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Rättelse 

En beklaglig sammanblandning har skett i avsnittet "Agrarhistorisk landskapsanalys" på 

sidorna 28-29 i rapporten "Landskap i fokus - utvärdering av metoderfor landskapsanalys", 

Bengt Schibbye 2002, publicerad inom TV ÄRSprojektet av Boverket, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet. 

Två skilda metoder, Landskapsprojektets agrarhistoriska länsöversikt, 

(Riksantikvarieämbetet rapport 1998: 1-2000:8) respektive Landskapshistoriskt innehåll. 

Värdebeskrivning över kustområdet i Halland, (Länsstyrelsen i Halland meddelande 1998:9) 

har beskrivits under samma rubrik så att läsaren får uppfattningen att det är samma metod 

vilket alltså inte är fallet. 


Metoden bakom Landskapsprojektets länsöversikter utvecklades på Riksantikvarieämbetets 

kunskapsavdelning av Stefan Höglin. Länsöversikterna utgjorde det inledande momentet i en 

landskapsanalys i flera steg, som även iimefattade inventering och detaljstudier av utvalda 

referensområden.. Landskapsprojektet bedrevs i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och 

den regionala kulturmiljövården i Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Kronobergs län, 

Gävleborgs län och Norrbottens län under perioden 1995-1998. Under projektiden arbetades 

länsöversikter fram för dessa fem län. Metoden har därefter tillämpats i flera län och 

ytterligare arbete sker på initiativ av respektive länsstyrelse. 


Länsöversikterna baseras bl. a. på forskning, topografiska, historiska och ekonomiska kartor, 

statistik ur jordbruksräkningen från tidigt 1800-tal, underlag avseende vattenavrinning, 

geologi m .m .. Översiktema förklarar regionala och lokala skillnader och fångar olika aspekter 

av områdenas brukningshistoria. De syftar till att utgöra kunskapsunderlag som kan användas 

som utgångspunkt för fördjupade regionala och lokala studier. 


Metoden som avsnittet" Agrarhistorisk landskapsanalys" i "Landskap i fokus" fokuserar på är 

utvecklad av Clas Tollin, SLU, på uppdrag av länsstyrelsen i Halland och presenteras närmare 

i rapporten Värdebeskrivning över kustområdet i Halland (meddelande 1998:9 länsstyrelsen i 

Hallands län). Me~oden används för regionala och lokala studier. Med utgångspunkt i den 

äldre häradsindelningen, tolkas kartöverlägg av historiska och moderna kartor för studier av 

påverkan på landskapet varvid särskilt värdefulla kulturhistoriska miljöer identifieras. 

Landskapsprojektets länsöversikter är inte tillräckligt studerade för en analys och därför har 

det inte heller uppmärksammats i "Landskap i fokus" att de två metodstudierna är fristående 

från varandra. 


Texten till figur 15 på sidan 29 ska vara: Regionindelning av Hallands län enligt 

Landskapsprojektets agrarhistoriska länsöversikt, RAÄ rapport 1999:7, M. Frisk och K 

Larsson. 


Vi hänvisar till respektive projekts rapporter för närmare studie av metoderna, samt till Clas 

Tollin respektive Stefan Höglin. Kontaktpersoner för "Landskap i fokus" är Bengt Schibbye, 

Schibbye Landskap AB samtTittide Verdier, Riksantikvarieämbetet. 




KONCEPT 2001 10 11 

Landskap i fokus 

Utvärdering av metoder för landskapsanalys 

Bengt Schibbye, Schibbye Landskap AB 

Ylva Pålstam, Scandiaconsult Sverige AB 

Q.f)
d't) Riksantikvarieämbetet 



Riksant.ikvarielmbetets förlag 

Box 5405, 114 B4 Stockholm 


Tel. 08· 5191 8000 


Fax08·5191 8083 


IIIIWW.raa.se 


Layout Anna Andren/AnnaGrafik 

o 2001 Riksantikvarieämbetet 

1SBN 91 · 7209· 232· 7 JSBN 978·91 ·7209·703·2 (PDF) 2015 


Tryck Docusys, Stockholm, 2001 


http:IIIIWW.raa.se


Innehåll 


4 	 Förord 

s 	 Sammanfattning 

6 	 Inledning 

6 	 Läsanvisning 

6 	 Avgränsningar 

7 	 landskapsanalys - vad är det? 

7 	 Grundläggande begrepp 

8 	 Analystraditioner 

9 	 Varför görs landskapsanalysen? 

10 	 När, och i vilket sammanhang görs analysen? 

10 	 Vilket är analysens innehåll och fokus? 

10 	 Analysarbetets organisation och process 

11 	 Beskrivning av olika landskapsanalyser 

11 	 Metoder för nstedsanalyser" 

11 Natur- och landskapsanalys 

13 KulturmilJli'(lnalys 

14 Kommunatlas (SAVE) 

14 Estetisk byutformning 

15 Kvalitativ stedsanalyse 

17 Realistisk byanalys 

18 	 Övriga metoder 

18 Kevin lynch, "the image of the city" 

19 Landscape character assessment 

21 Ktp (kulturmiljön i planeringen) 

23 	 Handböcker m .m . 

23 Sams-proJektet: biologtsk mångfald 1 nationalstadsparken 

23 Bedömning av ekologiska effekter av vågar och järnvägar 

24 Tänk efter före 

25 	 Utvecklingsprojekt m .m . 

25 Eco-ways 

26 Lim-projektet 

27 Landskap i förändring 

28 Agrarhtstorisk landskapsanalys 

30 	 Exempel 
30 	 Vindkraftspolicy för Ystads kommun 

s 3 1 	 Vackra kustlandskap: Landskapsanaly för vindkraft 

32 	 Ortsanalys för Sundbyberg 

34 	 Väg 215, förbifart Falla 

35 	 Nationell stamvag mellan Motala och E4: 

översiktlig kulturmiljöanalys 

37 	 Hagaparken 

39 	 Vag 97 LuleA - Jokkmokk: Landskapsplan/vagarkitektur. 
AttraktiV väg 

39 	 Vagutredning Rv 40, delen O·länsgråns - Haga (Jönköping) 

41 Diskussion 
41 InnehAll delaspekter 
41 Inventering datafAngst 

41 Syftet med analysen 
42 skala och fokus 

42 Aktorer och process 

43 ResursAtgAng 

43 Förmedling 

43 Finns det metoder för de nya planeringssituationerna? 

44 	slutsatser 

44 	 Viktiga framgångsfaktorer 

45 	 Liten checklista inför en landskapsanalys 

46 	Bilagor 
46 Bilaga l 

Sammanfattande tabell 1: Metoder för ledsanalyse (ortsanalys) 

47 Bilaga 2 

Sammanfattande tabell 2: övnga metoder, handböcker och exempel 

48 Btlaga 3 

Sammanfattande tabell 3: UtvecklingsprOJekt m.m. 
49 Btlaga 4 Kontaktpersoner 

50 Btlaga 5 Referenser 






Förord 


För an kunna fana beslur om en långsiktigt hå llbar utveckling av landskapers natur- och kulturvärd en krävs väl 

förankrade kun skapsunderlag, so m tydligt lyfter fram de befintliga värdena och de ras utvec klingspotentiaL Det 

finns ett stort behov och intresse av att tvärfackligt beskriva landskapet, så art dess värde och betydelse för en 

god livsmiljö och hå llbar utveckling framgår. 


l rapporren redovisas ett anta l metoder fö r landskapsa na lys. De analyseras med avseende på fö r- och nackdelar, 

till ä mpning och användbarhet i olika typer av processer. I ett an tal praktiska exempel beskrivs hur land skaps

ana lyser utnyttjats i pra ktiken. Som slutsatse r framförs ett a nta l fram gå ngs fakt o rer. 


Rapporten är en del av redovisningen från projektet " Utvecklad tvä rfacklig sa mverkan vid pla nering för 

hushållning med befintliga resurser, TV ÄRSprojektet", ett sama rbete mellan Boverket, arurvårdsverket oc h 

Riksa ntikvarie-ä mbetet. Proj ek tet ha r finan sierats med mede l från det statl iga investerin gsbidraget för en ekologisk 

hå llbar sa mhällsutveck ling (SFS 1996:1378) och de tre myndi ghetern a. Metodanalysen ä r också en d el av 

Riksa ntikva rie-ä mbetets projekt " MKB med kulturvä rd e" vars syfte ä r att förbättra hanteringen av kulturmilj ö ns 

värden i MKB-processe r. 


Denna ra pporr ha r skrivits av Bengt Schibbye, Schi bb ye La ndska p AB i sa marbete med 

Ylva Pålstam , Scandiaco nsult Sverige AB. Fö rfatta rna svarar för der slutliga innehåller i rapporten . 


Boverket ~a turvårdsverket Riksa ntik varieämbetet 
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Sammanfattning 


Fö r art stä rka och fö rtydliga natur- och kult urmilj ö 
vårdens a rgument i förva ltnin gs- och pla neringsproces
ser krävs ert kun ska psunderlag som ä r a nvä ndbart och 
som lyfter fram d e väse ntliga frågo rn a. En la ndskaps
analys kan vara ett bra unde rlag fö r beslut o m lo ka li
sering, exploatering eller beva rand e. 

H är defi n ieras olik a g rundlägga nde beg repp : La nd
skap ha ndla r o m rel atio nen mellan mä nni ska oc h 
plats d.v.s. om hur o lika komponenter sa mverka r och 
upplevs. Ana lys betyd er up plös ning. Det stå r i detta 
sammanha ng fö r en systematisering av kunskap fö r 
att fö rstå platsen , d.v.s. en del av en med veten k un
skapsprocess . Den d a nske professorn Per Sra hlschmid t 
definiera r la ndska psa nalys so m " unders0gelse af aspe
kter ved ett områ de for att plan legge beva r ing eller 
re ndring a f area lan vende lsen " . l No rge an vänds sted s
analys. "Stedsa na lysene er en systematisering av k unn s
kap for å fo rstå sted ers hisrori e, siru as jon og fr am
tid smuligherer " . 

Olika ana lys trad itioner presenteras : na turvetenskap
liga, konsth istoriska, visuella, struktu ralistiska, deko n
srrukti vistiska oc h feno meno logis ka . 

Fyra motiv för att geno mfö ra en lands k apsa na lys 
presenteras . Der förs ta mori vet ä r att red ovisa och för
tydliga kulturhi sto riska, eko logis ka och/eller visuella 
sammanhang. Det and ra mo ti vet ä r arr lyfta fra m 
vä rden , a tt avgö ra hur vä rdefull en viss mil jö ä r. Exem
pelvis sä llsynt, t ypisk, viktig fö r en viss a rt eller en viss 
epo k i histo rien. Det tredje mo ri vet ä r att skapa en a kti v 
medver kan frå n o lika experter fö r att söka nå enig her 
o m " helhetsvä rden '' i la ndska pet. En fjä rde mo ti v är 
att an vända land skapsa na lysen som ko nfliktl ösnin g. 
De tv å sista moriven är bun dna till hur a rbetet utfö rs 
- processen. Sjä lva a rbetet med landska psana lysen ka n 
utn yttj as fö r att skapa en a kti v med verk an av båd e 
olika experter och boen de eller a nd ra berörda på en 
plats. La ndskapsa na lyser ka n vara ba kgrundsa na lyser, 
som görs fö re en fö rändring, riktade a na lyser som gö rs 
inför ett specifikt p ro jekt eller konsekvensa nalyser, som 
beskriver följdern a av en förä ndring. 

16 o lika meto der fö r land ska psa na lys ha r under
sökts. De beskrivs och jämfö rs med avsee nde på 
innehå ll, kä llo r, syfte, fo kus, sk ala, p rocess, res urså t
gå ng oc h förmedl ing. Red ovisni nge n ä r indelad i 
meto der för sted sa nalys, öv riga meroder, ha nd böc ker 
oc h utvecklings pro jek t . Merod erna har identifierats 

geno m en o mfa tta nde inventering av till gä ngliga 
metoder oc h geno mfö rda exempel på land ska psa nalys 
samt intervjuer med myndigh eter, instituti o ner och kon
sulter som a rbetar med land skapsa na lys. Erfa renheter 
fr ån Dan ma rk och Norge ha r berikat a rbetet och också 
lett till kä nned o m o m intressa nta metoder i bl. a . 
Sto rbrita nni en. En lista på ko ntakta de personer och 
instituti o ner finn s i bilaga 4. 

Ra ppo rren innehå ller oc kså en geno mgå ng av och 
ko mmenta rer till å tta o lika pra ktiska fall med a na lyse r 
gjorda so m underlag bl. a . fö r vind k ra ft , väga r oc h 
stadsur veck l i ng. 

s lutli gen p resenteras o lika fra mgå ngs fa kto rer för att 
lyckas geno m fö ra en god la nds kapsa na lys. Der ha ndl a r 
om ko mpetensen hos bestä lla re, utförare och grans
ka nde mynd igheter. H os samtliga pa rter kan den tidi 
ga re erfaren heten av inventeringa r oc h a na lyse r fö r 
att identifiera värdefulla o mråden vara ett pro blem, 
eftersom de sä lla n få ngar la ndskapet som helhet - de 
ko mbinerade natur- oc h kultur vä rdena . De la ndskaps
an alyser so m sk a göras i samh ä llspla neri ngens o lika 
ska lo r - allt från kommun översikter till exploa tering
spla ner fö r enskilda ob jekt- behöve r ra hä nsyn till hela 
land ska pet, inte bara de utpekade värdefu lla o mrådena . 

Som en viktig fra mgå ngs fa kto r fra mhå lls oc kså land 
ska psa na lysens legiti mitet . Den är avhä ngig en ö ppen 
process, där uto mståe nde, experte r oc h gä rna också 
allmän heten, få r bid ra. Analysen måste också vara 
releva nt oc h besva ra " rätt frågor " så at t den verkligen 
ger en ledning fö r der beslut so m ska fa ttas. 

Rappo rten visa r att d er fi n ns metoder fö r d e 
flesta pla neringss itu a ri o ner, men at t d e sä llan till ä mpas 
särs kilt medvetet . En fra mgå ngs rik land ska psa na lys 
bö r belysa såvä l visuella as pekter so m ku lturmi ljö 
oc h naturmilj öaspekrer, d e mås te kunn a ha ntera olik a 
ska lo r och k un na gen omföras äve n o m m an inte ha r 
tillgå ng till o mfattande resurser. Den ska också p resen
reras på ett enkelt och engage ra nde sä tt. 

Exem plen och andra u tvärderinga r visa r tydligt att 
man o fta a nvänder sig av fl era meroder i sitt a na lysa r
bere. Ibland sakn as u nderlag fö r någon aspekt, och då 
behövs en temarisk ana lys fö r att lyfta kunska pen ino m 
denna t ill sam ma ni vå so m övriga as pekter, innan man 
geno mfö r en me r heltäc kande la ndskapsa na lys. 

I en ko rtfattad checklista anges några av de frågor som 
kan och bör besvaras i en anvä nd bar landska psana lys. 
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Inledning 


Läsanvisning 
I denna rapport presenteras 16 olika metoder för land
skapsanalys. De beskrivs och jämförs med avseende på 
deras innehåll, syfte, fokus, skala, resursåtgång o.s.v, 
sammanlagt sju olika parametrar. Metoderna har iden
tifierats genom en omfattande inventering av genom
förda exempel på landskapsanalys och intervjuer med 
myndigheter, institutioner och konsulter som arbetar 
med landskapsanalys. Erfarenheter från Danmark och 
Norge har berikat arbetet. 

Kapitel "Landskapsanalys- vad är det?", sid 7, 
innehåller definitioner, motiv för landskapsanalys 
och en övergripande genomgång av de faktorer som 
styr landskapsanalysens utformning. Det är sådant 
som analystraditioner, syftet med analysen, analysens 
innehåll och fokus m.m. 

Kapitel "Beskrivning av olika landskapsanalyser", 
sid 11, är en systematisk presentation av samtliga 
granskade metoder. Bakgrund, metod för arbetet, 
sammanfattning och diskussion om analysmetoden 
görs. I kapitel "Exempel", sid 30, redovisas några 
praktiska exempel på landskapsanalyser. Det har 
inte funnits tid att göra en utvärdering av dessa, 
utan de kan ses som illustrationer till resonemang 
som förs i rapporten. Urvalet har skett genom att 
de intervjuade på myndigheter och institutioner 
har fått rekommendera vilka analyser som de 
tycker är bra. Av dem har vi valt ut åtta stycken, 
som representerar olika uppgifter, som analys för 
stadsutbyggnad/ stadsomvandling, analyser för MKB 
och väggestaltningsprogram, för skötselplaner och 
för vindkraftpolicies. I kapitel "Diskussion", sid 41, 
jämförs så metoderna med varandra, för att se vad 
som är lika och vad som skiljer dem åt. Jämförelsen 
görs med utgångspunkt i samma sju parametrar som 
i metodbeskrivningen. I separata bilagor, sid. 46, 
redovisas en tabell med samtliga metoder samt de 
bilder/illustrationer som finns omnämnda i texten. 

Avgränsningar 
En landskapsanalys bygger alltid på att man inhämtar 
uppgifter om landskapet från olika källor, exempelvis 
kartor, flygbilder, historiska arkiv, fältinventeringar 
och intervjuer. Rapporten behandlar inte olika tekniker 
eller sätt att söka i dessa källor, exempelvis GIS, 
fjärranalysmetoder, inventerings- och intervjuteknik. 

Eftersom uppdraget är att utvärdera befintliga 
metoder, föreslår vi inga nya. Vi gör inte anspråk på 
att ha en fullständig översikt - till det har tiden varit 
alltför knapp. Om läsaren av detta känner till andra 
intressanta metoder är vi intresserade av att få kunskap 
om dessa. 

Landskapsanalyser förekommer inom flera olika 
vetenskapsdiscipliner. Vi är inte kunniga i alla, och 
kan därför ha missförstått eller misstolkat några av 
metoderna, vars vetenskapliga bas vi inte är bekanta 
med. Vi har därför varit försiktiga i våra tOlkningar, 
som bygger till största möjliga del på befintliga metod
beskrivningar. 
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Landskapsanalys - vad är det? 


Detta avsnitt inleds m ed en definition av grundläggande 
begrepp. Vi sök er därefter förklara de vetenskapliga 
traditioner som utgör grunden {ör analyserna. beskriver 
olika motiv {ör att göra en landskapsanalys samt när 

och hur analysen gö rs. 

Analys bet yder ege ntli ge n uppl ös ning. Det ä r i detra 
sa mm anh ang en systemati sering av kuns kap för att 
förstå platsen , d.v.s. en del av en medveten kunskaps
process . Det finns andra, intuitiva kunskapsprocesse r 
ock så, so m kan leda till vä l så goda resultat, men de är 
svå ra at t ko mmunice ra då d e inte är mö jliga att följa 
för någon ann an. 

Stahlschmidt definierar lands kapsa nal ys som: 
''unders0gelse af aspekter ved ett område for att 
planlegge bevaring eller cendring af area/anvende/sen ". 
(Sex slags land skabsa nal yse, sid . 4 ) 

l Norge har begreppet "stedsana lyse" använts 
myc ket. På svenska sku lle det motsva ra "ortsana lys", 
d.v.s. en landskapsa nal ys där en o rts karaktär och 
utveckling ä r i fokus. 

l den nors ka "Vei lede r till stedsa na lyse" finns en def
initi o n: "'Stedsa nalyse er en systematisering av kunns
kap fo r å forstå stedets historie. situasjon och fram 
tidsmuligheter' Man talar också om att att analysen 
"gir grz11znlag for å forstå stedets forutsetninger og 
muligheter, for å diskutere tiltak og framtidsbilder og 
for å fatt e beslutninger." (sid. 3) 

Stedsa nal yse är ett sa mlin gsna mn för flera o lika 
t yper av la ndskapsa nal ys -det ä r så ledes inte EN 
metod, utan min st sex o lika . De presenteras i näs ta 
avs nitt. 

Dessa t vå c itat ger en inled an de definition av de 
type r av landskapsanalyser som fo kuseras på i denna 
rapp ort: ana lyser som ka n användas i pla nerings- och 
bes lutsprocesse r. 

