppen landskapstyp och karaktärsområde. De förhållanden som avses är ett antal
karaktäristiska byggstenar – som bygger karaktär.
Dessa kallas nyckelkaraktärer och behöver sökas
tillsammans utifrån befaringar, kunskapsunderlag
och analyser av landskapet (se kapitlet Tematiska
analyser). Nyckelkaraktärerna bär landskapets
uttryck och karaktär och är därmed känsliga för
förändring om den rådande karaktären ska bestå.
Som en följd av att definiera dessa förhållanden kan
vägledning till landskapets känslighet och potential
ges, se vidare i kapitlet Utvecklingstendenser, känslighet och potential. Nyckelkaraktärer är inte detsamma
som högt värderade områden eller enstaka intressanta företeelser.

Bildserie 12. Nyckelkaraktärer och byggstenar i
ett ”småbrutet mosaiklandskap”. Urval:
småskaligt, kuperat, växlande rumslighet, rikt på
biotoper och arter, korta spridningsavstånd,
varierat markbruk, varierad bebyggelse, historisk
ton. Foton: Bengt Schibbye.
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I identifieringen av ett karaktärsområdes karaktär
kan man involvera människor som är aktiva i, och
har en relation till platsen. Mer om medverkan under i kapitlet Metodik, under Genomförande.

Karaktärsområden

För att man ska kunna använda landskapskaraktärens kvalitativa innehåll i planering och förvaltning,
måste den knytas till geografiskt avgränsade områden – karaktärsområden. 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 gör att karaktärsområdena kan kategoriseras
i landskapstyper, exempelvis slättlandskap eller
sprickdalslandskap. Landskapstyperna kan förekomma på flera ställen; exempelvis är båda karaktärsområdena ”Kristianstadslätten” och ”Skara-Varaslätten”
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av landskapstypen ”slättlandskap”. I denna metodik
är indelningen i regionala landskapstyper en viktig
grund i beskrivningen. Den gör det möjligt att jämföra olika karaktärsområden med liknande struktur,
exempelvis olika slättlandskap.

Att välja beskrivningsnivå

I varje enskilt analysfall får man avgöra om beskrivning och analys blir lämpligast genom att lägga
tyngdpunkten på landskapstyperna eller de enskilda
karaktärsområdena. I en övergripande, regional
skala kan det finnas fördelar med att beskriva
landskapstyperna och specificera beskrivningen för
karaktärsområden. Om analysskalan är djupare kan
det dock vara lämpligare att låta karaktärsområdet
dominera beskrivningen.

Gränsdragning

Det finns inget givet facit för hur man avgränsar
landskapstyper och 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 dominerar. Därför behöver man ibland
definiera övergångszoner mot omgivande områden,
eller delvis överlappande karaktärsområden.

Namngivning

Det finns ingen given uppsättning landskapstyper i
Sverige. Indelning och namngivning anpassas efter
aktuella planeringsfall. För landskapstyper kan det
dock vara lämpligt att bygga upp namnet efter naturgeografiska termer som relaterar till områdets topografi, vilket är en grundläggande förutsättning för
infrastruktur. Exempel är slättlandskap, dalgångslandskap och åslandskap. Vid kuperade landskap kan
det vara lämpligt att precisera kuperingen, exempelvis storskaligt böljande landskap, kraftigt kuperat
landskap, småskaligt sprickdalslandskap. Finns ett
dominerande inslag kan det vara lämpligt att precisera det, exempelvis sjörikt flackt landskap. Om inget
dominerar kan det vara fråga om ett mosaiklandskap.

Regionala övergripande
LANDSKAPSTYPER

Regionala övergripande
KARAKTÄRSOMRÅDEN

1. SLÄTTLANDSKAP

• Östgötaslätten, Västanstång
• Ängelholmsslätten
• Kristiansstadsslätten
• Sydvästra Skånes slätter

2. MOSAIKLANDSKAP

• Västergötlands övergångsbygd
• Södra Östergötlands övergångsbygder
• Norra Skånes övergångsbygd

3. ÅSLANDSKAP

• Hökensås
• Hallandsåsen
• Söderåsen

4. STORSKALIGT
SPRICKDALSLANDSKAP

• Sjuhäradsbygden

5. SJÖRIKT FLACKT
LANDSKAP

• Södra Smålands sjörika landskap

6. STORSKALIGT
BÖLJANDE LANDSKAP
(BERGKULLANDSKAP)

• Sydsvenska höglandet väster om Nissan

• Nissans dalgång

• Sydsvenska höglandet mellan Nissan
och Lagan
• Sydsvenska höglandet öster om Lagan
”Småländska höglandet”

7. VÄTTERNSÄNKAN

• Vätternsänkan

8. KRAFTIGT KUPERAT
SKOGSDOMINERAT
LANDSKAP

• Östra Vätternbranten och Sommen
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Figur 13. Landskapstyper och karaktärsområden, här i regional skala. Typen av
landskap (landskapstyp) kan återfinnas på flera olika ställen (karaktärsområden).
Karaktärsområden har geografiska namn, undantaget här är Vätternsänkan som
saknar motsvarighet i landet och därför tillåtits bli ett undantag. Illustration:
Befaringsbyrån.
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Sprickdalarnas
branta sluttningar och djupa dalar

Höjdernas barrskogsområden
Ådalarnas rika
kulturarv

Skogsälvar
Skogsälvarna bildar dalgångar som inte är lika storskaliga som fjällälvarnas, men
som ger landskapet en tydlig riktning. Själva ån eller älven är inte alltid synlig
från bebyggelse och vägar, utan rinner långa sträckor genom skogsdominerade
områden eller djupt nedskuren omgiven av branta nipor och raviner. De relativa
höjdskillnaderna varierar, från Mjällåns nästan 200 meter till Hemlingsåns flacka
landskap.

Man bör undvika namn av typen mellanlandskap,
som inte berättar något om den egna karaktären.
När det gäller karaktärsområden bör de ha geografiska namn, till skillnad från landskapstyper, eftersom de avser ett specifikt område. Människor bör
känna igen sig och relatera till namnen, exempelvis
Falbygden, Kristianstadsslätten och Ångermanälvens
dalgång.

Att illustrera karaktär

Några exempel på illustration av de byggstenar som
bygger karaktär visas på detta uppslag. Gemensamt
är att de är stiliserade redovisningar som lägger
fokus på de utmärkande nyckelkaraktärerna. De
kan med fördel stöttas med fotografier som belyser
särskilda uttryck.

30

Skogsälvar . Illustration Emily Wade

Figur 14 och 15. Två exempel på att illustrera karaktär genom att stilisera landskapet och lyfta fram karaktärsdanande egenskaper och
uttryck – nyckelkaraktärer. Illustrationer: Emily Wade.
Dessa dalgångar utgör inte de stora förbindelsestråken mellan fjäll, inland och
kust, så de är inte lika kommunikationspräglade som älvdalarna. Men dalgångarna
har varit koloniserade sedan järnåldern och jordbruket är fortfarande aktivt kring
sjöar och bördiga sydvända sluttningar. Här finns också många spår av järnbruk,
kvarnar och sågar, eftersom kraften i de mindre vattendragen var lättare att tygla.
Skogsälvarna har haft stor vikt för transport av timmer från skogslandskapen ned
till sågverken och utskeppningshamnarna vid kusten. Längs vattendragen finns
rester från flottningsepoken.

vegetation vid gårdar

meandrande bäckar

flack terräng

täckdiken,
vattenfattigt

skiftade ensamliggande gårdar
storskaligt, långa
utblickar

rationellt odlingslandskap

sedimentära jordarter

Figur 16. En stiliserad akvarell med karaktärsgivande byggstenar eller nyckelkaraktärer. Exempel från slåttlandskap i Västra Götaland.
Illustration: Emily Wade.
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FUNKTION
Hur ett karaktärsområde eller en landskapstyp
fungerar som ekosystem och socialekologiskt system
kan beskrivas i text och kartor, se exempel här intill.
Ofta behövs fördjupande tematiska studier och
analyser för att få fram vetskapen. Ibland behövs
aggregerad kunskap på övergripande landskapsnivå
– en typ av underlag som ibland måste skapas, se
vidare under kapitlet Tematiska studier. Ibland behöver också kombinerade analyser göras med flera
tematiska ingångsvärden.
Landskapets funktion kan också förstås genom till
exempel bristanalyser och ekosystemtjänstanalyser (EST). EST och funktionsanalyser för ILKA
går hand i hand och stöttar varandra, se figur 21 på
sidan 35. Kulturella ekosystemtjänster har beröring
till aspekten landskapets relation.
Bildserie 17. Kartorna visar förutsättningar för viltrörelser utifrån attraktiva biotoper för vilt, med och utan barriärverkan av infrastruktur – ett ”naturligt”
tillstånd och ett med stråk styrda till möjliga passager. Skillnaderna kan vara grund till bristanalys av viltpassager. Kartor: Calluna. Bakgrundskarta:
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Landskap i långsiktig planering – Kapitel 7. Landskapets ekologi

5

6

Sala

5

Mosaiklandskap
Mosaiklandskap är områden som innehåller en blandning av betesmarker och
olika skogstyper av varierande ålder. Mosaikartade miljöer är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom många arter utnyttjar både öppna och skogklädda
miljöer samt zonerna däremellan. Värdetrakter för mosaiklandskap har tagits fram Karlstad
genom att kombinera data från ängs- och betesmarksmarksinventeringen med
Skoghall
nyckelbiotopsinventeringen.

Skinnskatteberg
Även för mosaikmarker är det två huvudkoncentrationer som är tydliga och utseen-

Karlskoga

Kristinehamn

Ör

det påminner mycket om analysen av odlingslandskapets värdetrakter. Falbygden,
Valle härad och Kinnekulle är viktiga hotspots men därtill framstår Kålland som
en värdetrakt med stor potential. Vad gäller Bohuslän så är det framför allt södra
delarna som har mycket höga koncentrationer.
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Täthet av fornlämningar

Vetlalän knutna till bergsbruket. Kartan visar på
Figur 19. Regionala näringsstrukturer i Västmanlands
ådalarnas (gröna) viktiga funktion som ”pulsådrar” genom alla tider av människans bruk.
Karta: KMV forum. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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För att kunna använda landskapskaraktärens kvalitativa
innehåll i planering och förvaltning måste den knytas till
geografiskt avgränsade områden – karaktärsområden. Varje
karaktärsområde är unikt och finns bara på ett ställe, och det
skiljer sig från angränsande områden

Landskapstyp

…

Karaktärsområde

…

…
…

…

…

…

Detaljjniv

Karaktärsområden

Character Types (Hypothetica
(Local Level)
1. High Moorland Tops
2. Grassy Moorland Fringes
3. Complex Moorland Mosaic

Source: Derived from LUC (1999) South Peni

Relationen mellan landskapstyp och karaktärsområde. En landskapstyp som slättlandskap kan förekomma p
område finns bara på ett ställe – det är unikt. Karaktärsområden och landskapstyper förekommer på de olika s
med metoden – den går att bygga på i senare skeden med mer detaljerade studier. Det engelska exemplet till h
ett planeringssammanhang. Bilden är hämtad ur handledningen till Lancdscape Character Assessment (The C

Landskapstyper

Skalnivåer

Olika karaktärsområden har nästan alltid vissa gemensamma kännetecken. Sådana gemensamma drag kan leda till att
karaktärsområdena kategoriseras i landskapstyper, exempelvis slättlandskap eller sprickdalslandskap. Landskapstyperna kan förekomma på flera ställen, exempelvis är båda
karaktärsområdena ”Hjälmarestranden” och ”Mälarstranden” av landskapstypen ”sjönära landskap”. I denna metod
är indelningen i regionala landskapstyper en viktig grund i
beskrivningen. Den gör det möjligt att jämföra olika karaktärsområden med liknande struktur, exempelvis olika slättlandskap.

Landskapstyper och karaktärsområden kan användas på
1
olika skalnivåer. Exemplet i figuren ovan är hämtat från
Västra Götaland. På regional nivå finns flera karaktärsområden av typen slättlandskap – bl.a. Skara-Varaslätten och
Dalboslätten. På nästa skalnivå kan man titta på exempelvis
Skaraslätten 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.

RELATION

Landskapet är självklart.
Människan lever i landskapet – landskapet lever i människan

Landskapskonventionen utgår från människans
förhållande till landskapet. Människor har både ett
pragmatiskt förhållande till landskapet och särskilda
identitetsband. Ofta tar man landskapet för givet.

Människan skapar sin historia/landskap
Landskapet/historien skapar människan
Landskapet är konkret fysisk verklighet samtidigt som var och en har sin tolkning av landskapet
(bondens, bilistens, storstadsbons, turistens... landskap)

Människors förhållande till landskapet kan förstås genom dialog- och deltagandeprocesser. För relationsaspekten är deltagande helt avgörande, men människor kan också ge viktiga bidrag även till karaktärs- och
funktionsbeskrivningar som nämnts tidigare.
Analyserna och deltagandeprocesserna kan berätta om sociala system. Ekosystemtjänster brukar
indelas i stödjande, försörjande, reglerande och
kulturella ekosystemtjänster, se figur 22. De kulturella ekosystemtjänsterna är knutna till människans
välbefinnande i relation till naturen. Ett ekosystemtjänstperspektiv på ett landskap kan alltså bidra
till viktig funktions- och relationskunskap för en
integrerad landskapskaraktärsanalys.

Landskapet är något som alla upplever men få tänker på. Texten ovan speglar den syn som präglar detta arbete. Viskans
Figur 20. Människor har olika relationer till landskapet bl.a. beroende på hur man nyttjar det. Vi tar ofta landskapet för givet.
dalgång, Björketorp.
Foto: Bengt Schibbye.

160204 - Rev rapport.indd 11

34

11

2016-08-12 15:00:08

Funktion
Ekosystemtjänster
(EST)

ILKA

Karaktär

Relation

FÖRSÖRJANDE
Till exempel:
• spannmål
• dricksvatten
• trävirke
• bioenergi

REGLERANDE

KULTURELLA

Till exempel:
Till exempel:
• pollinering
• friluftsliv
• rena luft och vatten • hälsa och inspiration
• klimatreglering
• naturarv och turism

STÖDJANDE
För att övriga tjänster ska fungera, till exempel:
• fotosyntes, bildning av jordmån, biogeokemiska kretslopp

Figur 21. Landskapets funktioner och relationer är grund för
kartering av ekosystemtjänster. Landskapets karaktär är beroende
av funktioner och relationer. Illustration: Befaringsbyrån.