En vanlig uppfattning om proje kt ä r att man a rbetar 
linj ä rt: först ko mm er registrerin g av o lika " ind ata", 
seda n gö rs en ana lys och därefter utarbetas ett fö rslag. 
Ana lysen är så ledes ett mellansteg där man bearbetar 
oc h vä rdera r de data ma n samlat in under reg istrerings
fasen. Detta bildar så und erlag för förs lagsfasen, d ä r 
man gö r si na val oc h sa mmanfogar förs lage ts o lika 
delar till en syntes. 
Någon soda n enkelriktad process tror vi inte ex iste ra r 
i praktiken. Det ä r ofta så att va l av exempelvis anal ys
meto d s t yr vilken inventering som gö rs, liksom en 
uppfa ttning o m fö rslage ts konsekvenser kan styra både 
inventering och analys. Vi tror snarare att det finns 
en dia lektik mellan den planerade anläggnin gen och 
la ndskape t, se figur 2. 

Grundläggande begrepp 
landskap hand lar o m relation en mellan mä nni ska och 
plats. Landsk apet finns öve rallt omkring oss so m en 
bakgru nd till vårt vardagliga liv. Begre ppet landska p 
används i o lika ska lor, från den lilla delen öve rgive n 
industrimark till hela bergskedjor, oc h omfattar såvä l 
det anlagda som det ursprun gliga, av männi ska n 
mindre påve rk ade. Landskapet ä r ett resultat av 
hur o lika ko mponenter i vå r mil jö, både naturgivna 
som geo logi, jordarter, klim at, fl o ra och fauna 
och kulturgivna/socia la som markanvändningsmönster, 
bebygge lse oc h a nna n mä nsklig påverkan- verk a r till 
sammans och upplevs av oss mä nnisko r. Det ä r vår för
måga att uppleva som gör arr " la nd " blir " landskap''. 
Med upp leva mena r vi inte bara visuellt eller hur vi 
"ser " landet, utan också hur vi hö r, lukta r, kiinne r vår 
omgivning och de känslo r, minn en och association er 
som det väcker. 

Landska psa nalys ä r ett begrepp so m an vä nds i de mest 
skiftande sammanhan g. Gör man en littera tlirsökning 
på ordet " land ska psa na lys" får man en mängd o lik a 
träffar, se figur 'l nedan . 



Landskapsanalys 3 7 träffar 

Landskapsanalys med GIS och ett skogligt planeringssystem, 

Fredberg Karin, Umeä 2000 


Landscape analysis in the Nordie countries, Stockholm 1996 

Öresundsprojektet, Skärbeck Erik. Solna, 1980 

Markinventering för landskapsanalys, Björkhem Uno, Stockholm 1975 

Argrarhistorisk landskapsanalys över Hallands län, 

ffisk Michael & Larsson Krister, Stockholm 1999 


Metoder för landskapsanalys, Solna 1979, 1980 

Var kan man odla Energiskogar? Svensson Ingvar, Alnarp 1979 

Figur l: Litteratursök på uppslogsordet londskopsonolys, exempel på träffar 
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Anla!gsdefinition lokaliseringsfaktorer 

Kgv 1: 

,............... 
...... 
lAndsbb~ 

~ t•s.n..,.. .......... l 
,......... 

~ ,.......... 


Figur 2: F{jrh61/ondet me/lon onUJggning/objekt och landskap, Stohlschmidt 1992 

Analystraditioner 
De o lika metoder som används idag har sina rörter i 
olika traditioner och därmed också i olika kunskaps
yn. Inom stadsbyggandet har man analyserat 

omgivningarna för den framtida stadstillväxten under 
större delen av 1900-talet. Redan 1921 talar man i 
SOV-rapporten "Praktiska och hygieniska bostäder" 
om art man bör planera med utgångspunkt från land
skapets egenskaper: "exempelvis kunna sänkor i ter
rängen lämpa sig för centrala, mer trafikerade bostads
gator ... brant och beväxt terräng för parkområden; 
... " (citerad i Tänk efter före, sid. 1 0). På 1960-taler 
gjordes de tidigaste försöken art i planeringssamman
hang mer systematiskt bedöma naturförutsättningar för 
sradsurveckling, och den amerikan ka boken "D esign 
with Nature" (lan McHarg 1971) blev en viktig inspi
rationskälla för en hel genera tion planerare. Denna 
tradition kan kallas den naturvetenskapliga, och 
utvecklades under 1970-taler med allt komplexare 
registreringsmodeller. Man försökte genom en rationell 
analys av främst naturgeografiska och ekologiska data 
komma fram till en "objekti v" bild av vad olika delar 
av landskapet lämpade sig för, hur bostäder, vägar 
o.s.v. skulle lokaliseras, och vilka olika värden som 
fanns i landskapet. I Sverige genomfördes många stud
ier, och landskapsanalyserna inom Öresundsprojektet 
på 1980-talet kan ses som ett exempel. Där strävade 
man efter ett heltäckande underlag genom omfattande 
registreringa r, men gjorde sedan inga värderingar, vilket 
upplevdes som en brist. l de idag praktiskt tillämpade 
meroderna ingår naturvetenskapliga analyser ofta som 
en del. l bland annat Storbritannien har dessutom 
beskrivningen av landskapet utvecklats, och begreppet 
land kapskaraktär har blivit centralt. 

Inom främst kulturminnesvården har man ofta 
arbetat i en konsthistorisk tradition. Genom art 
studera bebyggelsens utformning, 
arkitektens/konsmärens intentioner och den tid då den 
skapades kan man få en bild av generella drag för en 
viss period- en viss stil. Analysen används oftast för att 
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avgöra bevarandevärden hos bebyggelse och stadsdelar, 
samt för att anpassa tillkommande bebyggelse till den 
gamla. Intentionen är att nytillskotten ska anpassas så 
att der gamla och det nya fram står som en harmonisk 
helhet. Den konsthistoriska analy en är i praktiken ofta 
kopplad till andra visuella analy metoder. 

En tredje tradition med lå ng hi roria är de vis ueUa 
analyserna. De tar sin utgångspunkt i visuellt observer
bara fenomen och kartlägger estetiska kvaliteter i 
omgivningen. Platsen betraktas som en bild (exempelvis 
" landskapbi ld " eller "stads bild") och beskrivs med 
begrepp som skala, struktur, rumsligher, rumsavgrän
sningar m.m. l boken "Townscape" frå n 1959 använ
der Gordon Cullen skisser som tolkar och förmedlar 
en vandring genom en medeltida stadskärna. Boken 
har in pirerat må nga att göra analyser av "synlighet": 
varifrån syns mirr projekt? Hur påverkas upplevelsen 
när vi rör oss i landskapet? NärKevin Lynch public
erade "The Image of the City" 1960 etablerade han ett 
antal begrepp som senare kommit art a nvä ndas flitigt, 
begrepp som stråk, landmärken och områden. 

Kritiken mot de visuella metoderna har varit art de 
ä r alltför ytliga -de ger ingen bakgrund till varför det 
er ut om det gör (vilket de kon chistoriska försöker 

göra ), och de beskriver inte hur plat en förändrar över 
rid. 

Under 1960-talet utvecklades strukturalismen inom 
må nga vetenskaper. Inom arkitekturen försökte man 
finna metoder att beskriva arkitekturens "inre, logiska 
sammanhang". Dessa analyser har främst gällt bebygg
da miljöer. Man försöker hitta principerna bakom 
det konkreta uttrycket och därmed förklara- men 
inte bedöma eller värdera - plat ens utformning. 
Arbetssärter ä r naturvetenskapligt grundat. Det inklu
derar också en beskrivning av histo risk utveckling och 
lägger tyngdpunkten på art be kriva en orts strukturella 
drag. Dessa analyser, exempelvi "realistisk byanalyse" 
eller "arkitekturens inre sammanhang", har använts 
framgångsrikt i främst plandiskussioner om orters 
olika utvecklingsmöjligheter. l Norge används realistisk 














byanalyse mest av a lla metoder i landskapsanalys för 
byggda miljöer. 

Dekoosrrukrjvister som Eisenmann, Libeskind och 
T chu mi har också urvecklat en landskapsaoalys. De tar 
sin utgångspunkt i "the urban sprawl", det stadsliv som 
människor måste leva i den "sönderdelade" staden. 
Analysen försöker kartlägga strukturer som är lagda 
över varandra, och hur dessa stöter samman och 
påverkar varandra. Det är i mörespunkterna mellan 
olika strukturer som nya möjligheter uppstår. Analysen 
har tydliga drag av den strukturalistiska . I vår inventer
ing av meroder har vi inte kommir i kontakt med denna 
analystradition. Den intresserade kan läsa mer i den 
danska " Byekologisk velfrerdsutvikling. Livsstil, arki
tektur och ressourcekredsleb" , Aalborg universitets
forlag 1999. 

En relativt ny "tradition" är den fenomenologiska. 
Christian Norberg-Schulz har i många år arbetat med 
en metod för att tolka "platsidenritet". H an har identi
fi erar tre grundläggande mänskliga behov som relaterar 
sig till platsen: orientering, identifikation och rrunne. 
De bildar tillsammans något han kallar "stedsbruk", 
det sätt som vi använder platsen. Sredsbruk innebär inte 
enbart att vi använder oss av platsens "utbud" uran 
också att vi spontant uppfattar platsen som en helhet. 
Denna helhet omfattar både naturgivna och människa
skapta delar- och der är samspelet mellan dessa som 
är viktigast art tolka i analysen. Denna tradition kallas 
tolkning av stedskarakter eller kvalitativ stedsanalys. 

Diskussion 
Spelar den vetenskapliga traditionen någon roll? Vi vet 
väldigt lite om detta . En norsk utvärdering av steds
analyser pekar mor att den inte gör der. D et är andra 
faktorer som avgör hur framgångsrik en metod är, i 
den meningen vilken betydelse natur- och kulturmiljö
sektorns värderingar får i projektet. 

Vi tror dock att den vetenskapliga traditionen är 
viktig för att den i viss mån sryr vilka frågor som dyker 
upp, och delvis också i vilken grad man involverar 
andra i bedömningar. Analystraditionen kan påverka 
vad vi ser och hur vi ser på landskapet, vilken politik 
som förs för landskapets användande, värden och synen 
på förändring. 

I den engelska naturvetenskapliga traditionen strävar 
man efter att tydligt skilja beskrivning från värdering, 
för art göra processen genomskinlig. Dena går stick 
i stäv med den fenomenologiska traditionen, som har 
ett normativt sätt att arbeta. Det engelska sättet att 
rekommendera en viss metod ("gör så här") skapar ett 
"golv", man vet vilken ni vå som analyserna ska ligga 
på. Men löper man då inte en risk att företeelser som är 
starkt meningsskapande för människor försvinner om 
vi a lltför ensidigt använder en analysrradition? 

I den beskrivning av metoder för landskapsanalys 

som görs i denna rapporr nämner vi vilken tradition 
som analysen hör hemma ino m, men analystraditionen 
utgör ingen faktor som vi utvärderat. 

Varför görs landskapsanalysen? 
Det kan finnas flera motiv för att göra en landskaps
analys i en planerings- eller exploareringssituarion. 

Det första motivet är att redovisa och förtydliga 
kulturhistoriska, ekologiska och/eller visuella samman
hang: Varför ser det ut som der gör? Vilken betydelse 
har de olika delarna? Vilka samband finns? 

Det andra motivet är att lyfta fram värden, att 
avgöra hur värdefull en viss miljö är: är den exempelvis 
sällsynt, typisk, viktig för en viss arr eller en viss epok 
i historien ? Det gäller dels internt, för "sektorn", vilket 
ofta kallas bevarandeplanering, dels externt, att lyfta 
fram kultur- och naturvärden i planerings- och exploat
eringssammanhang. För att kunna göra detta behövs en 
landskapsanalys. 

Ett tredje motiv är mer bundet till själva kunskap
sprocessen. Själva arbetet med landskapsanalysen kan 
utnyttjas för att skapa en aktiv medverkan av både 
olika experter och boende eller andra berörda på en 
plats. Den kunskap de besitter bidrar till an förbättra 
analysen och ger samtidigt en ökad medvetenhet om 
"hembygden". Denna interaktion, där man både påver
kas och påverkar innehållet i en analys, kan vara 
betydligt mer emanciperande än an låta folk ta ställ
ning till o lika färdiga alternativ. 

Ett fjärde motiv är att landskapsanalysen också kan 
användas som konfliktlösning. När en exploatör och 
en myndighet, eller en central och en lokal myndighet 
är oense om exempelvis värdet av en viss miljö, kan 
en ge mensam landskapsanalys fungera som en arena 
där parterna möts. Alla parter bidrar till att ta fram 
kunskap och deltar i analysarberer, vilket ofta leder till 
ökad förståe lse för varandras argument, samtidigt som 
a lla får ökad kunskap om platsen. 

De två första motiven behandlar ana lysens innehåll, 
medan de två sista också är beroende av processen
hur analysen utförs, vem som styr arbetet, vilka som 
medverkar, och så vidare. 
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När, och i vilket sammanhang 
görs analysen? 
Det är vanligt att man gör en bakgrundsanalys, d.v.s. 
beskriver hur ett område ser ut utan annat syfte än att 
berätta om landskapet. Sådana bakgrundsanalyser kan 
handla om art beskriva en historisk utveckling, ekolo
giska strukturer, natur- och kulturgeografiska förhål
landen eller visuell uppbyggnad. Bakgrundsanalyserna 
görs ofta FÖRE, och är ofta inte kopplade till, en förän
dring. Motiver kan exempelvis vara att väcka intresse 
och sprida kunskap. Der kan också vara kopplad till 
den översiktliga samhä llsplaneringen. 

En annan typ av analyser är specifika/riktade an alyser, 
vilka är tydligt inriktade på en speciell förändring av 
landskapet. Syftet är att analysera data av vikt för 
planeringen eller exploateringen. Dessa görs I SAM
BAND MED och för att styra en förändring - som 
underlag för lokalisering och utformning. Detta kan 
göras i samhällsplaneringen men framför allt i projekt
planering, exempelvis väg- och järnvägsplanering och 
planering för vindkraft. De riktade analyserna kan 
arbeta med landskapet som en resurs för projektet: att 
kartera var de goda förutsättningarna finns. Men de 
kan också arbeta med landskapet som en begränsning: 
var ska projektet INTE lokaliseras? En typ av lands
kapsanalys som arbetar med landskapet som en begrän
sning är sårbarhetsanalys. 

En tredje typ är konsekvensanalyser, vars syfte 
är att beskriva konsekvenserna av en planerad eller 
genomförd föränd ring. Det kan också beskriva resulta
tet av politiska beslut, som exempelvis LiM-projektet 
(se nedan). Konsekvensanalyser görs för att beskriva 
tillståndet EFTER en förändring. 

heten. Områdesanalyser kan också göras i alla skalor. 
Landskapsanalyser kan också ha ett väldigt s kiftande 

innehåll. Vi har särskilt granskat vilka delaspekter 
som analyseras. Vi har delat in dem i kulturmiljö-, 
naturmiljö-, och visuella aspekter. Naturmiljöaspekter 
kan avse analys av landskapets ekologiska karaktär, 
struktur och samband, naturlandskapets utveckli ng 
över tid och avgränsning av särskilt värdefulla 
områden. Kulturmiljöaspekter kan avse landskapets 
t idsdjup, karaktär, funk6oner och samband, och värde
fulla områden. Detta inkluderar även den byggda 
miljön: bebyggelsens utveckling, struktur, karaktär och 
kulturhistoriska egenskaper. De visuella aspekterna 
avser landskaper som vi ser och upplever det idag. Här 
anvä nds begrepp som skala, rumslighet, viktiga element 
och karaktär. 

Analysarbetets organisation och process 
Arbetets organisation är en viktig parameter för analy
sen: vilka aktörer involveras i arbetet? Det kan dels 
påverka det konkreta innehållet, dels avgöra vilken 
betydelse analysen får i praktiken. En mycket god land
skapsanalys kan bli en "hyllvärmare" om det inte finns 
någon som ser till att kunskaperna omsätts i de planer 
och förslag som utarbetas. Det kan också vara viktigt 
att involvera olika grupper för att ge ar betet legitimitet 
och samtidigt öka kunskapen i projektet. Denna 
aspekt är sällan omnämnd i metodpresentationerna. 
Vi har dock registrerat om man rekommenderar någon 
särskild process, eller om man helt bortsett från denna. 

Vilket är analysens innehåll och fokus? 
Landskapsanalyserna kan ha olika fokus . M å nga 
gånger genomförs tematiska analyser, vars fokus är 
något speciellt tema. Det kan vara historiska analyser, 
visuella eller ekologiska analyser. De kan genomföras 
som ett underlag för en inomsektoriell bevarande
planering (att identifiera och avgränsa värdefulla 
miljöer som ma n vill skydda), eller som ett underlag för 
annan samhällsplanering, då man vill redovisa område
nas historiska utveckling, deras funktion, betydelse eller 
värde. Tematiska analyser ka n göras i olika skalor, från 
en global ner till mycket detaljerad skala. 

En andra typ är områdesanalyser. Deras fokus är 
landskapet som helhet, inte någon enskild aspekt. Här 
försöker man komma fram till en indelning av lands
kapet i homogena områden, vilket används för att få 
överblick över ert landskap och förklara hur exem
pelvis geologi, markanvändning och bebyggelsestruktur 
samvar.ierar inom o lika områden. H är behandlar man 
således olika teman parallellt och har fokus på hel
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Beskrivning av olika landskapsanalyser 


I detta avsnitt går vi igenom de analysmetoder som 
vi fått kännedom om i våra intervjuer och litteratur
genomgångar. Förutom svenska exempel har vi funnit 
några intressanta norska, danska och brittiska metoder. 

Vi har under arbetets gång provat flera olika sätt att 
sortera eller indela metoderna, men har inte funnit 
ett entydigt indelningssätt. Ett sätt är att sortera efter 
den vetenskapstradition som utgör grunden för analy
sen, ett annat är att sortera efter tidsaspekten, när i 
planerings- eller exploateringsprocessen som analysen 
görs - ett tredje är efter analysens syfte och innehåll. 

Många av de "metoder" vi beskriver är resultat av 
forskningsprojektiförsök eller är exempel på arbetssätt. 
Dessa innehåller sällan någon direkt metodbeskrivning. 
De finns med eftersom de är omnämnda i projekt
beskrivningen för TV ÄRSprojektet och för att de 
innehåller intressanta delar som bidrar till kunskaps
utveckling om landskapsanalys. I beskrivningen nedan 
har vi grupperat metoderna efter vår tolkning av vilka 
som är "rena" metoder, handböcker eller exempel och 
utvecklingsprojekt. 

Beskrivningen av varje metod är indelad i: 
Bakgrund, som redogör för metodens historia, veten
skapstradition, och Metod, som redogör för de olika 
stegen i analysen. Sammanfattning, som är en kort
fattad genomgång av metoden. Vi har systematiserat 
denna till sju punkter: 
• 	 Analyserade de/aspekter: Analyseras de tre kategori

erna naturmiljö, kulturmiljö och visuella aspekter? 
Ser man på sambanden mellan dessa? Nämns del
aspekterna i en beskrivning eller används de aktivt i 
analysen? 

• 	 Källor!datafångst: Utnyttjas befintligt material (som 
kartor, tidigare utredningar, böcker m.m.) eller krävs 
fältinven teringar? Arbetar man med intervjuer eller 
enkäter? 

• 	 Syfte: Är metoden avsedd för ett visst skede (bak
grundsanalys, riktad analys eller konsekvensana lys) 
eller är den flexibel? 

• 	 Skala och fokus: Är metoden avsedd för en viss 
skala (landskapsnivå, områdesnivå eller detaljnivå?) 
eller är den flexibel? Är den fokuserad på ett tema 
eller är det en ornrådesanalys? 

• 	 Aktörer/process: Är analysen ett expertarbete eller 
är den öppen? Här beskrivs tre nivåer av öppenhet, 

expertarbete, expertarbete med öppenhet mot utOm
stående experter och på den tredje nivån öppenhet 
mot allmänheten. 
• 	 Resursanvändning: En bedömning om metoden är 

resurskrävande (i tid, personal eller kostnader) eller 
enkel. 

• 	 Förmedling: Är presentationen tydlig och enkel att 
förstå eller tvärtom? Kräver metoden att det finns en 
"budbärare" som förklarar arbetet? 

• 	 Diskussion som är en sammanfattande genomgång 
av metoden och där vi också anger ifall metoden är 
beprövad eller ny, vanlig eller sällsynt. 

Metoder för "stedsanalyser'' 
I början av 1990-talet fördes en intensiv debatt i Norge 
om "sted" och "stedsutveckling", vilket kan översättas 
till plats/ort och ortsutveckling. Det var en allmän 
uppfattning att tätorterna var "stygge", fula och att 
de i stor grad hade mist sin identitet och karaktär. 
Som en strategi för att förbättra orterna utvecklades 
stedsanalysen till att bli det viktigaste analysredskapet. 
Miljevemdepartementet gav 1993 ut en handbok/ 
vägledare om stedsanalys samt fyra rapporter med 
exempel. Sedan dess har flera hundra stedsanalyser 
utförts i Norge. Handboken anger ingen bestämd 
modell för hur en stedsanalys ska utföras utan presen
terar sex metoder att utgå ifrån. Metod eller metoder 
får väljas beroende på problemställning. De sex 
metoderna är: 
• 	 Natur- och landskapsanalys 
• 	 Kulturmiljöanalys 
• 	 Kommunatlas (SAVE) 
• 	 Estetisk hyform 
• 	 Kvalitativ stedsanalys 
• 	 Realistisk byanalys 

Natur- och landskapsanalys 

Bakgrund 
Natur- och landskapsanalys fokuserar, som namnet 
säger, på landskapet både som natur, form och kultur. 
I analysen söker man beskriva dessa aspekter som en 
helhet. Den ska dokumentera och förmedla landskapets 
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karaktärer som en helhetsbild av de teman som belyses. 
Natur- och landskapsanalys är ett nödvändigt under
lagsmaterial i de flesta stedsanalyser och är ofta en 
kompierrering till andra analysmetoder. 

Analysen koncentrerar sig som regel på betydelsen 
av obebyggda eller glest byggda delar av landskaret 
och beskriver sällan själva bebyggelsen . Bebyggelsen får 
analyseras efter andra metoder. 

Landskapsanalysen har sin tradition inom landskaps
arkitekturen. Den bygger på Kevin Lynchs metod, 
men förståelse för historien och landskapers dynamik 
är också av central betydelse. Landskapsanalysen 
innehåller element från flera andra stedsanalyser. Det 
speciella med landskapsanalysen är att de visuella och 
meningsbärande sidorna av landskapet kan analyseras 
tillsammans med ekologiska aspekter som exempelvis 
hydrologi, klimat och fauna. 

Centrala begrepp i de flesta landskapsanalyser är: 
• 	 Rumsstruktur 

• 	 Skala 
• 	 Enhetliga områden 
• 	 Övergångszoner/gränser mellan enhetliga områden 
• 	 Speciellt viktiga element/landmärken 

Metod 
Natur- och landskapsanalyserna kan ha olika upplägg. 
Bland de vanligaste är analys av landskapskaraktärer 
och analys av grönstruktur. 

Analys a v la ndska pskaraktärer 
Analys av landskapskaraktärer behandlar först och 
främst de visuella sidorna av landskapet och behandlar 
följande teman; terrängformer, synlighet, områdestyper 
och speciella element. Analysen möjliggör en indelning 
i olika delområden, karaktärer som bör behandlas som 
enheter i planeringen. 

Analys av grönstruktur 
Grönstrukturen, nätverket av stora och små natur
präglade områden, från privata trädgårdar och parker 
till stora natur- och kulturlandskapsområden runt 
bebyggelsen analyseras. Fokus ligger på att analysera 
grönstrukturens olika funktioner och den presenteras 
i ett så kallat "gmnn plakat", grönplan. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Samtliga, men ofta fokus på 

n a turförutsättninga r. 
• 	 Datafångst: Kartor, litteratur kompletteras med 

fä lti nventeri ng a r. 
• 	 Syfte: Används i samtliga skeden. 
• 	 Skala/fokus: Områdesanalys, arbetar i de flesta 

skalor, kanske inte i detalj? 
• 	 Aktörer/process: Expertmetod vanligast, men ibland 

även som öppen expertmetod. 
• 	 Resursanvändning: Växlande, kan göras enkel men 

också resurskrävande. 
• 	 Fömtedling: Skiftande. 



Figur 3: Tre analyskartor från "Landskapsanalys för Trondheim ( 1980), Trondheims kommune, Otterholm, Nordlie & stabell, 

Helningskart, Synlighetskart, Omgivelsetyper, Overganssoner - enhetlige områden. 
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Diskussion 
Natur- och landskapsanalys är en mycket använd 
metod, närmast ett samlingsnamn för många olika 
analyser. Den kan sägas ti llhöra både den naturveten
skapliga och den visuella analystraditionen. 

Källa: "Stedsanalyse- innhold og gjennomfering, Veileder, 

Miljeverndepartementet, T-986, 1993. 

Kulturmiljeanalys 

Bakgrund 
Kulturmiljöanalys söker att beskriva den historiska 
utvecklingen i ortens fysiska form som underlag 
för avgränsning och utveckling av kulturminnen och 
kulturmiljöer av särskild värde. Den infördes som ett 
nytt begrepp i Norge när "kulturmiljö" 1993-01-01 
blev infört i lagen om kulturminnen. I begreppet kultur
miljö ingår kult urminnen som en del av den fysiska 
miljön. Kulturmiljöanalysen har utvecklats ur flera 
andra metoder som lägger vikt på bevaring och his
torisk förståelse, t ex Triebs analyser och realistisk 
byanalys. Analysen ska ge underlag för bevarande men 
också hur man anpassar ny bebyggelse i befintliga 
miljöer. 

- ·--- 
• ·--- 
- =..----· 

Figur 4: Sentrumplan Halden 

Metod 
I värderingen av kulturmiljön skiljer man mellan "egen
skaper" och "kriterier" . Egenskaperna delas in i: 
• 	 Kunskapsvärden (händelser, byggnads-, social-, och 

personhistoria). 
• 	 Upplevelsevärden (identitetsvärde och estetiskt 

värde). 
• 	 Bruksvärden (ekonomiskt värde, brukspotential och 

pedagogisk potential). 

Kriterierna för att beskriva värdet delas in i: 
• 	 Representativitet 
• 	 Sällsynthet - ålder 
• 	 Homogenitet eller variation 
• 	 Tidsbild och tidsdjup 
• 	 Autenticitet (äkthet eller ursprunglighet knutet till 

givna tidspunkter eller perioder) 

I de analyser som ska ligga till grund för planering 
är det viktigt att värdera konflikterna med kulturmin
nen och kulturmiljön samt visa vilka möjligheter kultur
minnen och kulturmiljön har att bidra positivt till fram
tidens kulturmiljö. Kulturmiljöanalysen gör det möjligt 
att värdera den fysiska miljön och platsens fysiska form 
från en historisk infallsvinkel. 

Förståelsen av kulturmiljön och dess kvaliteter bör 
byggas på insikt om: 
• 	 Historisk utveckling, d.v.s. vilka krafter som har 

format platsens kulturmiljö och viktiga stadier i 
denna utveckling. 

• 	 Vilka krafter som verkar på platsen idag. 
• 	 Hur platsen/miljön används. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Kulturmiljön hanteras brett, naturmiljö 

och visuella aspekter beskrivs, men analyseras inte 
• 	 Datafångst: Befintligt material, kartor m.m. samt 

inventeringar. 
• 	 Syfte: Mest som bakgrundsanalys och riktad analys. 
• 	 Skala/fokus: Skalan är landskapet/orten, inte detalj

skalan. Den är tematisk, och fokuserar på värde
beskrivning som underlag för planering. 

• 	 Aktörer/process: Expertprodukt. 
• 	 Resursanvändning: Antagligen resurskrävande. 
• 	 Förmedling: O känd 

Diskussion 
Används den ofta? I utvärderingen var den väl rätt 
ovanlig? 

Kulturmiljöanalys är utvecklad från den konst
historiska traditionen. 

Källa: "Stedsanalyse- innhold og gjennomfering. Veileder'', 

Miljeverndepartementet, T-986, 1993. 
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Kommunatlas (SAVE) 

Bakgrund 
Kommunatlas eller SAVE, Survey of Archjtectural 
Values in the Environment, är utvecklad av Milje
ministeriet i Danmark. Metoden syftar till att finna 
bevarandevärda byggnader och baseras på arkitekt
onjska och historiska värderingar. Den används främst 
för att komma fram ti ll vilka miljöer och byggnader 
som bör skyddas i kommunala planer och för att få 
fram underlag till planer med riktlinjer för hur ny 
bebyggelse kan anpassas i gamla miljöer. Kommun
atlasen utarbetas genom ett samarbetsavtal mellan 
Miljeministeriet och kommunen. Arbetet grundar sig 
på ett detaljerat program. 

Metod 
Analysen består av tre faser; förundersökning, fält
arbete och utarbetning av atlasen. 

I förundersökningen insamlas och bearbetas kommu
nens topografiska, historiska och arkitektoniska förhå l
landen. Den byggda strukturen delas in i tre kategorier: 
• 	 Dominerande spår. 
• 	 Bebyggelsemönster. 
• 	 Utsnitt och delar, d v s a rkitektoniskt särskilt 

intressanta detaljer. 
Karaktäristiska och representativa bebyggelsestrukturer 
väljs ut i samarbete med en styrgrupp som är utsedd 
av kommunen. 

I fältarbetet kartlägges den utvalda bebyggelse
strukturen nä r mare. Alla byggnader från 1 940 och 

tidiga re registreras och deras arki tektoniska, kultu r
historiska och miljömässiga värde bedöms. Original
iteten, byggnadens tillstånd liksom det skönhetsmässiga 
bevarandevärdet (i en skala 1 till 9) beskrivs. 

Kommunatlasen utarbetas sedan efter ett speciellt 
upplägg beroende på kommuntyp. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Kulturmiljö och visuella aspekter 

analyseras. 
• 	 Datafångst: Studier av kartor och historiskt 

källmaterial, fältinventering. 
• 	 Syfte: Bakgrundsa nalys, ofta för bevarandeplanering. 
• 	 Skala/fokus: En tematisk analys avsedd för att 

användas vid arbete i en ort, inte landskap. 
Detaljeringsgraden är dock hög, och den kan också 
användas för detaljanalyser? 

• 	 Aktörer/process: Expertmetod. 
• 	 Resursanvändning: Metoden är rätt precis och 

kräver mycket resurser. 
• 	 Förmedling: Enkel att förstå. 

Diskussion 
Mycket använd i Danmark, där ett flertal orter gjort 
analyser med hjälp av statliga medel. Inte så vanlig i 
Norge. Kommunatlas är metoder utvecklad från den 
konsthistoriska traditionen. 

Källa: "Stedsanalyse • innhold og gjennomflning. Veileder", 

Miljevemdepartementet T-986, 1993. 

Estetisk byutformning 
Oomiftt'r~nde bygningswrrk 

Morkom filmskohtil/le btbyggtlst 

H•j<ltkwvtr 

Sistt/In i• 

Udsrgl 

Enktlllr~lfr~r«Jtkt 

SkoviP/ontOKdKroJ 

Vtj/GodtiPlods 

Jtrnbont 

Vand 

- l 'rtdtl bygnint!Kir~ 
- 11•1 bt>'OrintMtrdi 

- Mrddtl btrorrngsl'lndi 

- Urv OO'Orin8SI..,rdi 

Figur 5: "Bevaringsvrerdige bygninger"Adrup Roskilde. Bevarings

vrerdier i bye r og bygninger 1990, Miljeministeriet/Pianstyre/sen/ 

Roski/de kommune 
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Bakgrund 
Syftet med estetisk utformning är att få en översikt över 
platsens visuella särdrag och ge riktlinjer för planlägg
ning av ny bebyggelse. Analysen grundar sig på att det 
finns visuella principer som gäller varje formgivning. 

Metod 
En stadsbild består av tre principiella oavhängiga rums
nivåer: 
• 	 Landskapet som staden/orten ligger i. 
• 	 Bebyggelsen som staden/orren består av. 
• 	 Staden/orten möblering. 

Dessa nivåer är samansatta av olika element. Land
skapet med sin skiftande topografi består av slätter, 
dalar, fjäll och kust. Bebyggelsen består av byggnader 
med olika storlek, form och höjd, modulering och 
detaljering. Nivåerna är olika men som rum betraktat 
lyder de under samma visuella lagar. På samma sätt 
som bebyggelsen består av gator, platser, enstaka byg
gnader och områden är också landskapet uppbyggt av 
rum med samma egenskaper. 







ANALYSEMETODEN 
Registrering 
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Figur 6: Byns uttrykksformer. En metod för estetisk byformning 1992, Thiis-Evensen 

Meroden ske r i tre sreg; registrering, karakterisering 
och utfärdande av riktlinjer. 
Registreri ngen omfattar en beskrivning av platsens 
lokalisering, historia och proble m. Karaktäriseringen 
beskriver platsens särd rag. l riktlinj er behandlas vilka 
särdrag som ska prioriteras. Dc förtyd ligas i huvudrik
t linjc r, generella principer och specie lla riktlinjer. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: En i hu,·udsak visuell metod, visuell ''karaktär"?
• 	 Data(angst: Inventering. 
• 	 Syfte: Används för bevarandeplanering oc h riktlinjer

för tillk o mmande bebygge lse i rätortssammanhang. 
• 	 Skalal(okus: En remarisk analys, mest använd i 

områdesska la , inte landskap oc h inte detalj. 
• 	 Aktörer/process: Expert. 
• 	 Resursanvändning: Okänd. 
• 	 Förm edling : Varierar. Dess normativa karaktär kan 

vara lä tt arr förstå, der är direkt användbarr om man
baller med om bedömningarna? 

Diskussion 
Lire anvä nd ? 

 

 

 

Källa : "Stedsanalyse- inn hold og gjennomfering, Veileder': 

Miljeverndepartementet, T-986, 1993. 

Kvalitativ stedsanalyse 

Bakgrund 
Kvalita tiv stedsanalys söke r att beskriva stedet, o rten/ 
platsen so m den faktiskt framträder, helheten med 
rumsstruktur och karaktär. Ana lysen betonar la nd
skape t men beaktar också bebyggelsen. 

Metod 
Meroden bygger på Norberg-Schultz fenomenologiska 
sredsrcori. Teorin går ur på att liv och plats är en enhet 
som kommer rill uttr yck i platsens identitet. Analysen 
beskriver omgivningen sa som den fak t isk framträder, 
som en helhet med rumsstruktur och karaktär, där hel
heten stå r för det vi uppfattar, kii nncr igen och minn s. 
Ma n försöke r att beskriva strukturer so m kännetecknar 
platsens viisen, identitet. Det ä r land skapet som först 
och fr ämst måste fö rstås . När bebyggelsen tolkar eller 
svarar mor landskapet uppfattas det som en helh et, 
platsens idenrirer. Der är detta väsen, "pla tsens själ'' 
genius loci- som halitariva sredsanalysen söker första. 
Meroden söker all tsa beskriva der icke mätbara. 

Försradsen av enheten liv- plats har som utgå ngs
punkt både landskapet och 'människans verk. Den har 
en identitet som har en viss srabi litet genom alla 
fö rändringar och människan förh å ller sig rill denna 
identitet på tre fundamenta la sä tt; genom orienteringen 
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Figur 7: Orienteringsrummet Identifikationsrummet Erindringsrummet och Historierummet Kommunplan Sykkylven 1993, Sykkylven kommune/Vagstein 

i rummet, en identifiering med stadskaraktären och 
genom att komma ihåg platsens kännetecken. De kvali
tativastedsanalysen omfattar därför fyra olika "rum": 
• orienteringsrummet 
• 	 identifikationsrummet 
• 	 minnesrummet (erindringsrummet) 
• historierummet 
Analysen mynnar ut i en sammanfattande redogörelse 
av platsens identitet, genius loci. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Samtliga. 
• 	 Dataftlngst: Arbetar med inkännande inventering 

på plats, och inläsning av bakgrundsmaterial, kart
analyser m.m. Kräver också intervjuer? 

• 	 Syfte: Oftast bakgrundsanalys för kommunal 
planering. 
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• 	 Skala!fokus: Områdesanalys i landskapsskala, kan 
också användas i områdesskala. 

• 	 Aktörer/process: Tydlig expertmetod, där experten 
tolkar platsen, men med stöd av kontakter/intervjuer. 

• 	 Resursanvändning: Resurskrävande, den tar tid? 
• 	 Förmedling: Kräver att någon förmedlar analysen, 

språket, m.m. svårt att förstå för andra som inte san 
sig in i nomenklaturen. 

Diskussion 
En lite använd metod, men intressant. Arbetar inte 
med de traditionella aspekterna, utan försöker tolka 
landskapet som helhet. Tillhör den fenomenologiska 
analystraditionen. 

Källa: •stedsanalyse- innhold os gjennomfering, Veileder", 

Miljeverndepartementet, T•986, 1993. 





Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Samtliga aspekter a nalyseras. 
• 	 Datafångst: O mfattande ka rt- och litteraturstudier 

. . 	 ' 
tnventenngar. 

• 	 Syfte: Bakgru ndsanalys, oftast för a tt ge rik tli njer i 

planeringen. 
• 	 Ska la/foku.s: O rts-skala, o m rådesanalys. 

Aktörer/process: Expertmetod, ibla nd utvidgad med 

utomstående experter?? 
• 	 Resursanvändning: Tidskrävande metod som kräver 

mycket bakgrundsmaterial. 
• 	 Förmedling: Något svårtolkad: den är delvis lätt att 

ta till sig, men avsaknaden av värdering gör att 
den inte kommer till användning. Detta är dock 
också en presentationsfråga, och det finns vä l 
presenterade analyser som a nvänds. 

Diskussion 
Mycket a nvänd i Norge, lite använd i Sverige- men 
intressant. Analysen beskriver och förk larar, vilket är 
bra för art och täcker in mer än en traditionell värdebe

sk rivning. 
Å andra sidan till nackdel beroende på art det ka n 

försvåra ti llämpningen av analysen. Real istisk byanalys 
är en typisk stru ktu ralistisk metod. 

Källa; Stedsanalyse- lnnhold og gjennomfering, Veileder, 

Miljevemdepartementet. T-986, 1993. 

Realistisk byanalys 
Bakgrund 
Realistisk byanalys, Ellefsen och Tvilde, 1991, söker att 
utveckla och diskutera arkitektonisk form. Beskrivnin
gen av den fysiska miljön tar sin utgångspunkt i ö nskan 
om att förstå, inte ge normativa värderingar utan 
för kla ra pla tsens arki tektur på ett efterprövansbart sätt. 
l analysen ses den fysiska miljön som ett resultat av en 
produktionsprocess, där många olika krafter sam verkar 
eiJer står i konfl ikt med va randra. Analysen försöker 
fö rstå platsen och den process som har skapat den. 
Att analysen är "realistisk" betyder fö r det första att 
meroden försöker beskriva den faktiska miljön som den 
~ätbart ~ramträder. För det andra att den griper tag 
t den fystSka formens typiska eller de grundläggande 

ordningsprinciper. 

Metod 
Analysen bygger på flera begrepp som är hiera rkiskt 

o rdnade till varandra: 
• 	 primära element 
• 	 bebyggelsestru ktu r 
• 	 tomstruktur/ägostruktur 
• 	 topologi 
• 	 bebyggelsemönster 
• 	 ty pologi 
• 	 morfologi 
• 	 ikonografiska spår 

l sin ursprungliga fo rm sker realistisk byanalys i fyra 

hierarkiska steg: 
l. H istorisk utveckling av platsens form- hur har orten 

utvecklats. 
2. 	Överordnade strukturella element - få fram ortens 

primära element. 
3. 	Bebyggelsestruktur-klargöra olika geometriska 


bebeyggelseprinciper. 