Figur 22. Ekosystemtjänster (EST) delas ofta i fyra kategorier.
Analyser för EST kan stötta, och vara underlag till analyser för
funktioner och relationer i en ILKA, där de kulturella ekosystemtjänsterna handlar om människors relation till landskapet.
Illustration: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster
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SKALNIVÅER
Landskapstyper och karaktärsområden kan användas på olika skalnivåer, vilket beskrivs i figur 26. På
regional nivå finns till exempel flera karaktärsområden av typen slättlandskap – såsom Skara-Varaslätten och Dalboslätten. På nästa skalnivå kan man
titta på exempelvis Skaraslätten 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. Analysskalan väljs
helt enkelt beroende på uppgiften.
Metodiken är framtagen för en regional skala. Den
har dock testats för mer inzoomade planeringsfall
i lokal skala och fungerar även för det. Det handlar
om vilken ”flyghöjd” man har i sina analyser.
För att förstå landskapsförutsättningar är det ofta
användbart att under arbetet byta skalnivå, både
uppåt och nedåt. Då får man se inneboende detaljer,
eller skaffa sig översikt och se mönster. Det kan ske
exempelvis genom att studera kartor i olika skalor, vars information och manér har anpassats till
redovisningsskalan. Därför präglas analysarbetet av
ett pendlande i skalnivåerna, även om man sedan
redovisar i en särskild skala.
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Figur 23, överst till vänster. Skalan – ”flyghöjden” – avgör vad man ser. En översiktlig bild
ger sammanhang, men inte så mycket detaljkunskap. Zoomar man in detaljer är det lätt
att missa viktiga samband mellan delarna. Det är uppgiften som ska styra kartläggningen
och val av skala – men i alla analyser behöver man zooma in och ut för att få med flera
perspektiv. Foto: Pekka Kärppä.

Figur 24, överst till höger. Lantmäteriets Vägkartan i skala 1:100 000 är lämplig att ha med
sig när man är ute i fält. Den ger en mer detaljerad bild av landskapets topografi och
innehåller information om små skogsvägar, cykelleder och skyddade områden. Den
innehåller också många orts- och platsnamn, vilket har betydelse för att minnas olika
platser och för att kunna identifiera de fotografier som tas under befaring.
Karta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Figur 25, nederst till höger. För den regionala skalan fungerar underlagsmaterial i skala
1:250 000, såsom Lantmäteriets Översiktskartan. I denna karta framträder skogsmark,
öppet landskap, sjöar och större våtmarker, åar, vägnätet, tätorter och några höjdangivelser på sjöar och höjdpunkter. Översiktskartan ger en överblick av marktäckning och
tätheten av människans byggda strukturer. Karta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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bygga på i senare skeden med mer detaljerade studier. Det engelska exemplet till höger visar hur detta kan tillämpas
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g. Bilden är hämtad ur handledningen till Lancdscape Character Assessment (The Countryside Agency, 2002).

Foto: Pekka Kärppä.

Kapitel 5

Tematiska analyser

”

De tematiska analyserna
syftar till att förklara varför
landskapet ser ut och fungerar som det gör.

LANDSKAPETS EKOLOGI

LANDSKAPETS TIDSDJUP

LANDSKAPETS FORM

Figur 27. Illustration: Ingrid Fröhlich.

TEMATISKA ANALYSER – INTRODUKTION
De tematiska analyserna syftar till att förklara
varför landskapet ser ut och fungerar som det gör.
Analyserna sätter landskapet i ett tidsmässigt sammanhang och förklarar landskapets tidsdjup – hur
landskapet formats innan och efter istiden, och hur
människor och djur etablerat sig i landskapet, dragit
nytta av det och funnit sitt liv och leverne i det.
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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.
Tematiska analyser kan göras utifrån traditionella
sektorer för landskapsinformation, eftersom underlag ofta är framtaget på det sättet. Det kan ändå vara
givande att kombinera analyser och skapa andra teman, eftersom allt rör företeelser i samma landskap.

Analyserna sätter också landskapet i ett rumsligt
sammanhang. Genom att aggregera kunskap kan
strukturer och mönster belysas. Det kan behöva
göras i olika skalor, ibland i övergripande regionala
och nationella sammanhang. Här behövs gedigen
kunskap för att kunna tolka den bild som framträder.

Analyserna görs för att förklara landskapets förutsättningar för den aktuella planerings- eller projekteringssituationen och anpassas därefter.

De tematiska analyserna bidrar med kunskap till
karaktäriseringen och vice versa. De tematiska
analyserna bedrivs med andra ord parallellt med
det övriga tvärsektoriella samarbetet, och berikar
varandra.

De tematiska analyserna kan med fördel vara kunskapssammanställning även för andra utredningar
som krävs inom Trafikverkets planeringsprocess,
såsom inventeringar, kulturmiljöanalys och miljöbedömningsprocess.

TEMA LANDSKAPETS FORM
Form tillhör de grundläggande parametrar som
bygger upp landskapets karaktär. I landskapets
form inbegrips delaspekter som landskapets skala,
struktur och visuella karaktär. Landskapets skala
och struktur konstitueras av topografi, riktning och
brutenhet medan den visuella karaktären, och i viss
grad också strukturen, även påverkas av landskapets
olika grad av öppenhet/slutenhet samt lokalisering
och utformning av bebyggelse och infrastruktur.
Så kan en väg i gränsen mellan odlingsmark och
skogsmark – ofta i en jordartsgräns – förtydliga
landskapets egen struktur. Öppenheten/slutenheten
i landskapet är starkt kopplad dels till naturgivna
förutsättningar (som berg- och jordarter, klimat och
vattenförhållanden), dels till dagens markanvändning och det historiska brukandet.
Infrastrukturåtgärder kan påverka landskapets skala
exempelvis genom att åtgärderna har en betydligt
större skala än det berörda landskapet. Till exempel en befintlig väg som byggs om med storskalig

Figur 28. Landskapets form tecknat stiliserat i akvarell. Här ett sjörikt sprickdalslandskap. Illustration: Emily Wade.

geometri i ett småskaligt landskap. Infrastrukturåtgärder kan också stärka eller försvaga eller bryta
en befintlig och karaktärsgivande struktur eller ge
upphov till en barriäreffekt som gör att samband
mellan landskapets olika delar bryts.

Utgångspunkter för den tematiska analysen

Karaktärsbeskrivningen av landskapet är en ögonblicksbild av landskapet som helhet. Den tematiska
analysens syfte är att beskriva landskapets form och
att förklara vilka naturliga och kulturgivna processer
som format det. En viktig utgångspunkt för analysen
är att förstå de naturgeografiska förutsättningarna,
till exempel var olika berg- och jordarter finns, samt
de rumsliga förutsättningarna såsom topografiska
förhållanden, riktningar i landskapet samt fördelningen av olika landskapselement såsom sjöar,
skogsområden, vägnät och bebyggelse. Information
om landskapets form är en grundläggande förutsättning när anläggningar ska byggas. Därför kan temat

också innehålla en beskrivning av anläggningarnas
form till, exempel geometriska och geotekniska krav,
anläggningars (exempelvis vindkraftparker, bebyggelse) skala och struktur, broar och bankar.

Aspekter att analysera

För temat form är det lämpligt att dels analysera
naturgeografiska förutsättningar såsom geologi,
geomorfologi och hydrologi, dels rumsliga förutsättningar såsom struktur, riktningar, skala och landskapselement.

Geologi och geomorfologi

Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och
jordarter. Inom geomorfologin studeras landformer
och de processer som bildar dessa. Geologi tillhör
landskapets långsamma processer och kan därför
uppfattas som statiska. I själva verket pågår ständigt
skapande, tillväxt och åldrande genom kontinental41

Figur 29. Områden under högsta kustlinjen (HK) har påverkats av
havsströmmar och vågor som sorterat jordarna. I dalarna återfinns de
odlingsbara jordarna. Illustration: Länsstyrelsen Västernorrlands län.
Illustration: Lars Högberg/Länsstyrelsen i Västernorrland.

drift och vulkanism och i den lokala skalan genom
vittring och erosion. Den geologiska tidsskalan
sträcker sig över jordens historia och pågår naturligt mycket långsamt. Alla biologiska processer och
de förändringar vi gör i landskapet går i jämförelse
snabbt, och därför kan vi förhålla oss till landskapets geologi som något relativt konstant. I Norden
präglas landskapet av de istider som nött ner berget
till morän och genom avsmältning skapat sediment
som rullstensåsar och deltan. Isavsmältningens
landhöjning ledde till omlagring av sedimenten och
skapade den jordartsfördelning som är så avgörande
för ekologi och markanvändning i dag.
I sammanhanget ILKA är det intressant att lyfta
fram de stora dragen av ett områdes geomorfologiska utveckling. Några exempel kan vara berggrundens grundläggande förutsättningar, hur området
påverkats av istiden och landhöjningen och vilka
fysiska spår som finns i olika landskapstyper.
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Hydrologi

Vatten är en viktig beståndsdel i landskapet. Vattnet och isen har dessutom format stora delar av de
landskap som vi ser idag. Avsättningar av jordarter
beror på hur vatten har samverkat med finsediment,
till exempel sandiga deltaområden, leråkrar på före
detta sjöbottnar eller ursvallade gamla stränder.
Landskapets hydrologi är också en förutsättning för
vilka ekosystem och vilken markanvändning som
har varit och är möjlig. Från 1800-talet och framåt
har människan kraftigt förändrat landskapets hydrologi. Genom dränering av åkermark, utdikning av
skogsmark och mossar samt utbyggnad av kraftverk,
städer och industrier har naturliga vattenflöden begränsats, kajer har ersatt stränder och öppna diken
har kulverterats. Generellt har vi därför fått ett vattenfattigare landskap där ytor för vattens naturliga
fluktuation begränsats kraftigt. Med fler hårdgjorda
och bebyggda ytor flödar vattnet snabbare än i
många naturliga system, och de tilltagande skyfallen
har lett till stora materiella skador i samband med
de översvämningar som orsakats. Vattnets kretslopp

pågår ständigt och är en av landskapets funktionella
processer som påverkar var och hur vi kan bygga.
I den regionala skalan kan vattnet användas för att
beskriva landskapets karaktär, exempelvis sjölandskap eller vattenrik flackt landskap. I karaktärsbeskrivningen av landskapstyper och karaktärsområden ska vattnets förekomst alltid beskrivas, till
exempel ett utdikat landskap med få öppna vattenytor eller ett vattenrikt område med hög andel myrar,
bäckar och sjöar.

Norrköping

Exempel på hydrologiska förhållanden som präglar ett område

I den regionala skalan kan vattnet användas för att beskriva landskapets karaktär, exempelvis
sjölandskap eller vattenrik flackt landskap.

Linköping

Göteborg

Borås

Jönköping

Växjö

Malmö
Bildserie 30 och 31. Denna redovisning av våtmarkers täthet från våtmarksinventeringen användes för att beskriva hydrologin. Här
ser man hur en hel region präglas av vattenrikedom. Vid indelningen av
landskapstyper var vattenförekomsten så karaktärsdanande att den gav landskapstypen sitt namn: ”Sjörikt flackt landskap”. Exempel från översiktlig ILKA för nya stambanor. Kartor: Calluna och Befaringsbyrån. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Flackt landskap

Böljande landskap

Bildserie 32. Illustration hur landskapets relief, eller relativa höjdskillnader, spänner från flackt till kraftigt kuperat. Illustrationer: Emily Wade.

Struktur och riktningar

Landskapets huvuddrag, dess riktning och struktur kan till stor del förklaras av berggrundens och
jordarternas ytformer. Befinner vi oss i fjällterräng, på bergkullslätter eller i sprickdalslandskap?
Finns förkastningar och spricksystem som formar
riktningar i landskapet? Här förklaras landskapsutvecklingen över miljoner och miljarder år. Tillsammans med landskapets relief ger strukturen ofta
landskapstypen sitt namn, till exempel storskaligt
böljande eller sprickdalslandskap. Riktningar i
landskapet utgörs oftast av åsar, ådalar, sprickdalar
och strandkanter. I dessa fall ger riktningarna landskapet sin karaktär. I områden med en sammansatt
struktur, till exempel mosaiklandskap saknas tydliga
riktningar. Landskap utan riktningar kan vara svårare att orientera sig i och här kan istället infrastrukturen i sig kan ge landskapet riktning.

Brutenhet, det vill säga relativa höjdskillnader, berättar om landskapets topografi. Landskapets relief
eller relativa höjdskillnader är en väsentlig parameter, särskilt för infrastrukturen. Vägar och järnvägar
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är geometriskt styva element som kan vara svåra att
anpassa till vissa landskapstyper utan att göra stora
förändringar (skärningar och bankar, tunnlar och
broar). Därför är det viktigt att redovisa ”våglängd”
och ”amplitud” i terrängen, där vi med våglängd
menar höjdernas lutning och avstånd mellan toppar
och dalar. Amplitud syftar på den relativa höjdskillnaden mellan dalbottnarna och bergstopparna. I
flera planeringssammanhang har en särskild karta
tagits fram för att redovisa detta – ”teddykartan”,
se exempel i figur 34. Den bygger på redovisning av
höjddata där färgskalan varierar beroende på höjden
över havet. Den har också försetts med en skuggning
för att tydliggöra reliefen ytterligare. Begrepp som
kan användas är till exempel flackt, flackt böljande,
böljande, svagt kuperat, backigt, storskaligt böljande,
kraftigt kuperat och fjällterräng, se bildserie 32 ovan.

Landskapets skala

Begreppet skala är väsentligt för att analysera
relationen mellan infrastruktur och landskap. Ny infrastruktur tenderar att bli alltmer storskalig – som
motorvägar, nya järnvägar, flygplatser och hamnar.

Relationen mellan anläggningens och landskapets
skala är en väsentlig parameter. Skalan byggs upp
av landskapets övergripande topografi tillsammans
med öppna landskapsrum och skogsklädda områden. Man kan beskriva landskapets karaktärsdrag i
termer som småskalig och storskalig.