4. Avgränsning av enhetliga område 

Figur 8: Historisk utveckling, Kvartersstruktur 
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Övriga metoder 

Kevin Lynch, "The image of the city'' 
Kevin Lynch beskriver i "The image of the city", 
1960, hur invånarna i tre amerikanska städer upplever 
sin stad. Han introducerar begreppen stråk, gränser, 
distrikt/områden, knutpunkter och landmärken. De är 
begrepp som är lätta att förstå och Lynch metod är 
kanske i dag den mest välkända och använda analys
metoden. Dagens tillämpning av begreppen har till vissa 
delar en annan innebörd än den som Kevin Lynch 
införde. 

Bakgrund 
En viktig utgå ngspunkt i Lynchs arbete är hur männis
kor upplever eller varseblir sin omgivning, den fysiska 
miljön. Han menar att ingenting upplevs som en enskild 
företeelse utan alltid i förhållande till omgivningen. 

Det är en sekvens av händelser som leder fram till ett 
minne av tidigare erfarenheter. Varje invånare har egna 
associationer till någon del av staden och hennes bild 
av staden, eller delar av den, är fylld av minnen som 
bottnar i händelser av betydelse. Nästan alla sinnen 
används i vår minnesbild av staden. Vi observerar inte 
bara staden, utan vi är också delaktiga i stadslivet 
tillsammans med alla andra. Vår iakttagelse av staden 
är inte helgjuten och konsekvent, utan är snarare ofull
ständig och fragmenterad, delvis beroende på att våra 
iakttagelser hela tiden blandas med de bekymmer och 
tankar som vi för tillfället har. 

Varje invånare har en mental bild eller karta över 

Figur 9: Kortor över Boston, Lynch, Kevin, The Image of the city 
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staden och dess karaktärer. En viktig utgångspunkt är 
stadens visuella kvalitet, stadsbildens läsbarhet. Med 
det menas den lätthet med vilken stadens olika delar 
känns igen och kan bli organiserad i ett sammanhän 
gande mönster. För att förstå detta kan vi inte se staden 
enbart som en fysisk företeelse, utan vi måste se på 
staden så som den upplevs av sina invånare. Lynch 
påpekar dock att det finns många individuella upp 
levelser, bilder av omgivningen, vilket kanske inte ä r 
av a llmänt intresse utan snarare av intresse för en 
psykolog. Der han söker fånga är den offentliga eller 
allmänna bilden, "public images", som stora delar av 
stadsinvånarna bär på. 

Lynch säger vidare att bildt>n av vår omgivning, 
den fys iska miljön, kan analyseras i tre komponenter: 
identitet, struktur och betydelse. Dessa komponenter 
upplevs i verkligheten som en enhet, men det är dock 
av betydelse att särskilja dem. En bild måste först och 
främst kunna identifieras som ett objekt och kunna 
särskiljas från andra ting. Detta kallas identitet. För 
det andra måste objektet/bilden ha ett rumsligt förhål
lande till den som observerar och till andra objekt, 
en struktur. slutligen måste objektet ha någon sorts 
betydelse för den som observerar, antingen praktiskt 
eller känslomässigt. 

Analysen studerar fysiska kvaliteter men relaterar 
till attribut som identitet och struktur av den mentala 
bilden. Man söker alltså efter det som inte är direkt 
fysiskt observerbart, det som väcker en stark mental 
bild hos betraktaren. Lynch kallar detta för image
ability, legibility. 

Metod 
För att få fram dessa allmänna bilder av staden, måste 
den mentala bilden av staden resras med den faktiska 
visuella bilden. Metoden byggde på att ett antal studenter 
intervjuade stadsinvånare och utförde fältinventering i 
staden. Pilotstudier gjordes av de centrala delarna i 
tre amerikanska städer: Bosron, Jersey City och Los 
Angeles. 

Fältinventeringarna utfördes av tränade studenter 
som gick till fots genom staden och noterade olika 
element, deras synbarhet, hur dominerande de var 
och deras samband med andra element. Djupintervjuer 
gjordes med ett antal stadsinvånare och de fick även 
rita sina "mentala kartor" av staden. 

Ur dessa intervjuer och fältinventeringar analyserades 
sedan bilden av staden och dess element fram. De korn 
att sammanfattas i: 
• Parhs -stråk 
• Edges - gränser eller söm 
• Distriers - områden 
• Nodes - knutpunkter 
• Landmarks - landmärken 



Stråk är leder, gator, vägar, stigar m.m. längs vilka 
människa~ rör sig och observerar sin omgivning. För 
de flesta av de intervjuade stadsinvånarna är stråken de 
dominerande elementen i deras minnesbild av staden 
och det är ti ll stråken som övriga delar i omgivningen 
är relaterade. 

G rä nser är linjära element som inte uppfattas som 
stråk. De är ofta, men inte alltid, gränser mellan två 
typer av områden. De fungerar som referenser i sidled 
snarare än i huvudriktningen. Den mentala bilden av 
gränser är inte lika stark som för stråk, men de är 
betydelsefulla för att hålla samman områden. 

O mråden är relativt stora områden i vilka man men
talt kan gå in i och som har en någon slags gemensam 
karaktär. Ett område skiljer sig alltid från omgivningen. 
Om systemet av stråk är otydligt är det vanligt att 
områdena underlättar orienteringen. 

Knutpunkter är strategiska platser till vilka man kan 
gå. De är vanligen knutpunkter mellan stråk eller en 
koncentration av karaktärsfulla objekt. 

Landmärken är en typ av punktreferenser, fysiska 
element som kan vara av varierande skala. Land
märken är lätt att identifiera, utgör ofta en kontrast till 
omgivningen och utgör ofta det som är signifikant för 
en stad. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Visuell aspekt. 
• 	 Datafångst: Kombination av fältinventering och 

intervjuer. 
• 	 Syfte: Används i alla skeden , men företrädesvis som 

en bakgrundsanalys. Flexibel. 
• 	 Skala/fokus: En tematisk analys med flexibel skala 

där fokus ligger på den mer allmängiltiga upplev
elsen, läsbarheten av staden och hur kunskap om 
detta kan användas tiJI att medvetet kan forma och 
planera städer. 

• 	 Aktörer/process: Experter och allmänhet deltar, en 
öppen process således. l praktiken används den ofta 
som en ren expertmerod. 

• 	 Resursanvändning: Intervjuer och fältarbete är tids
krävande. Som expertmetOd är den enkel. 

• 	 Förmedling: Begreppen stråk, knutpunkter, områden 
o .s.v. är lätta atr förstå för en aJJmänhet. Dess 
beskrivande karaktär, med avsaknad av vä rdering, 
gör att en användare har svårt art dra slutsatser av 
analysen. 

Diskussion 
Lynch metod tillhör den visuella analystraditionen. 
Men den har också tydliga drag av den 
fenomenologiska traditionen. Bakom den visuella 
bilden ligger en medveten ansträngning att försöka 
tolka meningen och betydelsen av den upplevda bilden. 

Kevin Lynchs metod är nog en av de mest använda 

metoderna för landskapsanalys. Begreppen stråk, 
gränser, områden och knutpunkter används ofta för 
an beskriva och indela landskapet, inte bara städer. 
Metoden har fått en mer rent visuell innebörd tolkad 
av den person som ut för analysen. En ren expertmetod 
således, utan den viktiga kopplingen till hur 
brukarna upplever och tolkar landskapet och de mer 
allmängiltiga minnena. 

Källa: Lynch, Kevin, 1967, The Image of the City, Massachusetts Institute of 

Technology and th e President and Fellows of Harward College, 1960, twenty

fourth printing 

Landscape charader assessment 

Bakgrund 
Denna engelska landskapsanalys finns ännu bara som 
manus, daterat hösten 2000. Den har utvecklats i 
samarbete mellan Department of Landscape, Uni v. of 
Sheffield och Landscape Consultanrs. Det är en utveck
ling av tidigare brittiska analyser, som var mer fokuse
rade på en värdering av landskapet. Begreppet land
skapskaraktär är centralt, och det definieras på följande 
sätt: 

CHARACTER 
A d istinct, recognisable and consistent pattem of elements in the landscape thai 

makes one landscape different from another, rather than better or worse 

1.10.1.1.1 .1 Cha rad e ristles 

Elements, or combinations of elements, which make a particular 

contribution to distinctive character 

1.10.1.1.1 .2 Ele ments 

lndividual components which make up the landscape 

1.1 0.1.1.1.3 Features 

Particularly prominent or eye-catching elements, like tree clumps, 

church towers, or wooded sky1ines 

1.10.1.1.1 .4 Characterisation 

The process of identifying areas of similar character, classifying and 

mapping them and describing their character 

Man konstaterar att jord- och skogsbruk har omformat 
naturlandskapet, och an man måste ta hänsyn till 
landskapsutvecklingen över tid för att kunna göra en 
relevant beskrivning. Metoden ska ses som ett redskap 
för beslutsfattande: 

"-a too/ designed to ensurethat we understand as 
much as possible about what the landscape is like 
today, about how it came to be like that, and about 
how it may change in the future . lts ro/e should be to 
help ensure that change does not undermine whatever 
it is that may be characteristic or valued about any 
particular landscape. lt should a/so help to ensure that 
the contribution of that landscape to the lives of future 
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generations is, if possible, enhanced. It is a powerful 
too/ to aid the planning, design and management of 
our future landscapes."(sid. 6) 

Rapporten kan ses som en sammanfattning av flera 
olika arbeten som genomförts på olika ställen i 
Storbritannien. Det finns således genomförda exempel. 
Dessa spänner över ett vitt fält: 

Planning; 
lnforming development plan policies at strategic 
(regional and structure plan) and locallevel; 
Studies of development potential, for example to 
help in finding sites for new development in or on 
the edge of towns, or in some cases in the wider 
countryside; 

• 	 Informing strategies for particular forms of 
development such as wind energy; 
Contributing to studies relating to the supply of land 
for housing, minerals or other land uses; 
Providing an important input to Environmental 
Impact Assessment, bothat the strategic leve! 
relating to plans and policies, and at the leve! of 
individual development project. 

Landscape Conservation, Management and Enhance
ment: 
• 	 Providinga basis for the preparation of landscape 

management strategies; 
Informing work on special areas including identi
fication of areas for designation, mapping of 
boundaries, preparation of justifications for special 
treatment, and input to management plans and other 
management initiatives; 

• 	 Helping to guide land use change in more positive 

and sustainable ways, for example programmes of 

woodland expansion; 


• 	 lnforming the targeting of agri-environment schemes 
such as Countryside Stewardship; 

• 	 Informing strategies for regeneration, including 
Community Forests and their equivalents, and land 
redarnation and restoration strategies; 
Contributing to wider environrnental initiarives such 
as Local Agenda 21, Biodiversity Action Plans, 
State of the Environment Reports and appraisals of 
Environmental Capital."(sid. 6) 

Metod 
Analysen bygger på två åtskilda delar; "karaktäriser
ing" och "bedömning". Man anser att bägge stegen är 
viktiga i analysen, men att alla parter ska vara överens 
om beskrivningen -den ska vara saklig. De olika stegen 
sammanfattas på följande sätt: 

STAGE 1 : Characterisation 
These are the practical steps invalved in initiating a study, identifying areas of 

distinctive character, dassifying and mapping them and describing their character 

STEP 1: Defining the scope. 
lt is essential that all Landscape Character Assessments have a clearly defined 
purpose as this will critically influence the scale and level of detail of the 

assessment, the resources requi red, those who should be invalved in its 
preparation, and the types of judgement that are needed to iniorm dec.isions. 

As part of delining the scope, it is normally essential that a familiarisation visit 
is undertaken to allow those invalved in commissionlog or canying out the 
assessment to become familiar with the nature of the landscape. 

STEP 2: Desk study. 
This invalves review of relevant background reports, other data and mapped 

information and use of this information to develop a series of map overlays to 
assist in the identification of areas of common character (usually draft landscape 

character types and/or areas). 

STEP 3: Field survey. 
Field data is collected in a rigorous way to test and refine/modify the draft 
landscape character types/areas, to iniorm written descriptions of their character, 
to identify aesthetic and perceptual qualitles which are unlikely to be evident from 

desk information, and to identify the current condition of landscape elements. 

STEP 4: Classification and Description. 
This step then refines and finafises the output of the characterisati on process by 

dassifying the landscape into landscape character types and/or areas and mapping 
their extent, based on all the information collected, followed by preparation of clear 

descriptions of thei r character. 

STAGE 2: Making judgements 
STEP s: Deciding a pproach to judgements. 
Further work is usually needed to decide on the approach that will be taken 

to making the judgements that will be needed to meet the objectives of the 
assessment Thiswill require thought to be given to the overall approach, the 

criteria to be used and the information, which w ill be needed to support the 
judgements to be made. Oecisions will be needed on the role to be played 
by interesled parties (the stakeholders in the landscape). Sometimes, especially 

if judgements are needed about landscape value, it may be necessary to look 
for evidence about how others, such as artists and writers for example, have 

perceived the area. Additiona l fieldwork may be necessary, especially when 
additional applications of the assessment only emerge alter the characterisation 

has been completed. Information from the field survey will need to be reviewed 
on topics such as the conditlon of landscape elements and featu res and the 

sensitivity of the landscape to change. 

STEP 6: Making judgements. 
The nature of the judgements and the outputs that may resull from the process 
will vary according to the purpose of the assessment The main approaches to 
making judgements within the landscape assessment process (rather than as part 

of some wider environmental 'appraisal') are: 

- Landscape character and guidelines; 
• Landscape quality and strategies; 

- Landscape value and designation/recognition; 


• Landscape sensitivity and capacity. 

Olika underlag sammanställs i karrform, och overiay
teknik används för att tolka materialet. Man är noga med 
definitionen av de begrepp man använder, vilket ska göra 
det lättare för beslutsfattare att förstå analysen. Även 
sådana saker som hur gränser mellan olika områden ska 
dras- och hur exakta de kan vara -diskuteras ingående. 

Sammanfattning 
Aspekter: Samtliga behandlas och analyseras: natur
miJjö, kulturmiljö och visuella aspekter. 
Datafångst: Befintligt material där kartanalyser är en 

viktig del och fältinventeringar används. 
• Syfte: Meroden är främst en riktad analys avsedd 

att nyttjas i samband med landskapsförändringar. 
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Den är dock flexibel och kan användas som 
bakgrundsanalys eller underlag för konsekvens
bedömningar av olika förslag. 

• 	 Skala!(okus: Det är en områdesanalys med fokus på 
landskapskaraktär. Den kan användas i olika skalor. 
Det finns en tydlig medvetenbet om skalans betydelse 
för art underlager verkligen ska vara användbart i 
beslutsfattandet. 

• 	 Aktörer/process: En experrmetod, utan direkt 
öppenhet. Man talar om betydelsen av att involvera 
"the srakeholders" (intressenterna) i arbetet och 
konstaterar att det kan göras i så gott som samtliga 
steg. Men eftersom detta är en ny dimension i 
analysen, har man ännu inga klara riktlinjer för hur 
denna process ska gå till . 

• 	 Resursanvändning: Okänd. 
• 	 Förmedling: Okänd, vi ha r ej sett några exempel, 

bara metodpresentationen utan illustrationer. 

Diskussion 
Detta är ett exempel på hur man kan arbeta med 
riktade analyser inom huvudsakligen en naturveten
skaplig tradition. Man bearbetar även historiska och 
visuella data för att kunna karaktärisera landskapet. 
Der är intressant och ovanligt arr man fångat in både 
landskapets värden och dess karaktär i sin ana lys, vilket 
tydligt anges i inledningen: " lts role should be ro help 
ensure that change does nor undermine whatever it is 
rhat may be characteristic or valued about any particu
lar landscape." Denna medvetenhet saknas ofta i andra 
analyser. 

Källa: Land Use Con.sultants and Dept of Landscape, University of Sheffield, 

2000, Landscape Character Assessment. Guidance for England and Scotland, 

Edited text (stencil) 

KIP (Kulturmi ljön i planeringen) 

Bakgrund 
Den na metod har utvecklats i Danmark . Rapporten ger 
anvisningar om hur man ska undersöka, avgränsa och 
prioritera åtgärder för att finna och bevara värdefulla 
kulturmiljöer. Man relaterar detta till de planeringsin
strument som finns i Danmark för att skydda och vårda 
värdefulla kulturmiljöer. Man vill också öka lokal
befolkningens kunskaper om och engagemang i dessa 
frågor. 

Metoden har utvecklats på senare år (den engelska 
upplagan är från 2001) och det har tillämpats i ett antal 
pilotstudier. 

Metod, steg i analysen 
1. Översiktlig karaktäristik av landskapet och kulturarvet. 
Här dokumenteras de naturgeografiska och klimatiska 

förhåiJanden som utgör en bas för att förstå hur män
niskor nyttjat landskapet under olika tider. Samtidigt 
beskrivs kulturutvecklingen i grova drag. Genom att 
identifiera de tidsepoker och historiska teman, som 
varit avgörande för landskapets utveckling och mark
användningen, kan man avgränsa ett antal intressanta 



teman att undersöka mer i detalj . 

2. Inventering av historiska element och kulturmiljöer 

Genom fördjupade studier av historiska kartor och 

dokument samt fältinventeringar kan man beskriva 

olika historiska skeenden i landskapet, sådant som 

lämnat spår efter sig i dagens landskap. Spåren kan 

vara fysiska, som gravhögar, bebyggelse och vägstruk

turer, eller bara finnas som berättelser eller osynliga 

spår under mark. 


3. Avgränsning av värdefulla miljöer och prioritering av 

insatser 

Meroden lägger stor vikt vid a tt diskutera hur man 

avgränsar olika miljöer. Är det en specifik epok som 

är intressant, eller är det ett områdes historiska utveck

ling? Ska gränsen dras mellan o lika, idag svårtolkade, 

men intressanta, produktionssystem eller mellan olika 

landskapliga-idag lä tt identifierbara- enheter? Slut

Jigen diskuteras hur man kan prioritera sina planering

sinsarser mellan de olika miljöerna. 


Figur 10: översiktlig karaktäristik av landskapet, CHI P. Donish Forest 

ond Nature Agency, 2001 
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Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Kulturmiljö i vid mening, där struktur, 

sammanhang/karaktä r och värde spelar roll. Narur
miljö och visuella förhå llanden nämns i beskriv
ningen, men används ej i a na lysen. 

• 	 Data(ångst: Befintligt historiskt material är givetv



is 
viktig t, liksom fältinvenreringar. 

• 	 Syfte: Används huvudsakligen som bakgrundsanalys 
inom bevarandeplanering. 

• 	 Skalal(okus: Det är en tema tisk analys, främst 
avsedd för ett större landskapsavsnitt. 

• 	 Aktörer/process: En expertprodukt. 
• 	 Resursanvändning: Okänd. 
• 	 Förmedling: Okänd. 

Diskussion 
Detta är en tematisk värdeanalys med fokus på att 
identifiera och avgränsa värdefulla kulturmiljöer som 
ska skyddas/bevaras i samhällsplaneringen. Diskus
sionen om hur man avgränsar olika vä rdefulla objekt är 
intressant och stä ller många frågor som ä r viktiga att 
diskutera i bevarandesammanhang. 

Källa: Skov- och naturstyrelsen, 2001, CHIP-Cultural Heritage in Planning. 

ldentifying valuable cultural environments though planning. Ministeriet 

för energi och miljö, Danmark. 
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Figur Il : Fallstudie, biotoper av särskild betydelse, Planera med miljömål, fallstudie Stockholm, Bo verket och NotuNårdsverket 2000. 
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Handböcker m.m. 

SAMS-projektet: biologisk mångfald 
i nationalstadsparken 
Bakgrund 

SAM$ (Samhällsplanering med Miljömål i Sverige) var 
ett treå rige utvecklingsprojekt som avslutades hösren 
2000. Der drevs av Boverket och Naturvårdsverker 
i samarbete med flera institutioner och kommuner. 
Projektet har syftat till an utveckla metoder för an 
behandla miljömål i samhällsplaneringen, med tonvikt på 
den ko mmunala översikt planeringen. Genom fallstudier 
och konkreta exempel har projektet visat hur den fysiska 
planeringen kan bidra till att nå beslurade miljömål och 
formulera lokala mål för hållbar samhällsutveckling från 
miljösynpunkt. Arbetet har präglars av ett kontinuerligt 
amarbete mellan miljövårdsexperter och planerare. 