Landskapselement

På landskapets yta finns en rad landskapselement,
som sjöar, skogsområden, vägnät och bebyggelse.
Dessa landskapselement fungerar som byggstenar,
och fördelningen av dessa ger ett område dess karaktär. I den regionala skalan ska inte alla ingående
beståndsdelar beskrivas, utan i första hand de landskapselement som bygger upp landskapets karaktär.

Kuperat landskap

Kraftigt kuperat landskap

4 Storskaligt kuperat landskap
Skala och detaljering jämfört med andra
landskapsanalyser

En integrerad landskapskaraktärsanalys kan genomföras i olika skalor, se kapitlet Karaktärisering, under
Skalnivåer. Denna handledning fokuserar på analys
i den regionala skalan, med möjlighet att fördjupa
analysen på en lägre skala.
En stor skillnad mot många landskapsanalyser som
genomförs i samband med planering, är att ILKA inte
omfattar rent rumsliga analyser där landskapsrum,
landformer, siktlinjer och landmärken beskrivs på
en karta. På regional nivå är det istället mer relevant
att lyfta fram landmärken och identitetsbärare såsom
Vättern, Hallandsås, Kinnekulle och Skuleberget.

Effekter av infrastrukturåtgärder i landskapet

Inom temat landskapets form finns termer som vanligtvis används för att beskriva effekter och konsekvenser i miljöbedömningar. Dessa termer är också
användbara för att beskriva utvecklingstendenser,
känslighet och potential i landskapet. De handlar
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Sammanfattning av landskapstypens karaktär. Generellt är karaktären hos landskapet känsligt för förändringar av dessa ingå-

ende
byggstenar.
Emily Wade.
Figur 33. Exempel
från
ILKA förIllustration:
Västmanland
landskapstypen ”Storskaligt kuperat landskap” illustreras genom beskrivning av de
landskapselement som bygger upp landskapstypens karaktärsdrag. De byggstenar som beskrivs i bilden är ofta mest känsliga för
förändring. Illustration: Emily Wade.

i nordvästlig-sydostlig riktning är de viktiga kommunikationsstråken mot hamnarna i Mälaren och vidare ut i Östersjön samt inkommande varor. 1950-talstrycket i gruvnäring

Utvecklingstendenser
Skogen användes tidigare för bergsbruket, och har fortsatt
att brukas genom storskaliga avverkningar i många gene-
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i första hand om effekter på landskapets rumsliga
egenskaper, om upplevelsen av ett område. Följande
föreslagna begrepp används också i Trafikverkets
samlade effektbedömning (SEB).

Skalbrott

Skalbrott kan bli effekten när exempelvis en storskalig anläggning placeras i ett småskaligt landskap.

Förändrad visuell karaktär

Förändrad visuell karaktär kan uppstå när markanvändningen ändras, när en infrastrukturanläggning
byggs om och förändrar upplevelsen av ett landskap
eller när exempelvis en järnväg förändras från en
integrerad spårvagnskaraktär till en elektrifierad
bana på bank.

Strukturbrott

Strukturbrott kan bli en effekt när en åtgärd inte
samspelar med landskapets struktur, det vill säga
rumslighet, mönster och riktningar. Det kan också
beskriva hur stadsstrukturer eller vägnät skärs av
och medför att karaktär och funktion förändras.
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Källor till temat landskapets form

• Sveriges nationalatlas om berg och jord
• Geografisk litteratur om länet
• Allmänna kartor (Lantmäteriet) – Översiktskartan, Vägkartan, Terrängkartan, Fastighetskartan
• Jordartskartor
• Berggrundskartor
• Höjddata
• Svenska Marktäckedata (Naturvårdsverket)
• Terrängkarta (till exempel teddykarta, brutenhetskarta eller lantmäteriets ”Terrängskuggning”)
• Ortofoton (Lantmäteriet, Google Earth m.fl.)
• Befintliga landskapsanalyser

Väg 190

Från E45 till Sollebrunn

Exempel
påoch
kartor
som visar
struktur, topografi och vatten i landskapet
Terräng
öppen mark
Lilla Edet

Sollebrunnoch
Landskapets huvuddrag, dess riktning och struktur kan till stor del förklaras av berggrundens
jordarternas ytformer. Det kan beskrivas i kartor där topografin ges ett tredimensionellt uttryck.

Gräfsnäs

Lödöse

Anten
Skepplanda

Älvängen
Alingsås

Nödinge-Nol

Sjövik

Surte

Gråbo

Olstorp
Stenkullen

Angered
Angereds kyrkby
Olofstorp

Floda

Lerum

Partille
GÖTEBORG
1:175 000

Figur 34. Exempel från ILKA för väg 190 där denna karta användes som visar landskapets relief i en
så kallad ”Teddykarta”. I detta exempel visas vattendrag, öppna marker, tätbebyggda områden och
vägar. Denna detaljeringsgrad lämpade sig i en relativt detaljerad skala ca 1:50 000. Kartan ger en
bra bild av övergripande topografiska strukturer, riktningar och i viss mån skala. Karta: Befaringsbyrån. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Bildserie 35. Tre utsnitt ur Lantmäteriets karta ”Terrängskuggning” tillgänglig som webbtjänst och
zoombar till mycket detaljerad nivå. Efter laserskanning av hela Sverige har terrängen byggts upp på
samma sätt som i ”teddykartan” i figur 34, och landskapets relief framgår tydligt. Längst upp urskiljs
en drumlin i ett sprickdalslanskap. I mitten ett platåberg och längst ner ett starkt riktat sprickdalslandskap. Kartor: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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TEMA LANDSKAPETS TIDSDJUP: UTGÅNGSPUNKTER

DÅ

NU

Vilka processer har format landskapet?

FRAMTID

Dagens karaktär och tendenser

1933

1933

Möjligheter! Önskvärd framtida karaktär?

NU

2014

1924?

2024?

Bildserie 36. Utgångspunkt för temaanalysen: Varför ser det ut som det gör? Vad tar vi med oss i framtiden? Illustration: KMV forum.
Kartor och ortofoton: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
33

37

39

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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TEMA LANDSKAPETS TIDSDJUP
I den tematiska analysen Landskapets tidsdjup står
människan och hennes användning av landskapet
och dess naturresurser över tid i fokus. De fysiska
spår som människan genom olika tider har åstadkommit är vår kulturmiljö och finns som en karaktärsskapande dimension i alla landskap. Spåren av
människors användning av landskapet över tid kan
läsas i stora strukturer, såsom orters placering i
förhållande till varandra, via mönster i landskapet
såsom vägar och brukningsgränser och ned till olika
typer av objekt i landskapet. Det finns också kulturmiljövärden direkt knutna till infrastrukturen, vägar
och järnvägar, som om de förvaltas väl kan bidra till
ökad resenärsupplevelse och förståelse för infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen.
Temadelen ger en fördjupad förståelse för landskapets tidsdjup och beskrivningen av landskapets
karaktär, funktion, känslighet och potential. Det är
viktigt när planen eller projektet ska hitta lösningar
och bedömas ur kulturarvssynpunkt.

Figur 37. Landskapets tidsdjup tecknat stiliserat i akvarell. Bebyggelselokalisering i ett slättlandskap. Illustration: Emily Wade.

Utgångspunkter för den tematiska analysen
Att utgå från dagens landskap

inzoomad skala. I analysarbetet behöver man ofta
byta skala – exempelvis gå ner i skala för att studera
detaljer och gå upp i skala för att se övergripande
mönster, se bildserie 39 på sidan 51.

Dagens landskap är utgångspunkten för analysen, och den tematiska analysens syfte är att ge
den historiska förklaringen till de karaktärsdrag,
sammanhang, fysiska uttryck och funktioner som
Det handlar också om vikten av att se ett och samma
landskap ur flera olika geografiska skalor. Vilken
präglar dagens landskap. En analys av landskapets
betydelse har olika områden haft lokalt, regionalt,
historiska utveckling ger en förståelse för dagens
landskap och för pågående och kommande omvand- nationellt eller internationellt? Finns det kulturhistoriska karaktärsdrag som återkommer i andra
lingsprocesser och deras effekter på landskapet. En
områden eller delar av landet?
viktig utgångspunkt för analysen kan sammanfattas
med ”då–nu–framtid” – varför ser det ut som det gör,
och vad låter vi bli styrande för framtiden?
Att anpassa efter syfte
Den integrerade landskapskaraktärsanalysens syfte
Att välja skala
och tänkta användning avgör inriktningen på den
För analysen av landskapets tidsdjup är frågan om
tematiska analysen. Beroende på om analysen till
analysskala viktig. Det handlar bland annat om att
exempel ska användas som underlag för långsiktig
välja rätt detaljeringsnivå i analyserna. I en utzooplanering (till exempel regional plan), som kunskapsmad skala behöver mönster och karaktärsdrag ofta
underlag i projekt- och underhållsskedena eller som
förenklas för att det väsentliga ska framgå, medan
underlag för andra ändamål än infrastrukturplanering,
en mer komplex och detaljerad bild kan visas i en
så inriktas analysens mot aktuella frågeställningar.
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Att sätta den fysiska miljön i fokus

Analysen av landskapets historiska utveckling syftar
till att förklara varför dagens landskap ser ut och
fungerar som de gör. En grundläggande utgångspunkt är därför att analysen utgår från och sätter
fokus på de fysiska uttryck som de olika historiska
skeendena eller företeelserna har gett upphov till
och som finns idag.

Aspekter att analysera

I detta kapitel beskrivs vilka kulturhistoriska aspekter som bör analyseras i den tematiska analysen.
Dessa varierar och anpassas alltid efter planeringssituation och landskapets karaktär. Här beskrivs
också genomförandet för den tematiska analysen
för landskapets tidsdjup och hur det förhåller sig till
arbetet med ILKA:n i stort.
Den tematiska analysen för landskapets tidsdjup
sätter in det aktuella landskapet i ett kronologiskt
sammanhang och ger en förståelse för människors
användning och omvandlingsprocesser och deras
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Figur 38. Aspekter att
analysera för landskapets tidsdjup. Illustration: KMV forum.

effekter på landskapet över tid. Genom att noggrant
välja och avgränsa olika aspekter kan man sortera,
renodla och tydliggöra de historiska berättelserna.
Att titta på olika aspekter är ett sätt att förenkla och
sålla i beskrivningen av landskapets framväxt; detta
är en viktig pedagogisk poäng.

De olika aspekterna sätts alltid i relation till de
naturgeografiska förutsättningarna, landskapets
ekologi och landskapets form. Hur har människan
utnyttjat och förhållit sig till sina naturresurser och
till landskapets förutsättningar? Vilken roll har platsen eller regionen spelat, och vilka regionala särdrag
har haft betydelse för hur landskapet växt fram? Fokus för analyserna är alltid hur de olika aspekterna
har satt fysiska avtryck i landskapet. Ofta finns en
stark koppling till ekologin i landskapet.

Den tematiska analysen ska lyfta fram de delar av
den historiska utvecklingen som har betydelse för
karaktäriseringen av landskapet i den aktuella skalan och som kan ha bäring på de krav som den aktuella planerings- eller projekteringssituationen ställer. Några aspekter att utgå ifrån i de tematiska analyserna beskrivs på denna och nästa sida.

Bildserie 39. Att identifiera rätt geografisk skala är en viktig utgångspunkt för analysen. Ortofoton: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Historisk roll i förhållande till sin omvärld

Områdets roll och funktion i ett internationellt,
nationellt eller regionalt perspektiv belyses. Har
området haft en särskild politisk eller administrativ
funktion i förhållande till andra områden? Har det
varit viktigt för handel och kommunikationer eller
på annat sätt varit en knutpunkt som påverkat regionen, landet eller omvärlden?

Platsers och områdens betydelse för omgivningen
kan ha varierat under en eller flera perioder. I vissa
landskap har den fysiska miljön särskilt uppenbart
präglats av dess roll i förhållande till sin omvärld.
Det är till exempel svårt att analysera Bergslagen
utan att sätta landskapet i relation till hela landets
intresse i järnproduktionen, eller att analysera
Stockholms skärgård utan att sätta det i relation till
huvudstadens behov av militärt försvar, fiske och
sjöfart eller det med tiden framväxta intresset för
rekreation och sommarhus.

Politiska och administrativa uttryck

Administrativa indelningar, gränser, maktförhållanden och politiska förhållanden över tid är en viktig
aspekt för att förstå dagens landskap. Riks-, länsoch kommungränser liksom socken- och häradsgränser och kyrkans etableringar är exempel på
aspekter som kan förklara företeelser i dagens
landskap. Viktiga administrativa funktioner, såsom
tingsplatser, residensstäder, stiftstäder eller förhistoriska maktcentrum har ofta påverkat platsens eller
områdets fysiska karaktär.

Bosättningsmönster och bebyggelsestruktur

I vilka delar av landskapet bosatte sig människan
tidigast, och hur har bosättningsmönstret utvecklat sig över tid? Hur har strandlinjeförskjutningen
påverkat? I vilka lägen och hur tätt ligger den
agrara bebyggelsen? Består strukturen framförallt
av ensamgårdar eller av mindre eller större byar? I
vilka lägen har städer och förstäder vuxit fram, och
när? Bebyggelsens läge i förhållande till landskapets
former, markanvändningen, kommunikationer och
näringskällor studeras. I en mindre skala kan gene-

rella mönster framträda, medan en större skala kan
behövas för att beskriva bebyggelsens läge, karaktär
och struktur i specifika landskapsrum.
Genom att studera bosättningsmönstret över tid
kan centrala (med tidig, kontinuerlig och ofta tätare
bosättning) och mer perifera bygder urskiljas.

Näringar och markanvändning

De dominerande näringarna och de naturgeografiska förutsättningarna för jordbruk och andra näringar är i många fall en viktig aspekt. Förutsättningarna
för jordbruk har varit en starkt karaktärsskapande
faktor, inte minst för bosättningsmönster och bebyggelsestruktur. Framväxten av andra näringar kopplade till skogen, berget eller sjöar, hav och vattendrag är en annan karaktärsskapande faktor. Vad har
varit de huvudsakliga näringarna i landskapet, och
vilka binäringar har varit viktiga komplement? Hur
har försörjningssystemen satt spår i landskapet?
1800- och 1900-talens breddade näringslivsstruktur
har satt präglande avtryck i många landskap – vilka
industrier och näringar har påverkat folkmängd, ur51

banisering, bebyggelsestruktur och rörelsemönster i
landskapet?