Som en fö rdjupning av översiktsplanen för National
radsparken har Stockholms rad arbetat med hur 
rad bygdens biologiska mångfald kan bevaras och 

utvecklas genom fysisk planering. M å let var an iden
tifiera indikatorer som fungerar som verktyg för art 
bedöma huruvida planeringen sryr mot eller ifrån 
specificerade miljömå l samt att belysa hur kunskapsun
de rlag behöver utformas för att underlätta diskussionen 
i planeringssammanhang. 

Metod 
Som underlag för analy erna tog man fram kartor som 
redovisade historisk markanvändning, och en biotop
karta grundad på fjärranalys av lRF-flygbilder. Dena 
användes för att ca fram en karta över områdets ekolo
giska infrastruktur. Detta steg inkluderar etc urval av 
"målbiocoper": sådana som är av sä rskild betydelse 
för områdets och regionens biologiska mångfald. 
Som exempel kan nämnas ädellövträdsbestånd med 
lå ng kontinuitet och våtmarker. Dessa användes som 
planindikatorer, tillsammans med en landskapseko lo
gisk indelning i kärnområde, pridningszon, buffertzon


 

och barriär. Detta ger sa mmantager en bild av situ
ationen för de indikatorarter man vale: vedlevande 
insekter och groddjur. H ur dena förändrats de senasee 
50 å ren beskrivs med hjälp av de historiska kartorna. 

Nästa del av analysen innebar att man beskrev kon
sekvenserna av två olika scenarios, där det ena innebar 
dels ett aktivt skydd av kärnområden, dels en utveck
ling av biotoper i spridning -och buffertzoner och över
bryggande av vissa barriärer. Der andra scenarior inne
bar att man inte hade dena aktiva skydd. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Naturmiljöaspekten stå r i fokus . 

Historiska kartor används för att belysa narur
miljöns utveckling. 

• 	 Data(ångst: Befintliga kartor, hiscoriska kartor, 

analysavIR-bilder och viss fälrkontroll. 


• 	 Syfte: Bakgrundsanalys för samhällsplanering. Syftar 
till att säkra vissa områden genom an belysa deras 
betydelse för den biologiska mångfalden. 

• 	 Skalalfokus: En remarisk analys i landskaps- eller 

områdesskala. Man arbetar på biocopnivå. 


• 	 Aktörer/process: Experrmerod. 
• 	 Resursanvändning: Okänd? 
• 	 Förmedling: Meroden ä r rydlig, och kräver troligen 


inte någon förmedlare. 


Diskussion 
Dena är ett exempel på en tematisk, riktad analys 
för att ge underlag för samhällsplaneringen. Den är 
naturvetenskapligt grundad. Biotopkarcan är använd
bar även för bedömning av konsekvenser av andra 
utvecklings förslag än de som finn s i de två scenarierna. 
De historiska karrorna används inte för att inkludera 
kulturmiljön i planeringen, utan för att kunna följa 
bioropförändringen över rid. 

Dec finns flera metoder som arbetar med samma mål: 




arr hitta indikacorer på biologisk må ngfald m.m. för 
att kunna bedöma dels utvecklingen i store, dels kunna 
bedöma konsekvenser av olika projekt. Som exempel 
kan nämnas EKLlPS-projekter där VTI i Linköping har 
en ror roll sann LEA (landscape Ecological Analysis 
and Assessment in an Urbanising Environment) vid 
KTH , avdelningen fö r mark och vattenresurser. Vi har 
dock inte haft tillgå ng till några rapporter frå n dessa 
projekt. 

Källor: Boverket och Naturvärdsverket. 2000, Planera med miljömAI! 


Fallstudie Stockholm, biologisk mängfald i fysisk planering. 


Boverket och Naturvårdsverket 2000. Planera med miljömäl! En id~katalog. 


Bedömning av ekologiska effekter 
av vägar och järnvägar 
Bakgrund 
Denna rapport från Vägverket och Banverket har som 
underrubrik "rekommendationer om arbetssätt". Man 
anser att mecodiken för bedömning av ekologiska 
effekter och konsekvenser av väg- och järnvägsprojekt 
behöver utvecklas. Praxis har länge grundats på det 
arbetssätt som funnits inom naturvårdens bevarande
planering, vilket len till att man ofta förbisett funk
tioner och samband i landskapet- den ekologiska 
infrastrukturen. Samtidigt är det ofta just den som 
påverkas av väg- och järnvägsprojekt. 

Metod 
Man talar om tre kriterier för ekologisk potential; 
• 	 kvalitet (biologisk må ngfald, rarirer m.m. ), 
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• 	 kapacitet (möjlighet att rymma populationer m.m.), 
• funktion (spridningskorridor, reproduktionslokal m.m. ). 
Metoden inriktar sig på att klarlägga kapacitet och 
fu nktion. Det sker genom en inventering av områdets 
biotoper och olika biotopers funktioner och samband. 
Bedömningen görs sedan i dels ett bioropperspektiv 
och dels en artperspektiv. Man redovisar hur man 
kan arbeta med dessa frågeställningar på tre olika 
skalnivåer, utifrån infrastrukturplaneringens olika 
skeden (förstudie, utredning och plan). 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Natu rmiljöaspekt, inriktad på att inte 

värdera naturmiljöer utan att se till de olika 
miljöernas kapacitet och funktjon. 

• 	 Datafångst: Anges inte specifikt, men fältarbete och 
användning av befintliga inventeringar m.m. krävs. 
H är anges också skillnader i insamling beroende på 
om det är förstudie-, utrednings- eller planerings
skedet man arbetar i. 

• 	 Syfte: Syftet är primärt konsekvensbedömrungar, 
men om analysen görs i tidigt skede kan den 
användas som en riktad analys. 

• 	 Skalalfokus: En tematisk analys som används i 
varierande ska lor. 

• 	 Aktörer/process: En öppen expertmetod rekommen
deras, d.v.s. an man tar kontakt med lokala 
"experter". 

08 

E4/ 0KB MELLAN SÖDERHAMN OCH HUD1KSVALL 
Ekologisk bedömning- Tillämpni ngsrest 
Karm 3: Fauna: vandringssl rlk mm 
Skala l: l 00 000 

Figur 12: Ekologisk bedömning, Bedömning av ekologiska effekter. Ur handboken , publicerad av Vägverket /996: l J och Banverket 1996:3 
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• 	 R esursanvändning: Varierande, beroende på skala 
och tillgång till bakgrundsinformation. 

• 	 Förmedling: Boken går längr e än den "rena" land
skapsanalysen, ända till konsekvensbedömningar, 
vilket gör materialet tydligt och användbart. 

Diskussion 
Metoden är helt inriktad på att bedöma effekter av 
föreslagna infrastrukturprojekt, men den basinventer
ing som görs kan givetvis användas även för att föreslå 
andra lo kaliseringar och för att bedöma andra projekt. 
Basinventeringen är i stort sett densamma som i andra 
metoder, det är bara tillämpningen som skiljer sig. 

Källa : Vågverket & Banverket. 1996, Bedömning av ekologiska effekter av 

vägar och järnvägar, Vägverket publ 1996:33, Banverket publ 1996:3 

Tänk efter före 

Bakgrund 
Tänk efter före är titeln på en rapport, va rs syfte är an 
sprida information om landskapsanalyser som görs när 
bostadsområden planeras. Boken används som kurslit
teratur vid bland annat SLU. 

I de beskrivna exemplen analyserar man främst 
förutsättningarna för bostadsbebyggelse och friytor 
-således olika typer av lokaliseringsana lyser. "Det 
viktiga med landskapsanalysen är an landskapets 



förutsättningar analyseras och redovisas i planarbetet. 
Den ä r ett hjälpmedel för att resurser inte ska spolieras 
i o nödan . Resurser som kan vara till n ytta och g lädje 
fö r de som flyttar in bostadsområdet" (sid .. 5). Man 
ha r avgränsat skalan till o mrådesnivå, vilket betyder 
den nivå där man disponerar och fördelar yto r mella n 
exempelvis bostadskvarter, vägar och parkeringar och 
friområden. Ka rtska lorna varierar me lla n l: l 000 och 
1: l O 000. Metoder för analys av tätensutbyggnad i 
större skala samt analyser för projektering i detaljskala 
tas ej upp i rapporten. 

Metod 
Rapporten bygger på en genomgå ng av c irka 50 land

skapsa nalyser. Sju exempel presenteras mer ingående. 
Ana lyserna fokuserar huvudsakligen på vegetation, 
hydrologi och topografi, samt en visuell analys och 
avslutas med en värdering av o lika delområdens 
lä mplighet/värde för o lika typer av exploatering. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: De visuella och naturmi ljöaspekterna står 

i centrum för a na lysen. 
• 	 Datafångst: Fältinventering och ka rtstudier. 
• 	 Syfte: Här ä r det inte beva randevärden som stå r i 

fokus utan områdenas lämplighet för o lika typer av 
exploatering. 

• 	 Skala!fokus: De presenterade analyserna ligger 
ska lmässigt på områdesnivå, men metoderna kan 
väl tillämpas även på landskapsnivå. Fokus är på 
områd esanalys. 

• 	 Aktörer/process: En expe rtmetod, hä r finns inga 
kommentarer om delaktighet från utomstående. 

• 	 Resursanvändnh1g: Va riera nde i d e olika exemplen, 
gå r ej att säga generellt. Många är förhållandevis 
enkla, och borde därmed vara resurssnåla . 

• 	 Förmedling: En del exempel ä r mycket väl 
presenterade, och info rmationen om na turförutsätt
ningarna kan användas uta n "budbä ra re". 

Diskussion 
Denna kombinatio n av naturvetenskaplig och visuell 
beskrivning av landskap inför en exploatering var 
vanlig i slutet av 1970- och hela 1980-talet. Analysen är 
tyd ligt r iktad mot att ge underlag fö r att styra exploat
eringar, och kan ses som en rea ktion på tidigare försök 



att a rbeta med generella bakgrundsanalyser. 

Källa: lsling B., saxgård T., 1982, Tänk efter före - landskapsanalys för 

bostadsområden, Byggforskningsrådet 

Utvecklingsprojekt m.m. 

ECO-ways 

Bakgrund 
Utbyggnaden av infrastruktur har lett till en a llt mer 
ökande fragmentering av landskapet . Moderna vägar 
skär ofta genom rumsliga samband i landskapet och 
utgör vandringshinder för många djurarter. Projektet 
ECO-ways syfta r till att ta fram metoder för en a nalys 
av fragmenteringssituationen på landskapsnivå och ge 
förslag till å tgärder för en ekologisk anpassning av 
infrastrukturen. En pilotstudie avslutades 1998, och 
arbetet med hu vudrapporten pågår. 

VTI :s och SLU:s la ndska psprojekt ingå r som en 
del i Vägverkers och Banverkers projekt EKLIPS (eko l
ogisk infrastrukturplanering med fjärranalys). Målet 
med landskapsprojektet ä r a tt utveckla och förbättra 
trafikverkens hantering av natur- och kulturvärden i de 
o lika d ela rna av planeringsprocessen genom att ta fram 
lä mpliga indikatOrer och mått för att kunna värdera 
och beskriva en infrastrukturs påverkan på natur- och 
kulturvärden på landskapsnivå. Projektets tyngdpunkt 
ligger på samband och processer i landskapet och 
skall , tillsa mmans med ö vriga akt ivitete r ino m EKLIPS, 
resultera i ett databaserat a nalysverktyg, som successivt 
kan utvecklas till ett planeringsverktyg. 

Metod 
Arbetet börjar med en identifiering och kartering av 
konfliktpunkter mellan vägnät och ekologiska ledstruk
turer i landskapet. Det görs genom att i GIS-miljö 
arbeta med satellitbilder, kompletterat med en fält
inventering. Arbetet görs stegvis: 

·1. 	Landskapsklassning och regionindelning. La nd
skapet delades in i o lika regioner som definierades av 
förhå llandet mellan skog och öppen mark. 

2 . 	Landskapets " na tu rl iga" fragmenteringsgrad. Här 
mätte man förekomst av isolerade småbiotoper, 
kantzonslängd och storlek av skogs- respektive 
öppna biotoper. 

3. 	Fragmenteringspåverkan undersöktes genom att 
beräkna vägtäthet, väga real och trafik mängd per 
k vadratkilo meter, landskapsklass o ch region. 

4. 	Störningspåverkan beskrevs genom att lägga ut fasta 
buffertzoner lä ngs vägnätet och se vilka biotoper 
m .m . som fanns där. 

5. 	Barriärpåverkan analyserades genom att gå igenom 
staristik för vilto lyckor, och analysera dem i relation 
till vägtäthet, t ra fik och jakt. Korsningspunkter 
mellan vägar, vattendrag och småbiotoper kartlades. 

6. Befintliga åtgärder och konfliktpunkter karterades i 
fält. 

Punkt 6 är en del av det andra och tredje steget i 
analysen: att inventera befintliga åtgärder (broar, tunn-
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lar, trummor) och därefter bedöma förbänringsbehovet. 
Detta görs utifrån både olika utvalda arrers ekologi och 
förekomst av trafikolyckor med djur. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Naturmiljö, inte som naturvärde utan 

naturmiljöns kapacitet och funktion. 
• 	 Data(ångst: G IS-analyser av befintliga databaser/ 

satellitbilder utgör huvudkällan, kompletterade med 
fältkontroller. 

• 	 Syfte: Metoden ska användas dels som riktad analys 
i infrastrukturplaneringens olika skeden och dels 
som underlag för konsekvensanalys. 

• 	 Skalal(okus: En tematisk analys, uppbyggd för an 
fungera i de skalor som används inom infrastruktur
planeringen. Dessa är dock rätt översiktliga, och 
meroden är inte gjord för detaljskalan. 

• 	 Aktörer/process: I huvudsak en expertmetod. 
• 	 Resursanvändning: Svår an säga, eftersom detta är 

en pilotstudie. Datafångsren har dock varit betydligt 
svårare än man trott i projektet, vilket gjort arbetet 
tidskrävande. 

• 	 Förmedling: Ännu i d. 

Diskussion 
Denna tematiska analys är ett exempel på den natur
vetenskapliga traditionen inom landskapsanalyser. Dess 
syfte är inte att förklara någon "helhet" uran att analy
sera fragmenter ingseffekten av främst vägnätet inom en 
område. l pilotstudien konsrateras att val av gränser 
mellan olika kategorier (exempelvis öppen - mosaikar
tad- sluten) inte ä r grundad i ekologisk kunskap och 
att andra gränsdragningar kan ge andra resultat. Det 
visade sig också att hanteringen av digitala data inte 
var så enkel som man hade hoppats: som exempel 
kan nämnas att olika källor har olika detaljeringsgrad 
och viltolycksstatistiken m.m. innehöll fel som måste 
granskas. Dessurom fa nns det relevanta uppgifter som 
inte var digitaliserade. 

Kalla: Seiler, Andreas och Rudin, Maya, 1999: Projekt Ecoways, rapport av 

pilotstudien 1998. Grimsö viltforskningsstation, SLU 1999-<>S·IO 

sammanställa och utnyttja olika typer av information, 
information från naturvården, kulturmiljövården och 
jordbruksstatistik från SCB. Utvärderingen fortsätter, 
och arbetet med bevakningen av de 20 områdena sker 
regelbundet. 

Metod 
Kontinuiteten i landskapet, förändringen av mark
användningen och bebyggelsen och den biologiska 
mångfalden studerades genom arr analysera följande 
kartmaterial och statistik: 
• 	 Historiska kartor från 1860 och 1930, 
• 	 JFR-bilder Infraröda flygfoton användes för att 

dokumentera landskapet och dess förändringar vid 
rvå tidpunkter, 1992 och 1996, 

• 	 jordbrukssraristik baseras på enkätundersökningar 
som pågått kontinuerligt under en lång tid. Ur 
statistiken kan bl.a. utläsas markanvändningen i 
ägoslag och grödor. 

Informationen från dessa tre källor sammanstäUdes 
i G IS och analyserades. Tolkningen av karrorna 
konrrollerades via besök i fält. Projektet har redovisats 
i en miingd delrapporter. Se källor nedan. 

1907 

1992 o 

LiM-projektet 

Bakgrund 
Regeringen gav 1990 Naturvårdverket i uppdrag an 
i samråd med Jordbruksverket och Riksantikvarie
ämbetet följa och utvärdera miljöeffekterna av den 
livsmedelspolitiska reformen. Syftet var att beskriva 
hur avregleringen av jordbruket påverkar landskapets 
natur- och kulturmiljövärden. Projektet kallades LiM, 
vilket betyder Livsmedelspolitikens Miljöeffekter. 

20 referensområden studerades. l projektet Figur 13: RJriindring i odlingslanslandskapet LiM, A Swedish 

utvecklades en arbetssätt som till stor del bestod av att Countryside Survey 
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Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Kulturmiljö och naturmiljö är de 

viktigaste aspekterna. 
• 	 Datafångst: Befintliga kartor och IR-bilder, jord

bruksstatistik och en fältinventering av bebyggelse 
m.m. 

• 	 Syfte: Uppföljning av konsekvenser av jordbruks
politiken. Detta är det enda exemplet på en sådan 
metod. 

• 	 Ska/alfokus: En tematisk analys på ornrådesnivå. 
I vissa delar, som bebyggelse, går man ner i detalj. 

• 	 Aktörer/process: Ett expertarbete. 
• 	 Resursanvändning: Metoden har varit tidskrävande? 
• 	 Förmedling: Enkla och tydliga kartor. 

Diskussion 
LiM-projektet syftar till att beskriva hur landskapet 
har förändrats till följd av politiska beslut. Den kan 
sägas vara en mer avancerad form av ovedayteknik 
där information från olika tidpunkter och samt statistik 
överförd till områden ger en bild av utvecklingen, 
d.v.s. beskriver förändringen i landskapet. Det är ingen 
metod såtillvida att den tolkar och värderar landskapet 
för en viss planeringssituation utan visar hur olika 
tekniker kan användas. 

Källa: LiM-projektets slutrapport, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och 

Riksantikvarieämbetet 1997, UM Fornlämningar i jordbrukslandskapet. 

skador och markanvändning. Riksantikvarieämbetet 1995. liM Jordbrukets 

byggnader, kulturvärden i landskapet. Riksantikvarieämbetet 1993, liM Att 

mäta förändringar i odlingslandska pet. analyserat i ett geografiskt informa

tionssystem. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet 1995, liM:s 

referensområden i lantbruksstatistiken, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och 

Riksantikvarieämbetet 1977. LiM Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet 

Naturvårdsverket 1977, LiM Dokumentation av referensområden. Natur

vårdsverket. Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet 1993, A Swedish 

Countryside Survey, Monitoring landscape features, biodiversity and cultural 

heritage, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet 

"Landskap i förändring'' 

Bakgrund 
Metoden är en del i ett utvecklingsprojekt vid kul
turgeografiska institutionen, Stockholms unjversitet: 
" Landskapets historiska dimension - underlag för 
planering." Målet är att finna ett sätt att beskriva Land
skapets helhet. Man upplever att den tematiska uppdel
ning i naturlandskap och kulturlandskap som finns i 
MKB och andra beslutsunderlag är olycklig. Stora delar 
av landskapet- ofta de delar som inte innehåller några 
särskilda bevarandevärden-beskrivs inte alls. Det leder 
till att landskapets historiska dimension får en punktvis 
utbredning och man kan få en bild av att historien 
endast finns representerad i områden klassificerade som 
intresse för kulturmiljövården. 

I denna metod vill man istället uppmärksamma "det 
moderna landskapets koppling till det historiska och 
visa på hur även de företeelser som inte klassas som 
bevarandevärda kulturrruljöer kan beskrivas genom 
de rustoriska och kulturella processer landskapet 
genomgått:" (sid. 4) 

Metod 
Metoden är under utveckling. Man talar om att lands
kapet har fyra olika dimensioner: 
• 	 Den visuella dimensionen 

Dagens landskap bildar utgångspunkten för 
analysen. H är försöker man fånga det som är 
"karaktärsgivande och identitetsskapande för ett 
område". 

• 	 Den historiska dimensionen 
H istoriska kartor och beskrivningar ger kunskap om 
hur markanvändningen förändrats över tid. 

• 	 Naturgivna förutsättningar 
Här menar man att de naturgivna fö rutsättningarna 
i sig inte alltid ger upphov ti ll en viss landskapsryp. 
De utgör istället ramen för hur ett visst landskap 
kan utnyttjas. 

• 	 Landskapets kognitiva och sociala dimension 
Denna dimension är viktig eftersom människors 
minnen av och uppfattning om sin omgivning 
påverkar deras agerande, vilket resulterar i nya 
typer av landskap. En jordbrukare omformar lands
kapet annorlunda än en som befinner sig i det i 
rekreationssyfte. 

De data man tar fram samlas i en kartbild- en digital 
markslagskarta (DMK). Avsikten är att den ska ge en 
lättillgänglig helhetsbild av landskapet. Den kan ses 
som en topografisk karta, kompletterad med uppgifter 
om landskapets tidsdjup. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: I huvudsak analyseras kulturmiljö

aspekten, men i bakgrundsbeskrivningen spelar 
naturmiljön en viktig roll. Den visuella aspekten 
nämns och landskapets utseende beskrivs delvis, men 
ingår ej i analysen. 

• 	 Datafångst: H istoriska kartor och texter, topo
grafiska kartor och fältinventering. Intervjuer för att 
fånga sociala och kognitiva dimensionen. 

• 	 Syfte: Målet, att beskriva landskapets helhet utan 
att koppla det till en specifik planerings- eller 
exploateringssituation, gör att metoden kan ses som 
en bakgrundsanalys. 

• 	 Skala!fokus: Det är en tematisk analys i 
landskapsskala. 

• 	 Aktörer/process: l huvudsak en expertmetod. 
Vissa intervjuer. 
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Agrarhistorisk landskapsanalys 

Bakgrund 
Länsvisa agrarhistoriska landskapsanalyser har gjorcs 
inom ramen för Landskapsprojektet vid Riksanti
kvarieämbetet. Länsöversikterna är tänkta att vara ett 
stöd i det fortsatta arbetet med länens kulturmiljöer. 
Under de senaste åren har det tagits fram en handfull 
sådana översikter, vars syfte har varit a tt belysa länens 
agrarhistoria och göra en regional indelning utifrån 
olika länsdelars agrara utveckling. Bakgrundsmaterialee 
bestod bl.a. av ä ldre och yngre kartor, arkivmaterial 
och jordbruksstatistik som sammanställdes till 
tematiska kartor. 

Den metodstudie som vi studerat är framtagen vid 
avd. för agrarhistoria, SLU, och beskriver nästa steg i 
karteringen, här har man valt en region och studerar 
den närmare. När dec gäller den historiska dimensionen 
i landskapet, anser agrarhistorikerna att kunskapen 
om markanvändningen och dess förändring är grund
läggande. Metoden har använts för att identifiera och 
beskriva landskapets kulturhistoriska värden utifrån en 
helhetssyn. 

"Hur fångas den historiska dimensionen? Den his
toriska dimensionen i landskapet kan lite tillspetsac 
uttryckas i frågorna Vad har hänt? Vilka avtryck har 
lämnats? Vad finns kvar? Hur ser det ut? ... För att 
förstå kulturarvet i ett landskapsparti räcker det inte 
med att identifiera vissa speciella objekt eller kultur
minnen i ett för övrigt anonymt landskap. Landskapet 
får inte reduceras till en kuliss, utan uppgiften är att 
identifiera och karaktärisera olika områden där lands
kapet och den historiska markanvändningen i sig är 

Figur 14: Morkonvändningskorto, Fast, Therese och Philipson, Anne 

Landskop i förändring 

• 	 Resursanvändning: Okänd. 
• 	 Förmedling: DMK-kartan är ännu inte färdig

utvecklad och är i nuvarande skick svårbegriplig. 
Den rapport vi läst är lättillgänglig, men hur den 
fungerar i en planerings- eller exploateringssituation 
är okänt. 

Diskussion 
Metoden är ännu inte använd, utan testas i två lands
kap runt Srockholm. Den följer den tendens som Aera 
moderna metoder har, nämligen viljan att förklara land
skapets helhet och en koppling av historiska, visuella 
och naturvetenskapliga metoder. Begreppen är dock 
något oklara, och den kognitiva och sociala dimen
sionen har ingen koppling till kartpresentationen. 

kulturminnet" (Tollin, Landskapshistoriskt innehåll, 
sid. 8). 

Steg i analysen 
Det första steget i analysen är att strukturera land
skapet efter naturgeografi och topografiska förhål
landen. Det andra steget är att genom an studera 
historiska kartor fånga den äldre markanvändningen 
och fördelningen mellan de historiska agrara marksla
gen. Användningen och tolkningen av de historiska 
kartöverläggen är en viktig del av metoden. Det tredje 
seeget är att genom kart- och fältstudier identifiera 
anläggningar och hävdrelaterade lämningar och spår, 
d. v.s. historiska betydelsebära re. 

Försöksområdet i metodstudien var Hallandskusten. 
Arbetet inleddes med en indelning i kulturhistOriska 
delregioner. Genom studier av historiska spår i land
skapet, historiska kartöverlägg och den moderna tidens 
inslag och påverkan på landskapet, kunde man inom 
varje delregion identifiera särskilt värdefulla kultur
historiska miljöer. Dessa skulle vara representativa för 
respektive delregion. 

Källa: Fast, Therese och Philipson, Anne, 2000. landskap i förändring 

- metodutveckling för landskapsanalys. D-uppsats vid kulturgeografiska inst., 

Stockholms universitet, december 2000. 
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Analysen gjordes som en fördjupning av det 
regio nala planeringsunderlaget för riksinrresseområdet 
Hallandskusten, och ska tjäna om ett underlag för den 
fortsarta fysiska planeringen i kommunerna. 

Sammanfattning 
• 	 Aspekter: Kulturmiljö, med fokus på hela 

landskapet och kulturhistoriska sammanhang. 
Naturmiljö finns med i beskrivningen. 

• 	 Data{ångst: l huvudsak hi roriska karror som 
analy eras och jämförs med enare tiders kartor. 
Arkiv tudier och visst fältarbete. 

• 	 Syfte: Underlag för värdering av områden, en 
bakgrundsanalys för samhällsplanering. 

• 	 Skalalfokus: En temat isk analys, landskapsskala. 
• 	 Aktörer/process: Expertmerod. 

• 	 Resu rsanvändning: Den noggranna, helräckande 
karranalysen är tidskrävande. 

• 	 Förmedling: Ej känd. 

Diskussion 
Den ursprungliga regionala analysen var tidskrävande. 
Dess inomvetenskapliga karaktär var inre anpassad 
efter någon avnämares planeringssituation, vilket 
gjorde den svårrillämpad. Den krävde en uttolkare. 

Metodstudien i H a lland är en remarisk värdeanalys, 
som kan huvudsakligen användas som bakgrunds
analys. Rapporten vi läst är både ett underlag 
fö r planering och en merodgenomgång. Genom att 

fokusera på hela landskapet utveckling och inre enbart 
pa de historiska lämningarna, kapas ett historiskt 
underlag som, rätt tolkat, kan användas i många andra 
analyser. 

Källa: Tollin, Clas: landskapshistoriskt innehA Il, Värdebeskrivning av 

kustområdet i Halland. länsstyrelsen i Halland meddelande nr 1998:9 

RegiQnindelning av Halland 
Oppen kuslslätt 
Mellanbygd 
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Figur 15: Regionindelning av Holland utifrdn landskaps- och agrarhistoriska kartor. 
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Exempel 


Vid intervjuerna med pra ktiker, bestä llare och fo rska re 
ha r vi frågat efter goda exempel på la ndskapsanalyser. 
Vi har i denna ra pport valt ut några olika, som ansetts 
bra eller användbara. Vi har också va lt analyser från 

olika planeri ngssituationer. 

För varje exempel beskriver vi: 
• 	 bakgrund/syfte 
• 	 innehåll 
• 	 a rbetssätt/metod 
• 	 diskussion/synpunkter 

Vindkraftspolicy för Ystads kommun 
Beställare: Miij6- och Byggnadsnämnden, Ystads kommun 

Utf6rare: Mellanrum Landskapsarkitekter, 2001 

Status: Vmdkraftspolicy för Ystads kommun 

Bakgrund/syfte 
Ystads kommun är i grunden positiv t ill vindkraft. 
Syftet med vindkraftspolicyn är att undersöka vilken 
strategi kommunen ska ha för att gynna vindkraft. 
Målet är a tt vindenergin i ko mmunen utnyttjas på ett 
sätt som innebä r hushållning med naturresurser. Ett 
annat syfte ä r art underlätta ko mmunens ha ntering av 
bygglovsärenden. 

Innehåll 
Vindkraftspolicyn ä r upplagd på följande särt: 
1. Inledning. 
2. Tekniska förutsättningar för vindkraft i 

Ystads kommun . 
3. Visuella 	förutsättningar för vindkraft i 

Ystads kommun - en la ndskapsbildsanalys. 
4. Avvägninga r mellan olika intressen i ko mmunen. 

5. 	Policy för utbyggnad. 
6. 	Resrrikrioner med hänsyn till närmiljö och säkerhet. 

7. 	Litterarurlista. 

Arbetssätt/metod 
Följande händelsekedja beskriver a rbetssättet: 

La ndskapsbildsanalys, som m ynnar ut i landskaps

karaktärer och deras visuella tåligheten fö r vindkraft. 

Principer för avvägning av olika intressen a nges och en 
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Figur 16: Karta landskapets strukturer, Vindkraftspolicy för 

Ystads kommun 

policy utformas där kommunen klassas i tre lämplig

hersklasser, vilka a nges på en karta. 
Landskapsbildsanalysen är väl genomarbetad och 

upprar över en tredjedel av rapporrens sido r. Syftet 
med landskapsbildsanalysen ä r att ligga som g rund för 
riktlinjer fö r lokalisering och landskapsanpassning av 
vindkraft, som behandlas i kapitel 5. Det anges inre 
vilken metod som analysen grundar sig på . Analyse n 
inleds med en beskrivning av landskapers struktur som 
mynnar ut i en kartbild där följande former, gränser 
och områden anges; skog, sjö/vattendrag, stö rre konvex 
landform, stark rumsgräns, påtagligt la ndskapsrum, 
stark riktning och hög utblick vid stö rre väg. 

Dä refter beskrivs la ndskapets skala och ko mplexitet. 
Följande samband konstateras: ··Faktorernas skala och 
komplexitet har betydelse (ör upplevelsen av land
skapet, lik som för hur mycket och vilken form av nya 
inslag i ett landskapsavsnitt kan tåla innan karaktären 
förändras." Skala och komplexitet visas på en karta 

med denna indelning: 

Oppet landskap/ 
ldg komplexitet 

Smdrummigt landskap/ 
hög komplexitet 

Stork/Smdbruten Svagt Böljande Helt eller 
topografi topografi Nlistan flackt 



Den visuella tåligheten i landskapet diskuteras. "Låg 
tålighet innebär att det finns stor risk för att områdets 
visuella karaktär kan gå förlorad redan med en mindre 
förändring eller ett mindre ingrepp. Hög tålighet 
innebär att en sådan förändring inte nämnvärt påverkar 
det aktuella landskapets visuella karaktär." Därefter 
bes kr ivs kommunens olika landskapskaraktärer, 10 
stycken, samt tåligheten för vindkraft för respektive 
karaktär. 

Avgränsningar behandlas på ett uppslag. Här redo
visas riksintressen och regionala intressen samt läns
styrelsens riktlinjer av områden lämpliga för vindkraft. 

I "Policy för utbyggnad", ett kapitel som är nästan 
lika omfattande som kapitlet om landskapsbildsanalys, 
beskrivs områden lämpliga för vindkraft. Kommunen 
indelas i områden som är klassade i tre klasser, där 
klass 3 är områden olämpliga för vindkraft, klass 2, 
områden eventuellt lämpliga för vindk raft och klass l, 
områden lämpliga för vindkraft. Inledningsvis ges en 
motivering till indelningen och principerna för de tre 
klasserna anges. I klassningen har morsrående regionala 
eller riksintressen i hög grad beaktats, de är i princip 
klass 3-områden, d v s olämpliga för vindkraft. Den 
visuella tåligheten har bekantats och områden med Låg 
visuell tålighet är även de klass 3-områden. Ytterligare 
en utgångspunkt är att vindkraftverken ska samlas i 
"distrikt", vilka ska uppfattas skilda från varandra. 
Landskapsrummen, ska utgöra gränser för samman
hängande "vindkraftsdistrikt" . 

Varje område som redovisas på kartan beskrivs i 
text. De motstående intressena behandlas. För klass l 
och 2 förs en diskussion om var vindkraftverk kan 
etableras. För klass 3-områden anges att områdena ska 
hållas fria från vindkraft. 

Diskussion 
Metoden är rent visuell områdesanalys som utgör en 
beskrivning av landskapsbilden och en värdering av 
dess känslighet för vindkraft. Landskapsbildsanalysen 
har en stor tyngd och upptar mer än en tredjedel 
av rapportens sidor. Indelningen av landskapets olika 
strukturer förklaras, även om ingen metod anges. Inte 
heller ges någon förklaring till hur man kommit fram 
till de olika landskapskaraktärerna eller var man har 
hämtat dem ifrån. Det sägs bara att "nedan följer en 
uppräkning av landskapskaraktärer som står att finna 
i Ystads kommun". Landskapsanalysen ger en förklar
ing av landskapet men den bygger helt på den visuella 
upplevelsen . Landskapets historia och betydelsen eller 
enskilda viktiga element tas inte upp. 

Det är förvånande, eller är det kanske inte det, att 
kartan som visar områden lämpliga för vindkraft i så 
hög grad stämmer överens med kartan över motstående 
intressen. Är det så att landskapsbildsanalysen är en 
bekräftelse på riksintressena? Som vi uppfattar det så är 

en visuelllandskapsanalys inte tillräcklig som underlag. 
En mer komplex analys av landskapet krävs där histo
rien, betydelsen, minnen analyseras samt även vilken 
betydelse landskapet har för kommuninvånarna. 

Det hade varit intressant om alla kartor hade varit 
i samma skala. Det hade då varit lättare att följa analy
skedjan från landskapsstrukturer, landskapets tålighet 
och komplexitet, motstående intressen till policy för 
vindkraft. 

Vackra kustlandskap: 
Landskapsanalys för vindkraft 
Beställare: Länsstyrelsen i Västernorrland 

Utfärare: Schibbye Landskap, Sundsvall 

Status: underlagsrapport för länspolicy om vindkraftlokalisering. 

Bakgrund/syfte 
Analysens syfte var att utgöra en del av beslutsunder
laget för en vindkraftspolicy för Västernorrlands län. 
Förutom denna landskapsanalys tog man fram kartor 
med restriktioner samt analyser av vindens energiin
nehåll längs kusten. 

Problemställningen formuleras på följande sätt: 
"Ett problem är att vi idag saknar dokumenterad 
kunskap om landskapet som gör det möjligt att bedöma 
dessa ingrepp: passar de in? Går de att förena med 
bilden av Västernorrlands kust? Innebär vindkraftverk 
att områdets karaktär förändras till det sämre, eller 
innebär det en förstärkning av karaktären? I diskus
sionen om man ska tillåta dessa anläggningar spelar 
dessa frågor om relationerna mellan dagens landskap 
och de nya anläggningarna en stor roll." (sid. l ) 

Innehåll 
Rapporten är upplagd på följande sätt: 
l. lnledning. 
2. Kustlandskapet: en analys av vilka faktorer som är 

avgöraode för kustens karaktär, samt en genomgång 
av de landskapstyper som förekommer. Avsnittet 
slutar med en genomgång av landskapets symbol 
värden. 

3. Vindkraften: En analys av naturresursen, och en 
genomgång av vindkraftens visuella egenskaper och 
symbolvärden. 

4. Lokaliseringsprinciper. 
En genomgång av landskapets visuella tålighet, 
generella principer för lokalisering och specifika 
principer i olika landskapstyper. 

5. 	Höga kusten- en detaljstudie. 
Detaljstudien innehåller en detaljerad landskaps 
beskrivning och en analys av landskapets visuella 
egenskaper (struktur, skala och kontrast, karaktär 
och symboler samt "utsiktslandskapet"). Slutligen 
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förs ett resonemang om vindkraftverk i höga kusten. 
6. Rekommendationer. 

Här talar man om vilka landskapstyper som kan 
vara lämpliga att lokalisera vindkraft till, och 
vilka som är olämpliga. Denna rekommendation är 
författarnas- länsstyrelsen ska också ta hänsyn till 
motstående intressen i sin policy. 

Arbetssätt/metod 
Landskapsanalysen gjordes som en rikrad analys, där 
skala, utvalda faktorer etc. valdes för att passa upp
giften. Efter kartstudier och fältinventering fann man 
vilka viktiga drag som avgjorde kustens karaktär: 
topografin, landhöjningen, bebyggelsen och graden av 
odling (skog eller odlad mark). Kusten har också 
genomgått i stort samma kulturhistoriska utveckling. 

Kuststräckan delades in i sex olika landskapstyper 
som "flack skogsdominerad kust" och "kuperade 
odlingsbygder". Detta landskapets "yttre form" är 
dock inte tillräckligt för att säga något om lämpligheten 
för vindkraft. Därför analyseras också landskapets 
symbolvärden: 
"Beskrivningen ovan handlar om landskapets "yttre 
form". Men landskapet är mer än så - det är bärare 
av minnen, historia, betydelser. Landskapet är fullt av 
symboler. Många är gemensamma, skapade av förfat
tare, fotografer, turistbyråer. Vissa är olika för olika 
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Figur 17: Karta landskapstyper, Schibbye Landskap AB, Vackra kustlandskap 

människor: bonden, som brukar fädernegården, den 
inflyttade långpendlaren, den fritidsboende, den till
fälliga besökaren. Vi har olika förankring i bygden, och 
olika förväntningar." (sid. 5) 

Dessa symbolvärden ställs så mot de som vind
kraften har. Här för man alltså en diskussion om loka
lisering, både utifrån en beskrivning av landskapets 
karaktär- beskrivet som landskapsstyper- och utifrån 
dess symbolinnehåll, vilket ställs mot vindkraftens 
visuella egenskaper och symbolvärde. 

Detaljstudien för Höga Kusten görs på motsvarande 
sätt men i en mer detaljerad skala: 1:50 000 istället 
för 1:250 000 i den översiktliga studien. Här går 
man vidare med att analysera litteratur, vykort, kända 
målningar m.m. för att utröna de förväntningar man 
har på Höga Kusten. Dessutom analyseras "utsikts
landskapet", d.v.s. man karterar vilka delar av land
skapet som kan ses från vägar och väsentliga besöks
punkter i området. 

Diskussion 
Arbetet inleds med en klassisk natur- och landskaps
analys. För att komma vidare försöker man dessutom 
fånga aspekter som symbolvärden m.m., viJket är ovan
ligt i landskapsanalyser. Den går också "hela vägen" 
och avslutas med rekommendationer om var vindkraft 
kan placeras respektive bör undvikas. EnJigt läns
styrelsen har landskapsanalysen haft stort inflytande på 
utformningen av vindkraftpolicyn för länet, men den 
har inte varit helt okontroversiell. 

Ortsanalys för Sundbyberg 
Beställare: Sundbybergs stod, Skonska och Peob 

Utförore: Scondioconsult Bygg och Mark Stockho/m, 1998 

Status: Underlog för översiktsplan 

Bakgrund/syfte 
Ortsanalysens syfte är att utgöra ett led i den påbörjade 
översynen av den gällande översiktsplanen. Analysen 
ska vara en del av programunderlaget för arbetet med 
den nya översiktsplanen. Studiens syfte är att beskriva 
hur Sundbybergs vuxit fram, vilka drivkrafter som styrt 
utvecklingen, vilka kvaliteter den har i olika avseenden 
och hur den upplevs, starka och svaga sidor samt 
u tveck l i ngsmöj l igheter. 