Kommunikationer och rörelsemönster

Kommunikationsmönstrens utveckling över tid
studeras, liksom deras samband med framväxten av
viktiga noder, näringar eller administrativa gränser.
Vattenleder och hamnar, leder, väg- och järnvägsnät eller flygplatser kan lyftas fram med olika kraft
beroende på landskapet i fråga. I en mindre skala
kan infrastrukturens mönster och de noder den binder samman visas, medan kommunikationsledens
karaktär, skala, läge och placering i landskapet syns
tydligare i den större skalan.
Den fysiska infrastrukturen är en del, och hur människan har använt sig av olika kommunikationsleder
är en annan ingång. Vilka vägar har varit viktiga för
att ta sig till grannbyn eller kyrkan? Genom vilka vägar och gator har man gjort entré i en stad? Vilka rörelsemönster är viktiga för landskapets karaktär och
vad är förutsättningen för att dessa rörelsemönster
ska kunna upprätthållas eller återupprättas? En
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studie av landskapets rörelsemönster – landskapets
funktionella samband på lokal, regional och nationell nivå – kan utgöra ett historiskt underlag för
olika typer av sociala analyser av dagens pendlingsoch rörelsemönster.

Strukturomvandling innebär att ett landskap byter
skepnad, till exempel från ruralt till urbant. Det kan
också vara att de stora strukturerna omvandlas kraftigt eller omplaceras, till exempel där ett områdes
centrala mötespunkter flyttas. Strukturomvandling
är i hög grad en indirekt effekt av åtgärder.

Effekter av infrastrukturåtgärder i landskapet

Kulturhistoriskt betingade karaktärer kan stärkas,
när till exempel nyetableringar bygger vidare på
nyckelkaraktärer, eller försvagas när avvikelserna
blir så stora att de riskerar att ta överhanden över
befintliga karaktärsdrag. Om den samlade karaktären förändras tillräckligt mycket leder det till
strukturomvandling.

Inom temat landskapets tidsdjup finns termer som
vanligtvis används för att beskriva effekter och
konsekvenser i miljöbedömningar. Dessa termer är
också användbara för att beskriva utvecklingstendenser, känslighet och potential i landskapet. Följande föreslagna begrepp används också i Trafikverkets
samlade effektbedömning (SEB).

Samband omfattar både visuella och funktionella
förhållanden och de kan stärkas eller brytas genom
val av åtgärd. Effekterna för karaktär och samband
beror ofta av hur en åtgärd utförs.

Landskapets kulturhistoriska karaktärsdrag kan
påverkas av infrastrukturåtgärder på olika sätt och i
olika skala. Åtgärder kan bidra till både positiva och
negativa effekter. Det beror dels av vilka värden som
står på spel, dels av vad vi människor vill med ett
landskap, det vill säga vår målsättning.

Graden av förfall hos ett brukat landskap eller möjligheten att upprätthålla god skötsel av detsamma,
kan öka eller minska till följd av en åtgärd. Om sköt-

Bildserie 40. Tre olika historiska kartor – 1730-tal, från laga skifte under 1800-tal samt ekonomiska kartan från 1950-tal. De två längst till höger är överlagrade med dagens vägnät. Kartor: © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

selaspekterna förändras tillräckligt mycket kan det
leda till påverkan på karaktär och samband. Förfall
och god skötsel kan också gälla enskilda företeelser
i landskapet. Det kulturhistoriska värdet hos en viss
företeelse, till exempel en byggnad, kan förbli opåverkat vid en åtgärd i landskapet men graden av förfall
eller möjligheten att upprätthålla god skötsel kan öka
eller minska som en indirekt följd av åtgärden. Det
kan få effekter för upplevelsen men också på sikt för
företeelsens kulturhistoriska värde, till exempel övergår ett eskalerande förfall slutligen till utradering.
Utradering uppmärksammas oftast som en direkt
effekt av en åtgärd.

Källor till temat landskapets tidsdjup

Kartstudier genomförs för att identifiera övergripande mönster och skapa sig en första bild av landskapet. Det digitala kulturmiljöunderlag och andra
underlag som finns samlas in och kombineras i olika
kartor. Exempel på kartstudier är:

Kombinera underlag

Kombinera olika digitala underlag såsom: strandlinjekartor, fornminnesregistret (FMIS), bebyggelseregistret, sockengränser, länsstyrelsens inventeringar,
TUVA ( jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering), marktäckedata, jordartskartan och
naturmiljöunderlag.

Utpekade värdeområden

Identifiera riksintressen och andra utpekade kulturmiljöer. Dessa används som ett kunskapsunderlag för
att förstå landskapet, inte för att värdera landskapet.

Historiska kartor

Historiska kartor som är tillämpliga på den valda
skalnivån. I en mindre skalnivå kan exempelvis
Generalstabskartan, Häradsekonomiska kartan,
Fastighetsekonomiska kartan vara behjälpliga. Landskapskartor (1600–1700-tal) och vägkartor (1700-tal)
visar hela landskap och län. Samtliga finns i Lantmäteriets databas för historiska kartor. Mer inzoomade
kartor eller ortofoton kan behövas för att hämta
exempel ur en mer detaljerad skala. Kartöverlägg

på en mer övergripande nivå kan göras för att
identifiera exempelvis kommunikationsmönstrens
utveckling, förändringar i bebyggelsemönstret eller
förändringar i markanvändning.

Underlag och källor

• Kulturmiljöprogram och andra regionala eller
kommunala underlag
• Sveriges nationalatlas
• Atlas över Sverige
• Allmänna kartor (Lantmäteriet) – Översiktskartan, Vägkartan, Terrängkartan, Fastighetskartan
• Historiska kartor (Lantmäteriet)
• Ortofoton (Lantmäteriet, Google Earth m.fl.)
• Svenska Marktäckedata (Naturvårdsverket)
• Fornminnesregistret (FMIS, Riksantikvarieämbetet)
• Bebyggelseregistret (Riksantikvarieämbetet)
• Ängs- och hagmarksinventeringen (TUVA)
• Befintliga landskapsanalyser.
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28
Figur 42 (t.h.). Landskapets övergripande bosättningsmönster i Västernorrland. Västernorrlands län präglas av det vidsträckta och höglänta skogslandskapet, de stora och mindre älvarna som skär genom
landskapet i västöstlig riktning och den tätbebyggda och bitvis tydligt industrialiserade kusten. Bebyggelsen är, idag och historiskt, koncentrerad till de kustnära landskapen och till älvdalarna medan de
stora skogsområdena framförallt utgörs av ett skogsindustriellt landskap. De kustnära lägena har erbjudit goda förutsättningar för fiske, för transporter och för kommunikationer – både mot inlandet och till
Östersjön, och den täta bosättningen vid kusten har en lång kontinuitet. Samtidigt är etableringen av de kustnära städerna tätt förknippad med det nationella intresse som skogsproduktionen i VästernorrKarta över stråk och maktcentrum under järnåldern samt tidpunkt när dagens större orter uppkom. Källa bakgrundskarta: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
land utgjort och utgör än idag, och landskapets mönster behöver läsas mot bakgrund av länets betydelse i ett nationellt perspektiv. Att förstå landskapets övergripande strukturer och dess utveckling över
tid är viktigt framförallt inför anläggande av nya väg- och järnvägssträckningar som kan påverka bosättningsmönster och strukturer framöver. Exempel ur Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland 2015.
28 Geodatasamverkan.
Karta: KMV forum. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet,
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Exempel på politiska och administrativa uttryck

Administrativa gränser och politiska beslut och förhållanden har avsatt fysiska uttryck i landskapet,
och är en av flera förklaringsmodeller för att förstå dagens landskap.

Figur 43. I kartan har två kategorier av de
arealmässigt minsta socknarna lyfts fram (röda
< 4 000 ha, gröna 4 000–10 000 ha) och
kombinerats med kvarstående medeltida kyrkor.
De minsta socknarna sammanfaller ofta med de
områden som var tidigt koloniserade och som
redan under medeltiden var tätt bebodda, medan de större socknarna ofta utgörs av skogsbygder
med lägre befolkningstäthet även framåt i tiden. Genom att kombinera socknarnas areal med
medeltida kyrkor ges en indikation på de medeltida kärnområdena i södra Sverige och även vilka
som har bevarat ett sockencentrum med medeltida kyrka. Slättbygderna i Skåne och i Mellansverige framträder tydligt på kartbilden ovan, och kontrasterar mot de mer perifera och glesbefolkade
delarna av till exempel Småland och Halland. Fram till slutet av 1600-talet utgjordes Sveriges
södra och västra riksgräns av gränsen mot Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän. Den politiska
gränsen har haft konsekvenser för gränsbygden under långa tider, och sammanfaller även med de
i övrigt mer perifera bygderna vid gränsen mellan Småland, Blekinge och Skåne. Exempel ur
Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige – utredning för höghastighetsjärnvägar 2015.
Karta: KMV forum Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Figur 44. Södra Sveriges olika generationer av städer. Städernas lokalisering är ett resultat av flera
faktorer (kommunikationer, handel, näringsverksamhet), där politiska beslut är en. Kartan visar de
övergripande etableringsmönstren av städer i olika tider, och är en av flera viktiga utgångspunkter
när en helt ny bansträckning ska dras i landskapet. Exempel ur Översiktlig landskapskaraktärsanalys,
södra Sverige – utredning för höghastighetsjärnvägar 2015. Karta: KMV forum.
Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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GSD-Sverigekartan
mellan kyrkorna betyder hög befolkningstäthet. Tätt befolkade områden på medeltiden sammanfaller väl med slättområdet och Mälarens stränder, vilka än idag är tätt befolkade. Senare tiders
sockendelning visar på en befolkningsutveckling under tiden efter medeltiden. Kyrkornas ålder
speglar också olika tiders befolkningstillväxt, i Västerås stad och i orterna längs med Kolbäcksån har
många nya kyrkor byggts under 1800- och 1900-talens urbaniseringsfas. Exempel ur Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län 2016. Karta: Befaringsbyrån. KMV forum. Bakgrundskarta:
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Nässjö

56

Hallstahammar

Enköping

Vetla
Gislaved

Kinna

Västerås

Kungsör

Arboga

Nässjö

Borås

Uppsala
län

5

Köping

Tranås

Karta över kända fornlämningar från järnåldern markerade som täthet. Koloniserandet sker nu alltmer i områden utanför de gamla
centralbygderna. Få områden saknar fasta bosättningar. Ett särskilt urval ur lämningar i fornminnesregistret
ligger till grund för kartan.
Gislaved

Borås

7
2

Jönköping

Borås

Onsala
Göteborg
Mölnlycke

Täthet av fornlämningar

M

Falköping

Lerum

Göteborg
Mölnlycke

Järnålder

2

Alingsås

Kungälv

Sala

Mota

Tranås
M

Falköping

5

7. Småbrutet mosaiklandskap

Mota

M

Trollhättan

Stenungsund

6

Mariestad
Skövde

Trollhättan
Lidköping

6

5

Mota

Lidköping

Skara

6. Småslätter

5

Västmanlands
län 3 Surahammar

Ku

Vänersborg

6

Ör

Lidköping

Uddevalla

5. Åsar och ådalar

5

Karlskoga

4. Storskaligt kuperat
skogslandskap

6

Ku

Karlstad
Skoghall

Skara

3. Vattenrikt skogslandskap

Fagersta
Karlstad
Skoghall

2. Slättlandskap

Norberg

•

Mariestad

Avesta

4

Exempel på avtryck i dagens landskap
•

Bebyggelselägen från järnålderns kolonisation.
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Gravar, vanliga typer under järnåldern är olika stensättningar (runda, kvadratiska eller triangulära) med mittkonstruktioner och resta stenar.
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Figur
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vilka alla har påverkat
Järnålder
och
präglat
landskapet
över
tid.
En
schematisk
karta
som
den
ovan
kan vara Värnamo
effektiv för att
Täthet av fornlämningar
Varbergur Landskap i långsiktig planering – Pilotstudie
1:1 500 000
tydliggöra
övergripande drag. Exempel
i Västra
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
Karta över kända
fornlämningar
från järnåldern markerade
som täthet. Koloniserandet
sker nu alltmer i områden
utanför de gamla
Götaland
2012.
Karta: Befaringsbyrån.
Bakgrundskarta:
© Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

centralbygderna. Få områden saknar fasta bosättningar. Ett särskilt urval ur lämningar i fornminnesregistret ligger till grund för kartan.

1

Figur 48. Jordbruket är den basnäring som kanske tydligast har påverkat såväl bosättningsmönster
som bebyggelsestruktur och markanvändning över tid. I kartan till ovan har en karta från samlingsverket ”Atlas över Sverige” (1953–1971) använts för att illustrera de varierande förutsättningarna för
jordbruk i södra Sverige. Historiska kartor av olika slag kan användas både som underlag för
analyserna och som illustrationer. Exempel ur Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige
– utredning för höghastighetsjärnvägar 2015. Karta: Befaringsbyrån. Bakgrundskarta: Atlas över
Sverige.
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Exempel på kommunikationer och rörelsemönster

Kommunikationernas mönster och deras förhållande till bosättningsmönster och städer är en viktig
byggsten i landskapets karaktär.
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Lidköping

Skara

Vänersborg
Vänersborg

Skara

Trollhättan
Trollhättan

Falköping
Falköping

1:500 000 1:500 000

Figur 49, 50 och 51. De orangea prickarna i kartan visar stationssamhällen och viktigare hållplatser med bevarad struktur och bebyggelse längs några av järnvägarna söder om Vänern. Till höger syns
stationssamhällets karaktäristiska planstruktur i Lovene i Lidköpings kommun, en av stationerna längs med Kinnekullebanan. Järnvägsutbyggnaden hade en enorm betydelse för den ekonomiska utvecklingen i slutet av 1800-talet och skapade förutsättningar för industrialisering av landsbygden och effektivare transporter. De skapade också en helt ny ortsstuktur med stationssamhällen som till största
delen finns kvar idag, även om järnvägen kanske är borta. Det är ofta illustrativt att använda såväl kartor som bilder för att fånga landskapets mönster och karaktärsdrag. Exempel ur Landskap i långsiktig
planering – Pilotstudie i Västra Götaland 2012. Karta: Befaringsbyrån. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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nätet i Kronobergs län (järnvägens maximala utbyggnad, ca 1930). Källa: Inventering av järnvägsnät och järnvägsst
Kronobergs län (http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/kronobergs-lan/Pages/default.aspx).
tidtabell 1930 Malmö-Nässjö (http://www.historiskt.nu/normalsp/staten/ssb/sj_ssb_tidtabell_m-n.html).
Exempel på kommunikationer och rörelsemönster

Ytterligare exempel.