Innehåll 
Rapporten är upplagd på följande sätt: 
Dell Analys 

Sundbybergs historia 
Sundbybergs geografi 
Sundbybergs landskap och grönområden 
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Figur 18: Korta landskop och grönomrdden, Ortsanalys 

Sundbyberg 

Sundbybergs form och huvudstruktur 
Sundbybergs funktion och markanvändning 
Sundbybergs trafiksystem 
Sundbybergs sociala liv 

Del 2 Starka och svaga sido r 
Del 3 Sammanfattning 

Arbetssätt/ metod 
Metoden bygger på den norska stedsanalysen och är 
influerad av såväl realistisk byanalys som kvalitativ 
stedsanalys. Förutom arr belysa de fyra huvudteman 
som är "obligatoriska" för stedsanalys, nämligen histo
risk utveckling, natur ocb landskap, bebyggelsestruktur 
samt byggnader och andra viktiga element, så analy
seras även trafikmönstret och det sociala Livet. 

Arbetssättet bygger på en process mellan en arbets
grupp och referensgrupp som stäms av gentemot 
en styrgrupp. Arbetsgruppen besrår av konsulter och 
tjänstemän på Plan- och byggkontoret. Själva analysen 
är gjord av konsulterna med hjälp av underlag och 
synpunkter från arbetsgruppen, men det huvudsakliga 
arbetet har skett tillsammans med referensgruppen, dels 
i form av intervjuer och dels i gemensamma träffar. 
Referensgruppen består av invånare i Sundbyberg som 
representerar olika områden och intressen. Styrgruppen 
bestå r av politiker från kommunstyrelsen och byggnads
nämnden. 

l den inledande analysdelen beskrivs och analyseras 
aspekt för aspekt. Det sker genom en konfattad text 
som kompletteras med kartor och illustrationer. Analy
sens sammanfartas med viktiga slutsatser. 

Det finns en strävan att hålla texten kortfattad. 
Alla aspekter beskrivs på ett uppslag utom Sundbybergs 
historia som upptar två. 

l del 2 beskrivs o rtens starka och svaga sidor i 
punktform, en spalt för starka och en för svaga sidor. 

l del 3 ges konkreta exempel på sidor som bör 
utvecklas, som Värna om identiteten -en ny 
Sundbybergsanda, Lyft fram historien, Bättre kontakt 
mellan stadsdelar och centrum erc. 

Diskussion 
Analysen är tydlig och lättläst. Det beror dels på 
rapportens layout- kortfattad men som ändå trycker 
på viktiga slutsatser och dels på dess klara metod
upplägg. Genom sin bredd ger analysen en helhetsbild 
av orten, såväl dess rent fysiska form som de historiska 
spåren, olika betydelsebärare och "livet" . Slutsarserna 
leder fram till rekommendationer som presenteras i 
sammanfattningen. Anal yse n blir på så sätt mobil
iserande. 
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Figur 19: Korta /ondskopsonolys, väg 215 förbifort Folio 

Väg 215, förbifart Falla 
Beställare: Vägverket Region Sydöst 

Utförare: Vägverket konsult Växjö 

Status: V<Jgutredning 

Bakgrund/syfte 
Landskapsanalysen är en del av en vägutredning, vars 
syfte är att avgöra om och var man kan bygga en ny 
väg förbi Falla, ett litet samhälle söder o m Finspång. I 
avsnittet "Förutsättningar" presenteras denna analys, 
och de kartor som tagi ts fram används sedan för att 
bedöma ko nsekvenserna av de olika vägförslagen. 

Innehåll 
Rapporten är upplagd på följande sätt: 
2. 	 Förutsättningar. 
2.1 Områdets allmänna karaktär: Detta avsnitt 

innehåller en beskrivning av två "särskilt 
intressanta områden". Analysen presenteras 
i kartform. 

2.2 	 Den nuvarande väge n: H ä r redovisas vägens 
läge och omgivningar. 

3. 	 Studerade alternativ. 
Effekter och konsekvenser. 
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4.1 	 Väg och trafik. 
4.2 	 Miljö. Under detta avsnitt dras slutsatser 

frå n landskapsanalysen vad avser effekter för 
" natur- och kulturmiljö" och " landskaps
aspekter" . Sammanstä llning av alterna tiven 

5.l Måluppfyllelse. 
Här finns också mål för miljö n: "Att skapa ett 
väl fungerande vägnät med största möjliga 
hä nsyn taget till miljön" och att "skapa en 
vacker och omväxlande väg för trafikanter". 

Arbetssätt/metod 
Själva la ndskapsanalysen redovisas inte - bara slut
sarserna av den. De kartor som redovisas är av sam
manfattande typ, och tyngdpunkten ligger på visuella 
aspekter. I det icke redovisade arbetet har man arbetat 
med historiska kartöverlägg, naturinventering och fält
studier. I beskrivningen av intressanta områden relat
eras till visuella och kulturhistoriska värden. 

I bedömningen av alternativens konsekvenser 
behandla r man natur- och kulturintressena i samma 
avsnitt. Konflikter med olika intresseområden och med 
väsen tli ga företeelser som tidigare inte vä rderats (exem
pelvis vägnätets ursprungliga sträck ning) beskrivs. 
I avs nittet " Landskapsaspekter" beskrivs hur de olika 



alternativen ansluter sig till eller bryter mot landskapet 
som helh.et: visuella och kulturhistoriska strukturer är 
här de viktigaste bedömningsgrunderna. 

I bedömningen av måluppfyllelsen spelar också anal
ysen en viss roll. De olika alternativen förhåller sig 
på helt olika sätt tilllandskapet, och det blir tydligt i 
denna bedömning. 

Diskussion 
Vi har studerat många miljökonsekvensbeskrivningar. 
De flesta saknar helt en redovisning av landskapet eller 
en landskapsanalys, utan nöjer sig med att redovisa 
intresseområden. Det är väl denna praxis som föranlett 
vår studie: man ser att natur- och kulturmiljövårdens 
underlag i dessa frågor inte är tillräckligt. Det redo
visade exemplet visar att man med en analys av landska
pets utveckling, naturförutsättningar och visuella förhål
landen kan tydliggöra väsentliga konsekvenser för hur 
ett nytt element som en väg påverkar landskapet 
som helhet. Metodiskt är analysen svårtolkad, och 
grunderna för de olika värderingarna är inte redovisade. 
Trots detta kan analysen klargöra den viktiga frågan om 
de olika vägalternativens relation till landskapet. 

Nationell stamväg mellan Motala och E4: 
översiktlig kulturmiljöanalys 
Beställare: Vägverket region sydöst 

Utförore: Schibbye Landskop 

Stotus: Underlogsrapport för vägutredning 

Bakgrund/syfte 
Riksdagen beslöt 1993 att riksväg 50 skulle bli en 
så kallad nationell stamväg med en "målstandard" på 
13 meter. Under hela 1990-talet har frågan utretts 
och många alternativ presenterats. En lokaliseringsplan 
färdigställdes 1994 och en vägutredning presenterades 
1997. Sträckan från Motala till Ödeshög, med dess 
mångfald av riksintressen och höga kulturmiljövärden, 
har varit mycket omstridd. I regeringens uppdrag till 
Vägverket uttrycktes klart att frågan om områdets 
natur- och kulturvärden krävde en särskild utredning. 

För att komplettera kunskapsunderlaget ska man 
genomföra flera delutredningar. En av dessa är en 
"kulturmiljöutredning" som ska redovisa: 
"en helhetsbedömning av områdets kulturvärden. 
Syftet är 
• 	 att klarlägga de kulturhistoriska sammanhangen i 

landskapet, så som de ser ut i dagens landskap 
att värdera de olika vägalternativen utifrån deras 
konsekvenser för dessa sammanhang 
att ange kulturhistoriska utgångspunkter- mål
för projektet och föreslå åtgärder för att anpassa 
vägalternativen till kulturmiljön." 

Utredningen genomfördes under hösten 2000 och våren 
2001 och presenterades i maj 2001. Arbetet med 
vägutredningen och formuleringen av alternativ startar 
sommaren 2001. 

Innehåll 
Rapportens "kunskapsdel" står som ett avslutande 
kapitel och kallas Bakgrundsanalys. Den beskriver 

Landskapets karaktär idag, d .v.s. en analys av 
landskapstyper. 
Landskapets naturgivna förutsättningar och deras 
utveckling över tid. 
Utveckling under förhistorisk tid - då bygden 
befolkas och odlas upp. 
Medeltiden - en storhetstid, då byar, kyrkor och 
annat får den form de i stort sett har än idag. 
skiftesreformer förändrar landskapet: en beskrivning 
av främst 1800-talets agrara utveckling. 
Vägnätets utveckling- en analys av vägnätet 
över tid med bl.a. GIS-teknik. 

slutsatserna av analyserna presenteras först i rapporten. 
I kap. 2 redovisas områdets kulturhistoriska särdrag, 
där man tar fasta på dels vilka epoker och teman 
som varit viktiga för områdets utveckling, dels gör en 
indelning i delområden-bygder- med olika karaktär. 
När man jämför denna indelning med landskapstyps
indelningen visar det sig att flera landskapstyper lagts 
samman, eftersom de har samma kulturhistoriska 
karaktär- de är delar av samma bygd, även om de 
visuellt och ekologiskt skiljer sig åt. 

Kap 3, Vägsystemet och kulturlandskapet, är en 
genomgång av hur den nya vägen kan påverka land
skapet, och Kap. 4 anger kulturhistoriska utgångs
punkter- mål- för ett framtida vägsystem. 

Arbetssätt/metod 
Arbetet med att ta fram kunskapsunderlaget bygger 
på dels inläsning av litteratur och redovisningar från 
tidigare utredningar, dels "rundabords-tekniken". Den 
innebar att man samlade experter inom olika delom
råden- kulturgeografi, arkeologi, medeltidshistoria 
m.m.- som tillsammans "berättade" hur landskapet 
utvecklats, vilka faktorer som var speciella o.s.v .. Dessa 
experter granskade sedan materialet och analyserna och 
deltog också i formuleringen av målen för det framtida 
vägsystemet. Målen ska användas i vägutredning som 
projektmål, mot vilka man kan jämföra alternativens 
konsekvenser. 

Diskussion 
Detta är en riktad analys, anpassad för att förklara 
väsentliga data som har betydelse för att förstå lands
kapsutvecklingen i sin helhet. Uppdraget är tematiskt, 
men man arbetar ändå med en områdesanalys. 
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Figur 20: Landskopets karaktär. Natione/f stamväg me/fan Motola och E4: Landskopstyper och exempel pd höjdlögesvdg (tv) och äldre 

brukningsväg (th). 

Underlaget fö r indelningen i landskapstyper presenteras 
inte som särskilda aspektkanor, uran enbart i text. 
Historiska kartöverlägg förekommer bara för att illus
trera vissa förlopp, som skiftesreformernas betydelse 
eller vägnätets förändring. 

Den valda metoden med "rundabordsmöten", där 
olika experter möts, har gett arbetet tor legitimitet, 
vilket visat sig vara en viktig framgångsfaktor i den 
nor ka utvärderingen av stedsanalyser. 
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Hagaparken 
Beställare: Stotens Fastighetsverk 

Utförore: Stotens Fastighetsverk/Camil/o Gyllong 

Stotus: Vårdprogram 

Bakgrund/syfte 
H agaparken ä r en kunglig stonspark och ett statligt 
byggnadsminne. De tidigare underlagen för parksköts
eln funge rade vä l för att styra de å rlige n å te rk o m
mande å tgä rderna som renhållning, gräsklippning m.m., 
men fungerade inre för att styra lå ngsi ktigt underhå U 
och upprustning/restaurering av parkens skogs bestå nd. 
"Genom att tydligt ange en målsättning för natur
marksområdena skapas förutsättningar för en relevant 
skötsel." (sid. 7) Arbetet har omfattat naturmarken i 
parken, inte parken i sin helhet. Man konstaterar att ett 
vårdprogram för hel a Hagaparken bör tas fram som en 
fortsättning på arbetet. 

Innehåll 
Vårdprogra mmet består av två delar. Del 1 beskriver 
helheten: de övergripande målen, parkens historik 
(inklusive en florainventerin g från 1859), landskaps
bilden och naturmarkens olika karaktärer. Denna 
bakgrunds beskrivning ligger till grund för förslags
delen, som kallas "naturmarkens framtida karaktä rer" . 

Här preciseras mål för parken, som sedan konkretiser
ats i kartor som redovisar "föreslagna naturtyper" och 
"skogens ö ppenhet/slutenhet" . Dessa innefattar förslag 
till dels skydd av vissa områden och dels fö rändringar 
av andra. Slutresultatet redovisas som detaljerade skö t
selplaner i del 2 . 

Arbetssätt/metod 
N uvarande karaktär har inventerats i fäl t med avseende 
på vegetation och visuella förhållanden . Histo riska 
karror har sammanställts till kartöverlägg som redo
visar parkens förändring över tid . Inventeringarna redo
visas som beskrivningar i rapporten. Uppgifter o m 
"skyddsvärda djur och bioroper" har hämtats från en 
tidigare rapport och genom kontakter med experter 
(Na turens Hus) . 

Diskussion 
Detta är en riktad analys, i huvudsak som en natur
och landskapsanalys. Den har ett tydligt syfte och 
innehåller ett omfattande inventeringsmateriaL Någon 
a na lys av materialet presenteras inte, utan ma n går 
direkt till målsättningsbeskrivningar och förslag till 
å tgärder. Styrkan i materialet ä r den breda in venter
ingen av historisk utveckling, naturtyper och visuella 
förhållanden, samt målformuleringarna för de olika 
delområdena. Presentatio nen i text, kartor och bilder 

Figur 21: Karta landskapsbild, Vdrdprogram för Hagaparken, Statens fastighetsverk 

Landskap i fokus 37 



Vägen !nr cyklisten 
Den gamla byavllgen över Havsträsk utgör del av en tin möjlig rorbindel
se mellan SvaniA- Harads - Edefors. 

• 	 Skulle en bel cykelväg kunna åstadkommas genom tillägg såvil i 
Svanlå (ovansidan av vägen) som i Hamds (nedans1dan av vägen)? 

ATf DISKUTERA 
De len Svart1l-Harads-Edefors - Sammanfattning 
Hur k.a.o genomfart genom smd men livaktiga orter föteoas med trafiksä

kerhet? 

KM utbudet av service göras än attraktivare? 


Edefors intar en central plats 1 lilvdalen geografiskt och h•swriskt. Denna 

plnts ar värd större bearbetning. f-Inns fonfarande iocresse från kom.mu- l 

neroas och Vattenfalls sida att lyfia fram Edefors? 


Figur 22: Älvdalen bit för bit, Landskapsplan/vägarkitektur, programskiss jan 2001, väg 97 Luleå- Jokkmokk 

är föredömlig och gör rapporten lättläst. Men vad 
händer om ny kunskap eller nya värderingar leder till 
en omvärdering av de föreslagna må len? Idag har vi 
exempelvis en annan syn på områdets betydelse för 
Stockholms biologiska mångfa ld, vilket bland annat 
framgår av SAMS-rapporten som presenteras i kapitel 
5. Som vi förstår det krävs det att materialet tagits fram 
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och diskuterats med samtliga berörda för att det ska 
få den legitimitet som krävs för att man ska förstå 
och följa vårdprogrammet. Trapporten finns ingen 
redovisning av vem/v ilka som står bakom de mål för 
å tgärderna som föres lås. 



Väg 97 .Luleå - Jokkmokk: Landskapsplan/ 
vägarkitektur. Attraktiv väg 

Beställare: Vägverket, region Norr 

Utförare: FFNS landskapsarkitekter, Luled 

Status: Programskiss 

Bakgrund/syfte 
"Vägen är det som binder ihop platser och för oss 
människor dit vi vill, bort och till... Mot den som 
ansvarar för ... vägen riktas ofta önskningar inte bara 
om vägunderhåll, trafiksäkerhet och önskningar om 
rastplatser och skyltning, utan lika ofta om sådant 
som ligger utanför vägområdet ... Det kan handla om 
röjning för att ta fram en vacker utsikt ... (eller) att .finna 
och definiera en bestämd karaktär för att exempelvis bli 
turistiskt tydlig och intressant. " (ur förordet) 

Väg 97 är den cirka 17 mil lå nga vägen mellan 
Luleå och Jokkmokk. Dokumentet är till för att vara ett 
diskussionsunderlag i arbetet med att definiera vägens 
olika karaktärer. Det är samtidigt ett förslag till "lands
kapsplan" i programform. " Målet är en landskapsplan, 
vilken aktiva människor, orter och kommuner, turist
organisationer, länsstyrelse och Vägverk kan använda och 
samverka kring för att åstadkomma en 'Attraktiv väg'". 

Programskissen har tagits fram av Vägverket med hjälp 
av konsulter. Den finns ännu bara som arbetsmaterial. 

Innehåll 
Rapporten består av tre huvuddelar. Den första 
beskriver vägsträckan i sin helhet och omfattar sex 
kapitel: 
• Inledning 
• Älvdalens natur, ett pedagogiskt huvudgrepp 
• Kulturhistoriska huvuddrag 
• GammeJstads kyrkby och Laponia världsarv 
• Friluftsliv, anläggningar och aktiviteter 
• Människor och näringsliv 

Andra delen består av en redovisning av olika geograf
iska delsträckor med detaljbeskrivning och förslag till 
åtgärder, samt en ruta med frågor art diskutera. Delen 
avslutas med en tematisk sammanfattning och förslag 
till målsättningar och fortsatt arbete. Tredje delen är en 
bilaga som beskriver vägens historia. 

Arbetssätt/ metod 
Vägen ses i detta arbete i sitt landskapliga samman
hang, därav begreppet vägarkitektur. Några nya inven
teringar har ej gjorts, utan man har nyttjat befintligt 
basmaterial om natur och kultur och relaterat detta till 
uppgiften, att beskriva vägens karaktär. Analysen inleds 
med en mycket storskalig landskapsbeskrivning, gjord 
som en områdesindelning där de 17 milen från kust 
till fjäll delas in i fyra olika bygder (kustbygd, odlings

bygd i ä lvdalen, den utbyggda älven i skogslandskapet, 
de stora sjöarna), med var sin specifika karaktär. De 
kulturhistoriska huvuddragen redovisas som berättelse 
med text och bilder, inte i kartform. Tidigare förslag 
till åtgärder för friluftsliv och näringslivsurveckling 
presenteras. 

Längs vägen har man gjort en visuell analys av 
dels vad man ser (i Gordon Culleos anda), dels mar
kerat viktiga platser för resenären. Redovisningen är 
åtgärdsinriktad, och analyseras inte vidare. 

Genom en skissmässig presentation med bl.a. hand
skrivna citat och "frågerutor" stimuleras läsaren att 
tänka efter själv och delta i en diskussion om 
beskrivningar och förslag. 

Diskussion 
Detta är ett intressant exempel på hur en starkt 
förenklad landskapsanalys och karaktärsbeskrivning 
kan ligga till grund för en diskussion om åtgärder för 
att lyfta fram just de olika karaktärerna och skapa 
"en attraktivare väg". Målet med rapporten, att 
fungera som ett diskussionsunderlag, är tydligt uttryckt 
i rapportens skissmässiga utformning. Den lämnar 
utrymme för läsaren att själv "fylla i" och fundera. 

Vägutredning Rv 40, delen 
O-länsgräns - Haga (Jönköping) 

Beställare: Vägverket, Region Sydöst 

Utförare: Scandiaconsult Sverige AB, Göteborg 

Status: Vägutredning 

Bakgrund/syfte 
Vägutredningen ska vara ett beslutsunderlag för val av 
vägstandard och lokalisering av en förbättrad riksväg 
mellan Jönköping och länsgränsen till Västra Götaland. 
Trafiksäkerheten på den befintliga vägen är dålig och 
andelen viltolyckor är hög, trots viltstängsel på ömse 
sidor om vägen. Vägen går genom och längs ett antal 
riksintressen för naturvård. Arbetet har bedrivits enligt 
Vägverkets anvisningar för vägutredningar. 