Figur 52 och 53. Efterkrigstidens utveckling av järnvägssystemet har inneburit att en stor del av de mindre järnvägarna har tagits bort, men också färre trafikeringsstopp längs med stambanorna. Kartorna
ovan illustrerar antalet stationer och hållplatser i Kronobergs län (grön symbol) samt antal stopp längs med södra stambanan (Älmhult-Nässjö) under järnvägsmaximum ca år 1939 (blå symbol). Kartan till
höger visar järnvägar och trafikerade stopp idag. De gula symbolerna visar de stationer som trafikeras av regionaltrafik, medan de röda symbolerna visar de stationer där fjärrtågen stannar. En effekt av att
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stambanorna avlastas finns en potential att stärka den regionala pendlingen och stationsorternas läsbarhet genom att öppna upp tidigare stängda stationer. Kartor: KMV forum.
trafikeras inte. En minskad belastning på Södra stambanan
öppnar upp potential för ökad regional trafik.
rojektwebbar.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/kronobergs-lan/Pages/default.aspx).
Södra stambanans
Bakgrundskartor: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Källa: Sj.se och http://www.lanstrafikenkron.se/kartor
ässjö (http://www.historiskt.nu/normalsp/staten/ssb/sj_ssb_tidtabell_m-n.html).
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karaktärsbärande nyckelelement i beskrivningarna i kapitel 5.
Men åtgärderna har också en potential att åstadkomma förbättringar – att stärka
en karaktär
ellerdetaljerade
en funktion, skalan
och utveckla landskapet i hållbar riktning. KänsligExempel på kommunikationer och rörelsemönster
– i den mer
heten och potentialen för hela banan respektive för de olika delsträckorna beskrivs
på följande sidor.
Bildserie 54. De föregående exemplen har visat
landskapets kommunikationsmönster ur ett
fågelperspektiv och övergripande mönster och
strukturer har framträtt. När analysen ska ned i
skala kan vägarnas och järnvägarnas karaktär och
förhållande till omkringliggande bebyggelse
behöva lyftas fram. När riktlinjer inför en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan
skulle tas fram identifierades ett antal åtgärdskategorier – tänkbara åtgärder som kunde komma
att förändra banans karaktär. Här tydliggörs
banans känslighet och potential i förhållande till
bl.a. banans linjeföring och placering i landskapet,
kulturhistoriskt intressanta objekt och anläggningar kopplade till banan, dess stopp och
förhållande till övriga rörelsemönster i landskapet.
Exempel från Kinnekullebanan – vägledning i
landskapsfrågor. Foton: Befaringsbyrån.

Åtgärder i stationsmiljöer
för att dessa miljöer har betydelse för reseupplevelsen och
att de ibland är nyckelelement för karaktären på hela
orten. Miljöerna byggs upp av anläggningar och
utrustning och därför spelar karaktär på material och
utrustning stor roll.

Åtgärder för korsande stråk
för att vägar och gångstråk knyter samman gårdar och orter och ibland,
som på slätten, är nyckelelement i landskapets struktur. Åtgärder för
korsande vattendrag har också betydelse, för att dessa är viktiga för
biologisk mångfald i både de öppna och de mosaikartade delarna av
slätterna. Planskildheter bryter mot rådande karaktär där små eller inga
nivåskillnader finns kring banan. Barriäreffekter kan uppstå.

Kom ihåg!
De tematiska analyserna är till för att ge en
förenklad och pedagogisk bild av olika företeelser som är viktiga för att förstå dagens
landskap. Välj ut, avgränsa och koppla
analyserna till det fysiska landskapet
genom bilder, kartor eller illustrationer.
Åtgärder på teknisk infrastruktur
för att uppstickande föremål på slätten i form av
teknikhus och kontaktledningsstolpar förändrar
landskapets karaktär. En elektrifiering av banan
innebär en trädsäkring i en bred gata längs banan.
Utförandet på utrustning spelar roll för karaktären.
60

Åtgärder av profil och plan
för att en höjd järnvägsbank och kurvrätningar innebär
att banan inte längre är underordnad sitt landskap. På
slätten kan en höjd bana få som konsekvens att långa
utblickar bryts av. Barriäreffekter kan uppstå.

Åtgärder som förändrar trafikeringen
för att glesare trafik riskerar att utarma stationssamhällen. Tätare trafik kan innebära trafiksäkerhetsåtgärder som skapar barriärer kring banan.
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TEMA LANDSKAPETS EKOLOGI
Naturmiljön är i sig en mycket viktig karaktärsgivande del av landskapet. Samtidigt är den ett direkt
resultat av landskapets form och dess tidsdjup.
Topografi, geologi och mänsklig påverkan genom
historien har format naturmiljön. Naturmiljön i sig
består förstås av en mängd biologiska varelser som
var och en har sin historik och funktion. Förutsättningarna för naturmiljöernas organismer att
samexistera och överleva långsiktigt bestäms av en
kombination av klimatologiska och landskapsgivna
faktorer. Människans behov av naturresurser och
fortsatt utveckling av infrastruktur och bebyggelse
kan ha kraftig påverkan på naturmiljön och dess
biologiska mångfald.
De tematiska analyserna av landskapets ekologi är
viktiga för att förstå naturmiljöns känslighet för
landskapsförändringar. De kan också användas för
att förstå vilken potential det kan finnas i att förbättra ekologiska samband och att bättre använda olika
ekosystemtjänster. Till stor del handlar de tematiska

Figur 55. Landskapets ekologi tecknat stiliserat i akvarell. Ekologiska strukturer i ett mosaiklandskap. Illustration: Emily Wade.

analyserna om att få fram underlag som underlättar
för planerare att hitta hållbara lösningar som gör att
vi kan nå de uppsatta nationella miljömålen.

utbredning utgör en förhållandevis stor andel av den
totala. För att uppnå miljömålet ”Ett rikt växt- och
djurliv” behöver varje region ta ansvar för att gynna
de regionala ansvarsarterna och miljöerna.

Utgångspunkter för den tematiska analysen
Naturtyper och arter

Sådan regional ansvarsstatus bestäms inte enbart
av arternas eller naturtypernas representativitet
och förekomst i landskapet, utan det finns också
en lång rad kriterier som avgör hur pass värdefull
naturtypen eller arten är. Aspekter som är väsentliga
i sammanhanget är rödlistekategori och eventuell
koppling till artskyddsförordningen och internationella konventioner och direktiv.

En viktig utgångspunkt är att de tematiska analyserna ska ge en bild av vilka naturtyper som framförallt
förekommer i landskapet och vilka av dessa som kan
vara speciellt värdefulla. Viktiga naturtyper kan vara
de som är speciellt vanligt förekommande i landskapet, men det kan också vara sådana som utgör extra
viktiga livsmiljöer för en stor del av den biologiska
mångfalden i landskapet.
Speciellt värdefulla blir de naturtyper och arter vars
förekomst utgör en förhållandevis stor andel av naturtypen sett ur ett nationellt eller rent av ett globalt
perspektiv, se figur 56 och 57. Samma resonemang
kan föras om naturtyper och arter vars regionala

Näringar och markanvändning

Jordbruk och skogsbruk har en stor inverkan på naturmiljöernas karaktär och förekomst i landskapet.
Näringarnas lönsamhet kan påverka hur naturmiljöerna kommer att utvecklas i framtiden. Exempelvis
förekomsten av värdefulla ängs- och hagmarker är
beroende av att det finns brukare som håller sig med
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Figur 56 och 57. Övergripande biom aktuella för Sverige. Det
tempererade lövskogsbältet har sin nordliga gräns i Sverige, varför
det var extra intressant att studera täthet av ädellövskog vid den
översiktliga landskapskaraktärsanalysen för nya stambanor i södra
Sverige. Ett bälte från Halland till Blekinge framträder. Karta t.v.
© Lars Theng. Karta t.h: Calluna. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

boskap. Om jordbrukets lönsamhet minskar finns
risk för att markerna beskogas och växer igen. Lönsamheten kan påverkas av åtgärder i landskapet. Eftersom en stor del av den biologiska mångfalden är
knuten till hagmarker som skötts på ett traditionellt
sätt, är det viktigt att identifiera var känsligheten för
att brukandet läggs ner är stor.

Att välja skala

Skalan behöver förstås anpassas till vilka frågor som
behöver besvaras. Ofta handlar det i de här sammanhangen om att arbeta med en ganska grov skala som
gör det möjligt att få en bild av de ekologiska sambanden i hela landskapet. De dataunderlag som finns
tillgängliga möjliggör som regel inte heller allt för
detaljerade analyser. En stor del av de rikstäckande
kartunderlag som kan användas för att analysera
utbredningen av olika naturtyper och livsmiljöer för
olika arter har en upplösning på 10 x 10 m. När det
gäller information om arters förekomst i landskapen
är upplösningen oftast än större – för fåglar upp
till 5 x 5 km. En bra tumregel är att välja en så fin
upplösning som data medger, men den analyserade
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skalan bör inte vara mer detaljerad än de datapunkter som har sämst noggrannhet.

Vägledande resultat

Om man redan i de tematiska analyserna belyser
hur ekologiska värden bör prioriteras sinsemellan
inom det berörda landskapet blir det enklare att
också använda analysernas resultat i den fortsatta
planeringen. Det är knappast till någon större hjälp
inför en åtgärdsvalsstudie om underlagen inte ger
möjlighet till någorlunda givna val. Om all natur
värderas lika högt skulle alla landskapsavsnitt till
synes kunna framstå som lika känsliga för exploatering och markomvandling. Att välja vilka arter och
naturtyper som ska analyseras utifrån ett regionalt
ansvarsperspektiv i förhållande till nationella miljömål och åtaganden, bäddar för att analysresultaten
ska kunna ge nödvändig vägledning i det fortsatta
planeringsarbetet.

Att anpassa efter syfte

Urvalet av arter och naturtyper som analyseras
behöver anpassas till den integrerade landskaps

karaktärsanalysens syfte och användning. Om det
primära syftet är att ta fram planeringsunderlag för
ny infrastruktur kan det vara viktigt att prioritera
analyser som belyser ekologiska konsekvenser av
förväntade barriäreffekter och spridningssamband.
Är det istället planer för etablering av nya bostadsområden eller anläggning av vindkraftsparker, kan
det dessutom vara viktigt att analysera förväntade
effekter av förlorade livsmiljöer för långsiktig överlevnad av av arter och ekologisk funktion.

Aspekter att analysera

Det finns många olika aspekter på naturmiljön som
är viktiga att analysera för att bättre förstå landskapets känslighet och potential. Det är viktigt att
försöka välja ut de analyser som givet befintligt
material tillför mest ny kunskap som är relevant för
den förmodade framtida utvecklingen i det aktuella
landskapet. Det kan också vara bra att välja analyser som fångar upp ekologisk funktionalitet i flera
förekommande naturtyper så att landskapet i sin tur
täcks någorlunda väl geografiskt. Det kan vara bra

att välja analyser som är genomförbara utifrån befintliga dataunderlag. Detta för att på bästa sätt utnyttja befintliga resurser. Här nedan beskrivs några
av de mest relevanta typerna av analyser som brukar
gå att genomföra för de flesta landskapsavsnitt.

Ansvarsmiljöer och arter

Om det inte redan finns information om vika arter
och naturtyper som är speciellt viktiga att värna i
den beröra regionen, kan det behöva tas fram innan
man väljer vilka övriga analyser som ska göras. Det
finns ofta en mängd underlag framtagna av kommuner och länsstyrelser, som pekar ut regionalt viktiga
arter, organismgrupper och naturmiljöer. Om detta
inte finns, eller om befintliga underlag bedöms vara
otillräckliga, går det relativt snabbt att genomföra
sådana analyser.

Det kan också vara lämpligt att specifikt gör habitatnätverksanalyser för livsmiljöer som berörs av skyddade områden och då speciellt Natura 2000-områden. Detta för få fram underlag som kan användas
för att specifikt förstå känsligheten för utpekade

naturtyper och arter, vilket kan påverka tillåtligheten för framtida exploatering.
Det handlar i princip om att grovt kvantifiera hur
stor andel av den nationella förekomsten av respektive art/naturtyp som förekommer i det berörda
landskapsavsnittet. En bra metod är att för varje förekommande art/naturtyp beräkna förekomstarean
(AOO, Area of occupancy) för en given gridstorlek
(till exempel 5 x 5 km). Beräkningen görs dels för
hela landet, dels för enbart det utvalda landskapsavsnittet. Därefter får man fram regionens andel av
den nationella förekomsten genom att dividera det
regionala värdet med det nationella. Operationen
ovan kan med fördel begränsas till sådana arter som
pekats ut som speciellt värdefulla eller känsliga sett
i ett nationellt perspektiv. Hit hör arter kopplade till
artskyddsförordningen och rödlistan.
Ur listan med potentiella fokusarter och naturtyper
kan det sedan vara lämpligt att välja några helt olika
miljöer som kan ge en kompletterande bild av landskapets naturvärden.

Historiska analyser

I stora delar av landet har landskapet genomgått stora förändringar med avseende på olika naturmiljöers
förekomst. Historiska förändringar i markanvändning har också påverkat kvaliteten och utbredningen
av många viktiga livsmiljöer. När mängden livsmiljö
minskat historiskt för en art uppstår ofta en så kal�lad utdöendeskuld. Med detta begrepp menas den
fördröjning i en arts försvinnande som nästan alltid
kan förväntas när en livsmiljö fragmenteras i allt
mindre och mer isolerade fläckar i landskapet. Det
är därför viktigt att få en bild av vilka förändringar
som skett med naturtypers förekomst och utbredning. Har förändringarna skett sedan långt tillbaka
eller nyligen? Är det en pågående trend? Det är
viktiga frågor som kan ge vägledning om vilka arter
som kan förväntas minska framöver i området. Som
grund för analysen ligger förstås de analyser som
görs för att förstå landskapets tidsdjup. Det som därutöver behöver göras är att beskriva förändringarna
i termer av vilka organismgrupper eller enskilda
arter som förväntas påverkas i framtiden som en
följd av förändringarna.
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Figur 57. De ytor som är extra bra miljöer för
de arter som analyseras brukar benämnas
värdekärnor (översta bilden). Områden där det
finns extra rikligt med värdekärnor kan
utpekas som värdetrakter (nedersta bilden).
Illustration: Calluna.

Värdekärnor och värdetrakter

För att förstå landskapets känslighet är det viktigt
att få en översiktlig bild över hur olika livsmiljöer är
fördelade i rummet. Ytor med en viss typ av livsmiljö kan ha olika kvaliteter som gör dem mer eller
mindre värdefulla för arterna. De ytor som är extra
bra miljöer för de berörda arterna brukar benämnas
värdekärnor. Områden där det finns extra rikligt
med värdekärnor kan utpekas som värdetrakter.
Oftast har enskilda värdekärnor som ligger inom
sådana trakter ett än högre värde för den biologiska
mångfalden. Anledningen är att arternas populationer blir mycket stabilare i områden med rik tillgång
på livsmiljön. Av olika anledningar dör arter ut på
lokala fläckar i livsmiljön. Om fläckarna då inte ligger för långt ifrån ställen där arten lyckats överleva,
finns möjlighet att livsmiljön återkoloniseras.
Olika typer av frekvensanalyser baserade på kunskaper om olika miljöfaktorers geografiska utbredning
eller direkta karteringar av värdekärnor och naturtyper kan göras för att få fram en bild av värdekärnornas fördelning i landskapet. Det går också ibland
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att utgå från information om arters förekomst för att
bilda sig en uppfattning om livsmiljöns utbredning.
Då väljer man gärna ut en grupp arter som är knutna
till samma livsmiljö och analyserar frekvensen av
arter och/eller artobservationer för att få en indikation om var livsmiljön verkar finnas.

Ekologiska samband

För att kunna bedöma naturmiljöers känslighet och
potential inför framtida förändringar av landskapet
är det viktigt att kartlägga viktiga ekologiska samband. Här gäller det att utgå från arter, grupper av
arter eller livsmiljöer som utpekats som viktiga i det
studerade landskapsavsnittet. Analyser kan sedan
göras utifrån känd kunskap om arternas rörelsebiologi och användning av biotoper och substrat i
landskapet. Analyserna syftar till att ge en rumslig
bild av vilka vandringsstråk som används och vilka
barriärer som förekommer i dagens landskap.
Det finns flera angreppsätt och modelleringsverktyg som kan användas för att analysera ekologiska
spridningssamband i faktiska landskap. Ett an-

vändbart verktyg kallas habitatnätverksanalys. I en
sådan utpekas ytor med livsmiljön baserat på artens
eller arternas miljökrav. Därefter beräknar man
den förväntade spridningspotentialen från varje yta
med livsmiljö. I dessa beräkningar tas hänsyn till
olika mellanliggande naturtypers relativa genomsläpplighet. Beroende på arternas egenskaper och
behov kan de vara olika benägna att röra sig igenom
olika miljöer. Till exempel kan en skogslevande art
föredra att följa smala korridorer med enstaka träd,
jämfört med att korsa en helt öppen åkermark, även
om korridoren medför en betydligt längre sträcka än
fågelvägen.
När det gäller stora däggdjur som älg och rådjur är
det ofta inte så tydligt vad som ska räknas som livsmiljö och vad som snarare är mellanliggande mark.
För dessa djur kan det vara mer relevant att försöka
identifiera vilka rörelsestråk som är viktigast ifall
arterna behöver förflytta sig genom landskapet. Det
kan också vara bra att identifiera områden där viltet
ännu kan röra sig fritt och att studera på vilket sätt
befintlig infrastruktur påverkar rörelsemönstren.

Figur 58. Vägrenar och kantzoner utmed etablerad infrastruktur kan ofta
utvecklas till livsmiljöer som kan bli värdefulla för vissa artgrupper och man
får en korridoreffekt – ett stärkt spridningssamband. Foto: Tobias Noborn.

Ekologisk funktion

Habitatförlust

Korridoreffekt

Naturmiljöer kan erbjuda en rad olika ekosystemtjänster. Värdet av dessa kan variera mycket, beroende på landskapets sammansättning och var
människor bor och verkar. Många gånger används
inte ekosystemens fulla potential. Ofta beror detta
på att de funktioner som människan skulle kunna
dra nytta av inte förekommer just där de behövs. För
att bättre kunna använda ekosystemtjänster kan det
vara värdefullt att skapa kartor över var i landskapet
potentiellt viktiga ekologiska funktioner förekommer. Detta är inte minst viktigt för att kunna säkerställa generationsmålet.

Anläggandet av ny infrastruktur riskerar också att
Vägrenar och kantzoner utmed etablerad inframedföra direkt förlust av viktiga livsmiljöer. Hastruktur kan ofta utvecklas till livsmiljöer som kan
bitatförluster ger i sig en direkt effekt på arters
bli värdefulla för vissa artgrupper, och man får en
möjligheter att överleva i landskapet. Dels genom
korridoreffekt. Detta gäller främst kärlväxter och
att mängden livsmiljö minskar och dels genom att
insekter som ofta inte har särskilt stora krav på att
habitatet fragmenteras i mindre och mer isolerade
miljöerna förekommer i stora sammanhållna arealer.
ytor vilket ger försämrade spridningssamband och
Dessa miljöer kan också många gånger underlätta
försämrad överlevnad bland berörda arter på landför öppenmarksarter att förflytta sig igenom landskapsnivå. Fokus bör här ligga på regionala ansvarsskapsavsnitt som domineras av skog. Etablering av
arter och arter som berörs av artskyddsförordningen. ny infrastruktur kan alltså öppna upp nya spridDen senare kategorin är väsentlig eftersom den kan
ningsvägar och ibland förstärka ekologiska samband
vara kostnadsdrivande i alla typer av exploateringsför vissa arter.
projekt.

Effekter av infrastrukturåtgärder i landskapet

Barriäreffekt

Inom temat landskapets ekologi finns termer som
vanligtvis används för att beskriva effekter och
konsekvenser i miljöbedömningar. Dessa termer
är också användbara för att beskriva utvecklingstendenser, känslighet och potential i landskapet.
Följande föreslagna begrepp överensstämmer i stort
med Trafikverkets samlade effektbedömning (SEB).

För många arter kan en väg eller järnväg innebära
ett spridningshinder som begränsar individernas
möjligheter att förflytta sig mellan olika delar av
landskapet och man får en barriäreffekt. Detta kan
i sin tur medföra minskade möjligheter för berörda
arter att överleva i landskapet.

Störning

Trafikbuller kan ha en negativ effekt på olika djurarters fortlevnad. Det gäller då huvudsakligen arter
där akustisk kommunikation mellan individer är
avgörande för deras fortplantningsframgång. Hit
hör fåglar, groddjur och fladdermöss. En genomgång
av olika studier på fåglar visar att högt trafikerade
vägar påverkar minst hälften av de förekommande
fågelarterna negativt.
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Mortalitet

Infrastruktur och dess trafik kan också medföra
en förhöjd dödlighet bland djur genom kollisioner. Mortalitet i infrastruktur kan även orsakas av
strömgenomgång i järnvägskomponenter, påflygningsrisker med kontaktledningar, fällor för smådjur
i kabelrännor med mera. Den ökade mortaliteten
kan i sin tur leda till att berörda arters populationer
successivt minskar i områdena kring infrastrukturen trots att inga värdefulla livsmiljöer behövt tas i
anspråk vid etableringen.

Invasiva arter

Arter som inte tillhör den naturliga floran eller faunan kan etableras och spridas genom infrastruktur.
Spridning av främmande arter kan ibland medföra
negativa effekter på de arter som lever i en region.
Det finns gott om exempel på hur invasiva arter konkurrerar ut de sedan tidigare förekommande arterna.
Det finns också exempel på att predation från främmande arter leder till att inhemska arter försvinner.

Källor till temat landskapets ekologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sveriges nationalatlas om växter och djur
Nationella och regionala naturvårdsplaner
Ängs- och hagmarksinventeringen (TUVA)
Naturvärdesinventeringar
SLU Skogskarta (Sveriges lantbruksuniversitet)
Nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen)
Databaser över skyddsvärda träd
Databaser med artobservationer (ArtDatabanken, Svenska LifeWatch)
Artfakta inklusive rödlistan (ArtDatabanken)
Artskyddsförordningen
Rumsliga miljödata (Geodataportalen, Miljödataportalen)
Naturtypskarteringar (KNAS, CadasterENV)
och Biotopdatabaser
Svenska Marktäckedata (Naturvårdsverket)
Allmänna kartor (Lantmäteriet) – Översiktskartan, Vägkartan, Terrängkartan, Fastighetskartan
Ortofoton (lantmäteriet, Google Earth m.fl.)
Jordbruksverkets blockdatabas
Befintliga landskapsanalyser

Föroreningsskadade
områden
Landskapstypsgräns
Landskapstypsgräns
ådal

Figur 59. Analyserna anpassas efter förutsättningar som är specifika för olika
landskap eller regioner. I exemplet ovan har förorenad mark åskådliggjorts på en
karta där landskapstyper framgår med svaga grå linjer. Exemplet är från ILKA för
Västmanlands län. Man ser tydligt att förorenad mark är kopplat till verksamheterna, dels i gruvområdena i Bergslagen, i norra delen av kartan, dels i ådalarna
mellan Bergslagen och Mälaren. Här radar bruksmiljöerna upp sig och har
påverkat ekologin i både mark och vatten. Karta: Calluna. Bakgrundskarta:
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Exempel på historiska analyser

Bildserie 60. Människan har alltid påverkat ekosystemen och vice versa. Kartserien ovan visar andel ängsmark per härad mellan åren 1990 och 2013. Förlusten av ängsmark beror till stor del beror på de
förändrade brukningsmetoderna i jord- och skogsbruket men också av infrastruktur och annan mer urban markanvändning. Följden är en biologisk utarmning. Människan har åstadkommit en betydande
utdöendeskuld. Utdöendeskuld betyder att vi i dag har många arter som lever kvar i landskapet trots att miljön förändrats eller fragmenterats eller att populationen påverkats negativt av inavel. Dessa arter
löper en stor risk att dö ut men har ännu inte hunnit göra det. Exempel från Översiktlig landskapskaraktärsanalys för nya stambanor i södra Sverige, där denna landskapsförändring lyftes som en avgörande
faktor för landskapets karaktär och funktion. Kartor: Calluna.
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Exempel på analys av ekologiska samband med habitatnätverksanalyser

Bildserie 61. Ett exempel på habitatnätverksanalys gjord för större vattensalamander vid Hisingen, Göteborg. I figuren anger färgerna spridningssambandens styrka vid tre olika scenarier: före utbyggnad av
tvärleden (t.v.), efter utbyggnad utan speciella åtgärder (mitten) och efter utbyggnad i kombination med faunapassager och restaurering av småvatten (t.h.). Analysresultaten ska tolkas så att där det är
grönt är spridningssambanden relativt starka medan där det är rödmarkerat är sambanden betydligt svagare. I områden som inte markerats med färg är sambanden obefintliga eller åtminstone betydligt
svagare än de färglagda områdena. Kartserien visar på potentialen i landskapet – att stärka spridningssamband och få en bättre situation efter åtgärderna än innan. Kartor: Calluna. Bakgrundskarta:
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan.
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Exempel på ekologisk funktion

Figur 62. Två exempel på kartor som visar förutsättningar för ekologisk funktion. Denna karta visar
mosaiklandskap där nyckelbiotoper i skog samt ängs- och hagmarker läggs samman och analyseras
utifrån spridningsavstånd för arter relaterade till dessa miljöer. Ju rödare områden desto större
förutsättningar för biologisk mångfald i mosaikmiljöer. Karta: Calluna. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Figur 63. Denna karta visar täthet av våtmarker. Ett tydligt våtmarksstråk genom skogsbygderna
visas liksom ett stråk nära Mälarens strand. Däremellan är odlingslandskapet vattenfattigt. Båda
kartorna är från ILKA för Västmanlands län. Karta: Calluna. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.
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Foto: Bengt Schibbye.

Kapitel 6

Utvecklingstendenser, känslighet och potential

UTVECKLINGSTENDENSER
Utvecklingstendenser utgörs av en kvalificerad bedömning av förändringsmönster utifrån vad som är
synligt eller tolkningsbart i dag. Vart är landskapet
på väg? Vilka utvecklingsvägar kan anas? 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 dålig? 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 metodiken tydlig. Genom den integrerade landskapskaraktärsanalysen etableras en gemensam förståelse
för landskapet och dess olikheter i regionen – som
en förutsättning för utvecklingen. Denna fråga leder
också till att behovet av en gemensam strategi för
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olika landskapsavsnitt aktualiseras. Mer om mål i
kapitlet Mål värdering och miljöbedömning av landskap.
Kartan på nästa sida är ett exempel på analyser som
kan stötta bedömningen av utvecklingstendenser.
Den är framtagen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och visar ”Förvaltningsindex” – en metod för
att beräkna högt eller lågt förändringstryck. Indexet
består av en sammanvägning av flera statistiska variabler och färgar områden i en färgskala från svalt
till hett.
Kunskapen om utvecklingstendenser kan användas
för att ge långsiktighet åt analysen, för strategiska
överväganden och för konsekvensbedömningar – till Figur 64, 65 och 66 på sidan 73. Kartan visar ”Förvaltningsindex”
– en metod för att mäta förändringstryck, vilket ger spår i
exempel nollalternativet.
landskapet. I det övre fotot ser man ett exempel på bebyggelse-

trycket i Bohuslän som här medför otraditionella bebyggelselägen
för att få utsikt. I den nedre bilden ett tydligt tecken på bygder
med lågt förändringstryck. Karta: WSP på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

Foto: KMV forum.

Foto: Bengt Schibbye.
Figur 64, 65 och 66. Bildtext på sidan 72.
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KÄNSLIGHET
Bedömningen av känslighet gäller karaktärsområdets eller landskapstypens känslighet. De förhållanden och byggstenar som är karaktärsbärande
för karaktärsområdet är också de som generellt är
känsliga för förändring av den specifika karaktären
om den ska bestå.
Med tredelningen av beskrivningen av en landskapstyp eller ett karaktärsområde kan man ställa sig
följande frågor:
• Karaktär – vilka nyckelkaraktärer/byggstenar
är känsliga för förändring?
• Funktion – vilka ekologiska och kulturhistoriska
system är känsliga för förändring?
• Relation – vilka sociala system och strukturer är
känsliga för förändring?

74

Och på vilket sätt hotas de av de åtgärder som nu
planeras, diskuteras och analyseras, utifrån målen
om vad vi vill att systemen ska vara?

Begreppen känslighet och tålighet beskriver olika sidor av samma mynt. För tydlighetens skull används
begreppet känslighet.

I det här läget behöver vi alltså ha kännedom om
åtgärder och vilken inverkan de kan komma att ha
på landskapet. Känsligheten beskrivs inte generellt,
utan riktas mot de åtgärder som är aktuella i infrastrukturplanering.

För känslighetsbedömningen används effektbegrepp
som oftast används i sektorsvisa bedömningar, se de
tre cirklarna på motstående sida. Effektbegreppen
förklaras i respektive tematisk del i kapitlet Tematiska analyser.

Vi behöver också ha insikt om vilka mål som finns för
olika delar av landskapet. Om specifika mål saknas
sker bedömningarna utifrån målet om ett hållbart,
funktionellt landskap utifrån den samlade målbilden
uttryckt i Sveriges miljökvalitetsmål. Ibland finns
preciserade mål för miljö eller landskap, utpekade av
länsstyrelse, region, kommun eller liknande. Ibland
finns planerings- eller projektmål. Mer om mål i kapitlet Mål, värdering och miljöbedömning av landskap.

Om man istället för att dela upp effektbegreppen
tematiskt delar in dem efter karaktär, funktion och
relation, kan det se ut som i den gula figuren på
motstående sida. Så är också effektbegreppen listade
i bilagan Checklista för befaring (bilagans sida 2).
Exempel på illustration av både känslighet och potential finns i figur 68 på sidan 77.

KARAKTÄR
skalbrott
habitatförlust
förändrad karaktär
förfall/god skötsel
strukturbrott
utradering
barriäreffekt
förändrade samband
invasiva arter

ION
T
NK

ekologisk störning
habitatförlust

LL

KA

RA

Effektbegrepp tema form

social hållbarhet

STÖRNING

kulturella
ekosystemtjänster

/
FALL
L
FÖR SKÖTSE
D
GO

KT

ÄR

BARRIÄREFFEKT

UE

UTRADERING

SKALBROTT

FU
VIS

STRU
OMV KTURANG
LING

mortalitet

strukturomvandling

REL
A
TI
O

strukturomvandling

förändrad karaktär

N

korridoreffekt

Effektbegrepp tema tidsdjup

Effektbegrepp tema ekologi

Bildserie 67. De nedre tårtorna visar vanliga effektbegrepp (positiva, neutrala eller negativa) vid sektorsvisa effektbedömningar. Den gula tårtan fogar in effektbegreppen under karaktär, funktion och
relation. Effektbegreppen används i checklistan, se bilaga. Illustrationer: Befaringsbyrån.
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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 acceptabla. Men med kunskap ur en ILKA kan landskapsoch miljökvaliteter skapas och främjas i samband
med utvecklingen av infrastrukturen: landskapet har
en potential som kan tas till vara.
Det handlar alltså varken om skadeförebyggande
åtgärder eller om kompensationsåtgärder, som är
inriktade på att minimera skada respektive kompensera en negativ konsekvens upp till ett nolläge i ett
större perspektiv. Potential handlar om en åtgärd
som har en förbättrande, stärkande eller främjande
nettoeffekt.
Att se potentialen i landskapet och utnyttja den i
planeringen av åtgärder är ett sätt att låta investeringen i infrastrukturåtgärder bidra till att uppnå
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en hållbar utveckling. Att arbeta med potential vid
sidan av vanligen använda problem- och behovsbeskrivningar gör arbetet framåtsyftande.

Hur kan landskapet stärkas?

Med den tredelade beskrivningen av en landskapstyp eller ett karaktärsområde kan man ställa sig
följande frågor om tänkbara åtgärder:
• Karaktär – vilken potential/vilka möjligheter
finns att stärka nyckelkaraktärer i landskapet,
och upplevelsen av dem, för attraktiva och intressanta landskap?
• Funktion – vilken potential/vilka möjligheter
finns att stärka funktioner i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster, för mer funktionella
landskap?
• Relation – vilken potential/vilka möjligheter
finns att utveckla människors möjligheter till

ett gott, hållbart liv samt näringars möjligheter
till hållbar utveckling i landskapet, kulturella
ekosystemtjänster inkluderade?
Alltså, hur samspelar anläggningen med landskapet för att tillföra och skapa något som bidrar till
måluppfyllelse för den breda målflora som finns
för landskapets och infrastrukturens funktion och
kvalitet? Analysen av potentialen kan också vara ett
underlag för diskussionerna om gemensamma mål
och landskapsstrategier.
Genom karaktär–funktion–relation och de tematiska
analyserna kan man exempelvis 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.

järnväg genom större landskapsrum

Figur 68. Exempel på känslighet och potential beskrivna för landskapstypen – ”Flacka sjörika landskap”. Identifierade för möjlig landskapsförändring av nybyggnad av
höghastighetsjärnväg. Exempel från Övergripande landskapskaraktärsanalys, Södra Sverige. Illustration: Emily Wade.

Åtgärder med potential

När det gäller både känslighet och potential kan
lösningar sökas i

1.

åtgärder i infrastruktursystemen (direkta åtgärder)

2. åtgärder där infrastrukturåtgärder kan bidra
till att skapa förbättrade funktioner i det större
system/landskap där infrastrukturen finns (indirekta åtgärder). Man kan kalla dem ”passa-pååtgärder” när man är på platsen för att investera
också för annat.
När man söker åtgärder för att täcka bredare behov
och brister i landskapet kan man ha stor nytta av ett
ekosystemtjänstperspektiv. Man kan bygga in åtgärder som har en direkt eller indirekt påverkan på kvaliteten och driften på själva anläggningen, förutom
på landskapets funktionalitet. Det kan exempelvis
gälla landskapets förmåga till vattenreglering för att

undvika översvämningar, genom terränghantering,
anläggande av våtmarker och så vidare.
I planeringsfall med åtgärdsvalsstudier fokuseras
planeringsutmaningarna på begreppen problem,
brister och behov och saknar begreppet potential.
Potential kan sägas bli ett behov om den efterfrågas
av någon. I projekt och processer behövs alltså en
närvaro av personer med sådan kompetens att de
kan se och uppmärksamma dessa potentialer, för att
projektet ska få maximal nytta.

Exempel på potential för en
höghastighetsjärnväg

Åtgärden landbro i öppet åkerlandskap är en strategi
eller åtgärd för att mildra eller förhindra en negativ
effekt på karaktär, funktion eller relation. Det är då
inte en potential, utan något som mildrar en negativ
effekt.

Men samma landbro ger potential (förhöjd kvalitet)
att uppleva det öppna landskapet från tåget – resenärsupplevelsen.
Ytterligare potential som kan byggas in i lösningar
för höghastighetsjärnväg är följande:
• Potential att tillföra spridningsvägar genom
åtgärder i sidoområdet – på slänter, i trädsäkringszoner med mera.
• Potential att tillföra småbiotoper i rationellt
uppodlade landskap genom anpassade biotopgestaltade ytor av exempelvis järnvägsbank eller
överskottsmassor.
• Potential att utnyttja banan som ett byggnadselement som förstärker landskapets och platsens
särart och upplevelsevärden genom exempelvis
omsorgsfulla brokonstruktioner vid stadspassager.
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Kapitel 7

Mål, värdering och miljöbedömning av landskap

skydda (bevara)

MÅL FÖR LANDSKAPSKVALITET
För att kunna bedöma känslighet och potential för
landskapet behöver det ställas mot målbilden – hur
vill vi att landskapen ska vara? Vad ska det leverera
till oss? Det behövs alltså mål. Det här är också den
europeiska landskapskonventionen (ELC) tydlig
med:
”Varje part förbinder sig att utarbeta mål för
landskapskvalitet för de landskap som har
kartlagts…” (ELC Artikel 6D)

Särskilda mål för landskapet eller landskapsstrategier finns inte framtagna på särskilt många ställen
i Sverige. Inom de 16 miljömålen finns dock många
mål med bäring på ett funktionellt landskap, och
i brist på annat får bedömningarna göras utifrån
målet om ”ett hållbart landskap”. I varje planeringssituation måste man definiera detta tydligare.
Trafikverket, eller någon annan aktör som planerar
för infrastruktur i landskapet, kan i samråd med
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//

vidmakthålla, sköta

regionalt organ diskutera mål och strategier för
landskapet i sitt planeringsarbete.
Regeringens transportpolitiska mål betonar vikten
av både ”funktionsmål” för transportsystemet och
”hänsynsmål” för säkerhet, miljö och hälsa. Trafikverket arbetar med modeller för ”leveranskvaliteter” för infrastrukturen, där systemet inte bara ska
leverera transportkvalitet och robusthet, utan också
landskapsanpassad infrastruktur. För dessa ändamål
finns riktlinjer framtagna, bland annat ”Riktlinje
landskap” som anger Trafikverkets grundläggande
ställningstaganden och funktionella krav om landskap.

STRATEGIER FÖR LANDSKAPSUTVECKLING
Landskapskonventionen ska inte tolkas som ett
verktyg för konservering av landskap. Tvärtom
sätter den fokus på att landskap ständigt genomgår
en förändring och utveckling. Beskrivningen och
bedömningen av landskapets känslighet och poten-

//

stärka

//

utveckla

//

skapa

tial kan ställas mot de anspråk som finns – vad vill vi
göra här? Är dagens landskapskaraktär en väsentlig
resurs även i framtiden? Hur ska den i så fall utvecklas? Hur kan planerade åtgärder bidra till en ur
alla aspekter hållbar utveckling? Man kan resonera
utifrån skalan ovan.

ATT VÄRDERA ELLER INTE VÄRDERA
LANDSKAP
Integrerad landskapskaraktärsanalys är i grunden
en icke värderande metodik. Syftet är att identifiera
och sätta ord på det som bygger landskapets karaktär och funktioner, och att beskriva varför det ser ut
och fungerar som det gör. Syftet är inte att väga de
ingående delarna mot varandra. En utgångspunkt
är de mål för ett hållbart landskap som formulerats
bland annat i den europeiska landskapskonventionen, i Sveriges miljömål eller i olika aktörers egna
preciserade mål för miljö och landskap. Beskrivningen av landskapets känslighet och potential
syftar därför till att ge vägledning i vilka typer av

åtgärder som kan försvaga eller stärka och bygga
vidare på de funktioner och karaktärsdrag som är
bärande i dagens landskap och som har betydelse för
en hållbar landskapsutveckling.

MILJÖBEDÖMNING
En integrerad landskapskaraktärsanalys kan vara
ett av flera betydelsefulla underlag i miljöbedömningsprocessen och i bedömningen av en plan eller
åtgärds konsekvenser för landskapet. Syftet med att
samordna miljöbedömningen och den integrerade
landskapskaraktärsanalysen är bland annat att motverka en sektorsuppdelad miljöhänsyn och istället
gynna helhetslösningar som tar hänsyn till flera
miljöaspekter samtidigt.
Trafikverket har prövat att använda integrerade
landskapsanalyser som grund för miljöbedömning i
de geografiskt omfattande åtgärdsvalsstudierna för
höghastighetsjärnväg Linköping–Borås och Jönköping–Malmö. I studien för Linköping–Borås lades

stor vikt vid att samordna både processerna och rapporterna för den integrerade landskapskaraktärsanalysen och miljöbedömningen. I den integrerade
landskapskaraktärsanalysen redovisades förutsättningarna för de landskapsanknutna miljöaspekterna, vilket bland annat inkluderade natur- och
kulturmiljö, bebyggelse och areella näringar. Med
utgångspunkt i ILKA:n bedömdes och beskrevs i
miljöbedömningen de miljöeffekter som de studerade lösningarna kunde ge upphov till.
En metod för att koppla ihop ILKA:n med miljöbedömningen var att använda så kallade nyckelfaktorer. Nyckelfaktorer kan sammanfattningsvis
definieras som karaktärsdanande eller funktionsbaserade faktorer som har betydelse för en landskapstyps eller ett avgränsat områdes karaktär och
funktion. Om rådande landskapskaraktär eller funktion ska bestå är dessa nyckelfaktorer känsliga för
påverkan. Nyckelfaktorerna användes som ett sätt
att mäta de olika lösningarnas samlade effekter på
landskapets karaktär, och som ett alternativ till att

mäta effekter på sektorsvisa intressen eller utpekade
områden.
I det pågående arbetet med nationell plan för transportsystemet 2018–2029, har Trafikverket använt
de integrerade landskapskaraktärsanalyser som
hittills är framtagna, vid miljöbedömning av planen.
Principen med nyckelfaktorer för olika landskapstyper återfinns i arbetet men nu på en strategisk
och nationell nivå. Sammantaget har det inneburit
att myndigheten bättre än tidigare kunnat bedöma
en kommande nationell transportplans landskapspåverkan. Att åstadkomma en sådan förbättring av
landskapshanteringen i det nationella planarbetet
var ett av syftena med FOI-projektet Landskap i
långsiktig planering.
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ANVÄNDA ILKA I FORTSATTA SKEDEN
Metodiken ILKA är specifikt framtagen för de tidiga
skedena av infrastrukturarbetets processer, däribland nationell och regional plan för transportsystemet och åtgärdsvalsstudier. Det finns indikationer
från flera yrkesgrupper, inom och utom Trafikverket,
som visar att en integrerad landskapskaraktärsanalys bör kunna utgöra stöd också i de fortsatta
skedena. Det har framkommit bland annat vid kartläggning av och dialog kring Trafikverkets processer
samt i seminarier, workshoppar och olika testprojekt inom metodutvecklingsarbetet för ILKA. ILKA
kan till exempel vara ett värdefullt underlag i övergången från åtgärdsvalsstudie till planläggningsprocess, och som underlag för några av Trafikverkets
etablerade produkter med landskapsfokus inom planering och projektering. En ILKA kan också fungera
som ett kommunikativt verktyg. Nedan lyfter vi fram
några sådana exempel.
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Åtgärdsvalsstudier

Under åtgärdsvalsstudien görs en bred analys av
olika förutsättningar med flera samverkande intressenter. En integrerad landskapskaraktärsanalys ger
ett bra kunskapsunderlag om vilka resurser som
finns i landskapet och vilka system och samband
som har betydelse för ett område, på samma sätt
som information tas fram om regionala pendlingsmönster eller skolupptagningsområden. Den integrerade landskapskaraktärsanalysen blir ett av flera
beslutsunderlag för att ta fram mål och riktlinjer i
åtgärdsvalsstudien.

Väg och järnvägsplan- underlag för lokalisering
och utformning

Vid lokalisering och utformning utgör landskapsanalyser, kulturarvsanalyser och naturvärdesinventeringar en del av beslutsunderlagen. Dessa
tre analysers viktigaste uppgift är att bidra till en
lokalisering och utformning av infrastrukturåtgär-

der med hänsyn till landskapet. De ska alltså ligga
till grund för generering av alternativa korridorer,
diskussioner om val av möjliga korridorer för lokalisering inom ett större område, och därefter också
till grund för val av korridor eller lokalisering. Läs
vidare i Landskapsanalys för planläggning av vägar
och järnvägar.
En utformning med hänsyn till landskapet är ett
krav i väglagen, lag om byggande av järnväg samt i
miljöbalkens hänsynsregler. När en regional integrerad landskapskaraktärsanalys finns att tillgå inför
detta arbete, förmedlas kunskap om det berörda
området till alla som ska arbeta med lokalisering och
utformning. Det underlättar övergångsskedet från
den tidiga planeringen in i lokaliseringsprocessen.
Det ger också en möjlighet att relatera den fördjupande kunskap som ska tas fram i landskapsanalys,
kulturarvsanalys och naturvärdesinventering till en
övergripande kontext.

Underlag för gestaltningsarbete

Även gestaltningsarbetet behöver grundas på kunskaper om landskapet. Landskapsanalysen, som
inkluderat aspekter från kulturarvs- och naturanalyser, utgör kunskapsunderlag för framtagande av
gestaltningsavsikter och gestaltningsprogram i vägoch järnvägsplaner. Det finns en fördjupande kunskapskedja från integrerad landskapskaraktärsanalys i tidiga skeden, till analyser i lokaliserings- och
utformningsskedena som sedan ska omvandlas till
gestaltning av det som ska byggas. God gestaltning
handlar om att ta tillvara platsens egenskaper och
utnyttja dessa för att få anläggningen att samspela
med omgivningen. Med kunskapen från landskapsanalysen kan gestaltningen stödja och lyfta fram
såväl trafikanläggningens som landskapets funktion
och karaktär. Gestaltningsarbetet ska inledas tidigt
och pågå under hela projektprocessen från planeringsstadiet, genom projektering och byggande och
vidare in i förvaltningsskedet.

Underlag för samråd

Den integrerade landskapskaraktärsanalysen är på
många sätt lämpad att utgöra en viktig del i samråden med externa intressenter: boende, föreningar,
kommuner, länsstyrelser och andra inblandade. Det
är lätt att skapa intresse kring neutrala landskapsbeskrivningar och diskutera hur landskapet som helhet kan utvecklas och förändras. Eftersom ILKA:n
utgår från platsen kan den vara en bra utgångspunkt
för dialog med boende och verksamma i ett område.
De som bor och verkar i ett område har en annan
typ av anknytning och uppfattning än de som färdas
genom det. Infrastruktur ska därför alltid planeras
utifrån både platsens förutsättningar och trafikanläggningens funktion, utifrån boendeperspektivet
och trafikantperspektivet. Genom att Sverige ratificerat europeiska landskapskonventionen erkänns
landskapets betydelse för landskapsanknuten identitet, det vill säga individens eller gruppens känsla
av anknytning till landskapet. Genom olika med-

verkansprocesser och i samråden kan vi hämta in
kunskaper om hur människor använder och uppfattar landskapet i sitt vardagsliv och vilken betydelse
olika områden har för till exempel deras rekreation
och friluftsliv.
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8 Begrepp

Befaring

Norskt ord för fältresa. Inom ILKA betyder det en
fältresa eller inventering för att studera, diskutera
och analysera landskapet – i landskapet. Ska göras
gemensamt för inblandade kompetenser hos utförarna. Beställare och granskare ska också delta.

Ekosystemtjänst (EST)

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande (Naturvårdsverket). Ofta indelade i stödjande, reglerande,
försörjande och kulturella ekosystemtjänster.

Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)

En metodik för landskapsanalys som bygger på –
men kopierar inte – den engelska metoden Landscape Character Assessment (LCA). Den syftar till att
ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, egenskaper och värden. Här kan
funktionella, visuella och meningsbärande (sense of
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place) delar analyseras tillsammans med ekologiska
och historiska analyser av det aktuella området.

delmoment i integrerad landskapskaraktärsanalys
(ILKA).

I den integrerade landskapskaraktärsanalysen ställer
man frågorna: Hur ser landskapet ut och varför ser
det ut och fungerar som det gör? Vilken förändring
pågår i landskapet? Vad är landskapet känsligt för?
Vilken potential finns det att stärka, skydda eller
utveckla funktioner och karaktärer i landskapet?

Ett område av en viss karaktär (se nedan) som är
unikt (exempelvis Dalboslätten).

Karaktär (landskapskaraktär)

Ett specifikt samspel av landskapselement som ges
av de naturgivna förutsättningarna, den historiskt
betingade markanvändningen samt de rumsliga och
upplevelsemässiga förhållanden som präglar ett område och som skiljer det från omkringliggande områden.

Karaktärisering

Arbetet med att hitta och beskriva en karaktär, funktion och relation – att karaktärisera. Ingår som ett

Karaktärsområde

Kompensationsåtgärder

Åtgärder vars syfte är att kompensera en negativ påverkan för att i viss mån ersätta skadan. Det kan ske
i närheten eller längre ifrån den planerade åtgärden.
Ett exempel är att avsätta nya skyddade områden om
sådana skadas av åtgärden.

Känslighet

Förändringar som kan påverka ett karaktärsområdes
nyckelkaraktärer, funktioner och/eller relationer.
Vilka nyckelkaraktärer är känsliga för förändring?
Vilka ekologiska och kulturhistoriska system och

strukturer är känsliga för förändring? Vilka sociala
system och strukturer är känsliga för förändring?

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” (Ur Europeiska landskapskonventionen, COE
2000b, kapitel 1, artikel 1a.).

(exempelvis slättlandskap). Landskapstyper förekommer i flera skalor – det är ett generiskt begrepp.

Nyckelkaraktärer

Karaktärsdrag, byggstenar som bygger upp den karaktär som präglar landskapet. Kan grupperas under
karaktär, funktion och relation.

Potential

I ILKA används begreppet för att bedöma vilka
Landskapsanalys
möjligheter som finns att stärka ett områdes karakEtt brett begrepp som inrymmer olika typer av anatär, funktion och relation. Vilka möjligheter finns att
lyser för att förstå ett områdes geografi: dess historia, stärka nyckelkaraktärer i landskapet – och upplevelnuläge och framtidsmöjligheter. En systematisering
sen av dem – för attraktiva och intressanta landav kunskap för att förstå en plats eller områdes
skap? Vilken potential finns för att stärka funktioner
egenskaper.
i landskapet, exempelvis ekosystemtjänster, för mer
funktionella landskap? Vilken potential finns att utveckla människors möjligheter till ett gott, hållbart
Landskapstyp
liv och hållbar utveckling i landskapet?
Benämning på ett område som har en viss uppbyggnad och därför kan förekomma på flera olika ställen

Relation

Landskapskonventionen utgår från människans
förhållande till landskapet genom att i definitionen
av landskap betona ”sådant som det uppfattas av
människor”. Samtida forskning om landskap kopplad till konventionen cirkulerar kring de tre begreppen karaktär, funktion och relation. Med relation
menar man landskapet som territorium och identitetsområde, dit människor har särskilda band, jämför
engelskans ”sense of place”.

Skadeförebyggande åtgärder

Åtgärder vars syfte är att minimera eller helst förebygga åtgärdens skada. Ett exempel är att bygga en
landbro över en dalgång för att behålla funktionella
samband längs dalen.

Utvecklingstendenser

Förändringsmönster i landskapet utifrån vad som är
synligt och tolkningsbart idag.
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Svenska järnvägsföreningen ”Svenska järnvägsföreningen 1876–1926 – Minnesskrift” 1926
Swanwick, C. ”The Assessment of Countryside and
Landscape Character in England: An Overview”
i: Countryside Planning. New Approaches to Management and Conservation, Earthscan, London
2003
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Tuan, Y-F ”Space and Place: The perspective of experience” Minneapolis: University of Minnesota
Press 1977

Ett urval av digitala källor och databaser relevanta
för integrerad landskapskaraktärsanalys.

Digitala källor och databaser

Riksantikvarieämbetet: ”Fornsök”,
fornminnesregistret:
www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Västmanlands län ”Landskapskaraktärsanalys för
Västmanlands län” Rapport 2016:08

Eniro: ortofoton, fastighetsinformation, statistik
m.m: https://kartor.eniro.se/

Rolf Sten: Järnvägshistoria: www.historiskt.nu

Widgren M. ”Fossila landskap: en forskningsöversikt
över odlingslandskapets utveckling från yngre
bronsålder till tidig medeltid” Stockholms Universitet, Kulturgeografiska institutionen 1997

Google Earth och Google maps: kartor,
terränginformation, bilder, streetview m.m:
www.google.se/maps
Hitta: ortofoton, fastighetsinformation, statistik
m.m: www.hitta.se/kartan
Lantmäteriet: allmänna kartor och terrängskuggning:
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
Länsstyrelsernas ”Geodatakatalog”:
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/
GeodataKatalogen/
Lantmäteriet: ”Historiska kartor”:
https://www.lantmateriet.se/sv/
Kartor-och-geografisk-information/
Historiska-kartor/

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU:
”Kartvisare”, berggrund, jordarter, historiska
strandlinjer m.m: https://apps.sgu.se/kartvisare/
Stads- och kommunhistoriska institutet:
Ortshistoria, historiskt uppslagsverk över
svenska städer och orter: http://ortshistoria.se/
Statens Jordbruksverk: databasen ”TUVA”, ängsoch betesmarksinventeringen: https://etjanst.sjv.
se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html
Statistiska centralbyrån: Diverse statistik:
www.scb.se

Länsstyrelsernas informationskarta: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/sverigeslanskarta

Tellerup F. & T: järnvägsinformation, banguide:
www.jarnvag.net

Naturvårdsverket: Karttjänst ”Skyddad natur”:
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Trafikverkets museisamlingar: arkiv, bildbank m.m.
www.samlingsportalen.se

Naturvårdsverket: Karttjänst ”Så mår miljön”:
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Kartor/Kartor/#

88

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU:
”Kartgeneratorn”, beställning på utskrifter av
kartor i pdf: http://apps.sgu.se/kartgenerator/
maporder_sv.html

Befaringsdatum_____________________

Har medborgardeltagande skett?

Kulturella referenser (kända platser ur
litteratur, konst m.m.)

Bruk av landskapet

Betydelsefulla platser/mötesplatser

Kulturella ekosystemtjänster

Identitet och anknytning

Människors koppling till och nyttjande
av landskapet. Beskrivs med deltagande
av medborgare och brukare.

RELATION

Historiska funktioner och sammanhang/kulturhistorien i landskapet

Ekologiska funktioner och samband

Rumsliga funktioner (landmärken, avgränsningar, orienterbarhet m.m.)

Rörelsemönster och funktionella sammanhang (kommunikationer, stråk m.m.)

Funktionella aspekter i landskapet

FUNKTION

Komplexitet

Skala

Bebyggelse
(karaktär, ålder, funktion, struktur)

Infrastruktur

Markanvändning som karaktär

Naturtyper och biotoper

Vegetation och vegetationsstruktur

Rumslighet och rumsliga sammanhang
(öppet/slutet, textur m.m.)

Bergarter, jordarter, vatten i landskapet

Landform, topografi, brutenhet, riktningar

Nyckelkaraktärer och byggstenar och
dess inbördes sammanhang

KARAKTÄR

Checklista
Landskapets karaktär, funktion och relation

Sida 1 av 2

Landskapstyp: ____________________________________________________________________________________

Karaktärsområde: _________________________________________________________________________________

Karaktärsområde: _________________________________________________________________________________
Landskapstyp: ____________________________________________________________________________________

Sida 2 av 2

Potential att stärka/utveckla/tillskapa
ur socialt hänseende, kulturella ekosystemtjänster

Potential att stärka/utveckla/tillskapa
funktion

Potential att stärka/utveckla/tillskapa
karaktär

POTENTIAL

Checklista
Landskapets utvecklingstendenser, känslighet och potential

Känslighet för påverkan på…

Relation

Känslighet för påverkan genom…

Funktion

Känslighet för påverkan genom…

KÄNSLIGHET
Karaktär

PÅGÅENDE PROCESSER OCH UTVECKLINGSTENDENSER
Vad pågår i landskapet?
Markanvändning (jordbruk/skogsbruk etc.)
Samhällsutveckling och byggnation
Naturliga förändringsprocesser
Vilka förändringsprocesser sker i landskapet?
Förändringsmönster som kan anas eller
förväntas
Tydliga eller otydliga?

ASPEKTER OCH EFFEKTEBEGREPP
Skalbrott
Strukturbrott
Förändrad karaktär (läsbarhet, landskapsbild, slutenhet, komplexitet, textur)
Förfall eller god skötsel
Habitatförlust
Utradering

Förändrade funktionella samband
(för människan)
Strukturomvandling
Barriäreffekter
Korridoreffekter
Mortalitet
Habitatförlust
Invasiva arter
Ekologisk störning

Sociala hållbarhet
(ur brukarnas beskrivning, utöver förändring av karaktär och funktion ovan)
Möjligheter till kulturella ekosystemtjänster

Befaringsdatum_____________________
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