Innehåll 
Vägutredningar är omfattande dokument. Denna 
omfattar 114 A3-sidor plus bilagor. H är beskrivs såväl 
tekniska som miljö- och landskapsmässiga förutsättnin
gar, studerade alternativ och konsekvenser av de stu
derade alternativen. Under avsnittet "nuvarande förhål
landen" beskrivs landskapet under rubrikerna landskaps
bild, naturmiljö och kulturmiljö. Någon samlad lands
kapsanalys redovisas inte. Tematiska analyser och/eller 
värdebeskrivningar av natur- och kulturmiljö redovisas. 
Informationen används huvudsakligen för att beskriva 
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Figur 23: Karta kulturmiljö, vägutredning väg 40, delen länsgränsen - Haga 

de olika alternativa lösningarnas konsekvenser, samt 
som underlag för de målformuleringar som redovisas. 

Arbetssätt/metod 
Naturmiljön har fältinventerats översiktligt och inven
teringen redovisas som separat bilaga. Naturvärdena 
(bevarandevärden) i området var dokumenterade i fl era 
tidigare inventeringar. På kartor redovisas " naturmiljö
restriktioner" som beskriver områdenas skyddsstatus 
(exempelvis riksintresse n, naturreservat), och "Natur
miljövärdeo" som är en ny naturvärdesklassning byggd 
av alla olika inventeringar. Dessutom redovisas "land
skapseko logiska samband", d.v.s. dominerande delbio
toper och viltstråk som är av betydelse för vilt och 
fåglar. 

Områdets kulturhistoriska utveckling redovisas i text 
som "allmän kulturrniljöbeskrivning" . Kulturhistoriska 
miljöer och objekt samt arkeologiska lämningar redovi
sas på karta och i text. Här har ingen ny inventering 
gjorts, utan beskrivningarna bygger på tidigare public
erat mate rial. Ingen analys av kulturhistoriska samband 
eller bygder har gjorts. 

Dessa beskrivningar ligger till grund fö r dels 
konsekvensbeskrivningarna, dels de målformuleringa r 
som gjorts "i må l- och måttanda". Må lfo rmuleringarna 
behandlat enbart de riksintressen för naturvård och 
de natura 2000-områden som finns lä ngs vägen. Mål
formuleringarna presenteras i en bilaga till vägutredoin
gen. Arbetet med att ta fram dessa mål har skett i 
en samrådsgrupp med representanter för lä nsstyrel se, 
kommun, Vägverket och konsult. M å lformuleringarna 
är uppdelade på underrubrikerna mo tiv (som är en 











beskrivning av naturvärdena), uttryck för riksintresset 
(som a nger vilka fö reteelser/bioroper/geomorfologiska 
objekt som är väsentligast) samt målformulering. 

Diskussion 
I samrå dsredogörelsen redovisas de omfattande diskus
sioner som fö rts o m projektets må l. I denna process ha r 
områdets naturvä rde n, behov av ytterligare kunskap 
m.m. diskuterats ingående, vilket varit mycket värde
fullt för ra pportens " legitimitet" . Vad hade hänt o m 
man haft samma typ av underlag för må l som även 
gäller kulturmiljövården? O ch för de visuella frågorna? 
Hade det kanske gjort det möjligt att tydligt peka på 
var i landskaper en modern, högtrafikerad väg lämpli 
gen bör dras? Istä llet för att fungera som ett sätt att 
undvika de mes t värdefulla naturmiljöerna. 
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Diskussion 


l detta kapitel jämförs m etoderna med avseende på de 
sju delaspekter som vi granskat dem m ot. Vi tar också 
upp de exem pel som finns i fö reg,fende avsnitt fö r att 

illustrera diskussionen. 

Innehåll- delaspekter 
Meroderna reprc enrerar ett brett spektrum frå n rena 
sekto ra na lyser, för att ge ett underlag fö r exempelvis 
vä rde ring av k ulturmiljöers bevarandevärde, till o mfa t
ta nde landskapsana lyse r som fö r ö ker få nga la ndska per 
som helhet: visuellt, och som na tu r- och kulturmiljö. 
Aspekterna tas upp, inre en bart som ett urval av 
vä rdefulla o mra den, ura n också som den funktion och 
betydelse de har i la nd ka pet, och o ftas t i rela t io n till 
ett projekt. 

Val av delaspekter ska självkl a rt präglas av upp
giften. Syfta r a na lyse n till a tt kla rlägga biologisk 
må ngfald, krävs inre hela " a spekrregisrret " ura n ma n 
ka n fo kuse ra på na turmiljö n. Men sett i rela tio n till 
problemstä llningen i vå rt arbete, natur- och kultur
miljösektorns kunskapsunderlag i pla ne rings- och exp
loa reringsprocesser, ä r de mer helräckande ana lyserna 
mer releva nta. 

Inventering- datafångst 
Även hä r repre enrera r meroderna en brett spektrum, 
frå n metoder som använder befintligt material till 
såda na som näs ta n utesluta nde går ur och gör nya 
invente ringar och intervj uer. Här finns en skillnad 
mella n sekto re rna: a na lyserna som a rbeta r med narur
miljö a n vä nder o fta G IS och fj ä rrana lys men sakna r 
ridsdjuper, vilket ä r självklart fö r kulrurmiljöana ly
serna. De fenomeno logiska och de visuella a na lyserna 
ä r dc som oftast bygge r på nya in venteringar och ibla nd 
intervjuer. 

Hä r finns en s jä lvklar pragm a tisk hå llning: m an ra r 
fra m och a n vä nder det underlag ma n tror sig behöva, 
urifrå n de resurser som stå r till förfoga nde. Hä r ka n det 
va ra viktigt a tt meroderna har en flexibilitet, så att ma n 
inre måste a n vä nda en resurskrävande inventering e ller 
databea rbetning fö r a tt meroden ska vara användbar. 
Detta ä r ä n så lä nge en svag het som de G IS-baserade 

metoderna ha r: de ä r tidskrävande och helt beroende 
av a rt de olika underlagen ha r lika rtad noggrannhet/ 
upplösning. ECO-ways är ett projekt som tydligt visar 
dessa pro blem. 

Exemplet frå n Mota la (kulturmiljöanalys) visa r a n 
in venteringsni vån inre behöver vara så detaljerad för 
att ge sva r på den fråga som stä lls. Der kan istället 
va ra så a tt en o mfa ttande invente ring dö ljer de viktiga 
frågorna. 

En a nnan problema tisk frågestä llning gäller hur ma n 
geno m för och ro ika r inte rvjuer. H ä r sakna r o fta de som 
utför landska psanal yser ko mpete ns . Det är en ko mpe
tens som fi nns hos exempelvis a ntro pologer och etnol
oge r vars arbcr metoder till sto r del b ygger på just 
samtal. Vi har in re arbetat med denna fråga speciell t 
i detta arbete, men der ä r uppen bart a tt en samarbete 
mellan o lika ko mpetenser skulle kun na vara fruktba rt. 

Syftet med analysen 
De flesta metoder är fl exibla i den meninge n att de ka n 
a nvändas både som bakgrundsa na lyser, riktade analy
ser eller ko nse kvensana lyse r. Unda ntaget ä r de metoder 
fö r utvärdering och uppfö ljning som utvecklas, och 
dä r LiM-projektet utgör ert exempel i denna rappo rt. 
De studerade a na lyserna har dock olika bakgrund och 
pro blembes kri vninga r. De metoder som ä r uta rbetade 
elle r reko mmende rade av pra ktiker ä r oftast riktade 
a na ly e r, meda n de som ko mmer frå n vetenska pligt hå ll 
ofta ä r bakgrundsana lyse r. 

Hä r ka n der vara viktigt att på peka två olika 
andra aspekter. Den fö rsta ha ndla r o m en fö rskjutning 
frå n syftet " kartlägg la ndska pet och avgränsa vä rde
fulla o mrå den " ( värdebesk rivningar) t ill syftet "beskri v 
la ndska per som helhet, som resurs ochfeller begrä ns
ning i rela tion till en fö rä ndringsprocess" (funk6o ns
beskri vninga r). Detta ä r tydligas t i Väg- och Ba n verkets 
bok o m ekologiska bedö mningar, dä r ma n tydligt ta la r 
o m an ma n vi ll se la ndska psana lyser, vars syfte inre ska 
va ra art identifi era värdefull a områden (för områdenas 
kvalitet ä r o ftast kä nd ge no m tidigare inventeringar) 
ura n att klarlägga områdenas kapacitet och funktion. 
Der är också tydligt i den engelska handbo ken, där ma n 
talar o m att a na lysen ska säkerställa att det som ä r 
ka raktä ristiskt eller uppskattat (värderat) i ett landskap 
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inte horas i en förändringsprocess. Det är dock klart 
att sådana metoder finns idag. 

Den andra aspekten handlar om analysen ska vara 
beskrivande eller värderande. Utvecklingen går mot att 
man tydligt vill se ett både-och. Det räcker inte att 
lämna från sig en beskrivande analys, som andra får 
värdera (utvärdering av stedsanalyse). Risken är att 
den som värderar inte har samma kunskap, eller är 
ute i andra syften. Det hotar arbetets legitimitet. 
Värderingen behöver inte innebära att man tar ställning 
till landskapets natur- och kulturvärden, det kan vara 
att man värderar dess lämplighet för viss mark
användning, dess sårbarhet eller tålighet med mera. 

skala och fokus 
De flesta merader är flexibla i rela tion till den skala 
man arbetar i. De typer av stedsanalyser som enbart 
hanterar bebyggd miljö kan inte självklart användas för 
att beskriva landskap. Skalfrågan är viktig att hantera, 
så att analysen verkligen ger underlag till det beslut 
som ska fattas, men det är sällan fråga om att välja en 
särskild metod för en särskild skala. 

Tematisk eller områdesanalys? 
Utvecklingen går från tematiska analyser mot kom
plexa. I exploateringssituationer krävs en landskaps
analys som tar hänsyn till naturvetenskapliga, visuella 
och kulturhistoriska data . Meroderna bör således 
medge att dessa kan kopplas samman. 

Tematiska analyser fungerar bra som underlag till 
andra analyser, eller som underlag i en planeringssitu
ation. Problemet är att de måste ha en "budbärare", 
någon som kan hjälpa till och tolka materialet och se 
till att det kommer in på rätt sätt i övrig planering. 
En tematisk analys är tillfyllest om uppgiften är begrän
sad till detta tema, exempelvis bedömning av om olika 
planer uppfyller ett miljömål som är av naturmiljö
karaktär (exempelvis biologisk mångfald), då räcker der 
med en tematisk analys, som i SAMS-exemplet. Risken 
är dock att landskapsperspektivet försvagas - man ser 
inte sammanhangen. 

fnom exploateringsprojekten förekommer landskaps
ana lysen oftast i konsekvensbeskrivningen, sällan som 
en del av lokaliseringsförutsättningarna. Där får den 
ofta karaktären av tematiska analyser, eftersom MKB
arbetet är tematiskt styrt, se exempelvis EV-direktiven 
och Miljöbalkens beskrivningar av vad en MKB ska 
innehålla. Det utvecklingsarbete som bedri-vits inom 
främst Vägverket har pekat på denna svaghet, och 
man har därför publicerat rapporter som "bedömning 
av ekologiska effekter". Det finns också exempel på 
underlag till vägutredningar där man arbetat med ett 
områdesanalytiskt angreppssätt, se exempelvis 

ku lturmiljö-analysen för stamväg Motala E4. 
Områdesanalyserna används oftare inom samhäll

splaneringen, där man strävar efter ett mer heltäckande 
perspektiv. Men i de exempel om analys för vindkraft 
som vi sett förekommer ofta ett tematiskt perspektiv. 
Man begränsar frågan till att gälla "landskapsbild" och 
det är därmed en visuell fråga. Är det inte stor risk att 
man därmed tappar exempelvis landskapets historiska 
dimension? 

Aktörer och process 
De flesta metoder är riktade till professionella. Enbart 
i forskningssyfte har man i exempelvis Lynchs arbete 
intervjuat "folk på gatan " . Jen del metoder för steds
analyse arbetar man medvetet öppet, men aiJt material 
tolkas professionellt. Detta är en viktig fråga när man 
väljer metod för ett arbete: ska man se landskapsanaly
sen som en del i processen (det kan vara inom kom
munal planering, infrastrukturplaneringen m.m .) ell.er 
som ett rent kunskapsunderlag till denna? 

I den norska utvärderingen av stedsanalyse trycker 
man på den betydelse som processen har för det 
genomslag som landskapsanalysen får. De flesta 
meroder kommenterar inte detta, utan handla1· mer om 
teknik och kunskap, inte om hur den ska förmedlas/ 
processas. Den engelska meroden (landscape character 
assessment) är typisk för det läge vi befinner oss i idag: 
Man ser att det är viktigt att involvera "the stakehold
ers", men har ännu ingen uppfa ttning om hur det ska 
gå till. 

Vi har i den inledande delen pekat på att två av fyra 
motiv för att utföra landskapsanalys har med processen 
att göra. Några metoder arbetar också medvetet med 
dessa frågor, exempelvis ortsanalyser som i exemplet 
Sundbyberg och vissa infrastrukturprojekt som i exem
plet kulturmiljöanalys för stamväg mellan Motala och 
E4. Men i dessa fall kan der vara mer en fråga om 
hur man organiserar projektet än vilken metod för 
landskapsanalys man väljer. 

Den norska utvärderingen visar att analysen måste 
ha legitimitet lokalt för att den ska användas i 
planerings- och exploateringssituationer. Det innebär 
att man inte enbart kan fokusera på produkten, utan 
måste inkludera andra i analysarbetet. Erfarenheterna 
frå n arbetet med "mål- och må ttprojektet" inom 
Vägverket visar också att ett gemensamt noggrant 
analys- och målbeskrivningsarbete underlättar i senare 
skeden och minskar konflikterna, eftersom man förstår 
varandra bättre. 

I exemplet Vägutredning för R v 40 har landskaps
analysen använts för att formulera mål för projektet, och 
det arbetet har lett till en stor förståelse för de värden, 
funkt ioner och samband som påverkas av projektet. 
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Resursåtgång 
Här har vi svårt att jämföra metoderna, eftersom de 
har så olika bakgrund. Ett forskningsarbete är ofta 
mer resurskrävaode än vad en " färdig " metod ä r 
att tillämpa. Det finns särskilt två mome nt som kan 
kräva stora resurser; datainsa mlingen för datOriserade 
metoder och intervjuer med ett stort antal människor. 
Fältinventeringarna i de metoder vi granskat ä r oftast 
inre så omfattande, med undantag för exempelvis 
SAVE, som kräver en noggrann dokumentation av 
detaljer på enstaka hus. 
Texemplen visar det sig att de som har förmåga att 
tydliggöra de avgörande frågorna ä r de som fu ngerar 
bäst. De behöver inte vara sä rskilt resurskrävande. 
Landskapsplanen för R v 97 har en vä ldigt enkelland
skapsanalys, men lyckas ä ndå fånga de karaktärer 
som är viktiga för att styra å tgärderna. 

Förmedling 
En delaspekt är att ett a nalysarbete ka n vara emanci
perande, om det sker öppet och man vill involvera 
a llmänheten i kartläggningen. Det kan öka intresset 
för stadens/landskapets form och hur vi påverkar den, 
skapa en förståelse för bevarandevärden och leda ti ll 
ökad medvetenhet vid de små förändringar som var 
och en gör på sitt hus, si n tomt etc. Vilka metoder 
tillgodoser en såda n öppenhet? H är ä r ortsanalys 
Sundbyberg ett exempel på hur man strukturerat 
arbetat med olika grupper av tjänstemän, poli tiker och 
a llmänhet. 

En ytterligare aspekt på detta är presentationen 
av a nalysen. Den norska utvärderingen visade a rt väl 
presenterade analyser hade större geno mslagskraft än 
andra. Även här kan Sundbyberg vara ett exempel. 
Väg 215 förbifart Falla är intressant med sin enk la 
samma nfa rtande karta, som på ett tydligt sätt redovisar 
avgörande la ndskapliga resu rser och samba nd så att 
man ser konsekvenserna av olika a lternativ. 

Finns der meroder som är mer svårförmedlade än 
andra? Der skulle i sa fa ll vara de som kräver ert 
särskilt språk, som gemene man, beställare, politiker 
och a llmän het, inte har erfarenhet av. De feno men
o logiska metoderna är sådana att de kräver en "tolk" 
e ller "förmed lare" för att bli begripliga. Risken med 
svårförmedlade a nalyser är att de inte används, även 
om de är mycket bra. Vi har ej granskat något "rent" 
fenomenologiskt exempel. Vackra Kustlandskap arbetar 
delvis i den andan med sin analys av rexter 
och bilder för att tränga bakom den bi ld olika 
människor ha r av la ndska pet och det är inte 
särskilt komplicerat att förstå. 

Finns det metoder för de 
nya planeringssituationerna? 
I planerings- och exploateringssituationer är det viktigt 
att kunskapsunderlaget är relevant: det ska har "rätt" 
skala och stä lla "rätt" frågor i förh ållande till situa
tionen. De ska också tillgodose kravet på integration 
mellan na tur- och ku lturmil jöaspekterna på landskapet. 
Många av metoderna som beskrivs ovan har inte fokus 
på detta, uran på att utveckla kunskapsunderlag eller 
metoder i sig. Projekt som ECO-ways, Eklips m.m. 
är ännu inte så utvecklade att vi kan bedöma deras 
anvä ndbarhet. De är mer att betrakta som grund
fo rskning. Det är mycket viktigt att denna forskning får 
forsätta, så att de nya metoderna för datafå ngst m.m. 
blir möjliga att använda i praktiken. De metoder som 
är tillämpbara idag tror vi har följande egenskaper: 
• 	 De är områdesinriktade. För att fånga landskapet 

som helhet, och studera funktioner, sam band och 
förändringar över tid mer ä n sektoriella värden, 
krävs att hela la ndskapet studeras. Tema tiska analy
ser kan behövas för a tt ska pa ett kunskapsunderlag, 
men i en p lanerings- eJier exploateringssituation tror 
vi a tt de områdesinriktade meroderna är bättre. 

• 	 De belyser samtliga tre aspekter på landskapet som 
vi definierat: naturmiljö, kulturmiljö och visuella 
aspekter. 

• 	 De ä r möjliga att kommunicera under arbetets gång 
- en öppen process ger engagemang och legitimitet. 
Den öppna processen tar dock tid, vilket man inre 
a lltid har. Metoden måste därför också ku nna 
fungera som expertmetod. 

• 	 De har en förmåga a tt hantera olika skalor, från 
landskapsskala till deraljskala. 

• 	 De kan anvä ndas även om resurserna för inventering 
ä r begränsade. 

• 	 Materialet (kartor, text m.m. ) är lätt att förstå. 

Flera av de metoder som vi studera t har dessa egen
skaper, som exempelvis natur- och landskapsanalys, 
kvalita tiv stedsanal ys, realistisk byanalys och landscape 
character assessmenr. Man ska dock komma ihåg att 
flera av de egenskaper som kä nnetecknar en framgång
sri k landskapsanalys är mer beroende av processen, det 
vill säga hur arbetet bedrivs, än av själva metoden. 

r den norska utvärderingen av sredsanalyser visade 
det sig att ma n ofta hade använt sig av flera metoder 
för landskapsanalys i en planerings- eller exploaterings
situation. Vi tror att så ofta är fallet även här. Ett 
exempel ka n vara när det finns visst kunskapsunderlag, 
medan annat behöver kompletteras. Då kan det krävas 
en tematisk analys innan man kan gå vidare med en 
områdesanalys. Med en sådan öppenhet och förtrogen
het med de olika metoderna tror vi att man kommer 
längre än om man bestämmer sig för att strikt tillämpa 
en metod för landskapsanalys. 
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slutsatser 


Viktiga framgångsfaktorer 
En landskapsanalys är mångdimensionell, både som 
process och som produkt. Hur vi ä n delar upp fråge
ställningarna, finns det saker som hamnar "mellan 
stola rna " . Ett sätt att fånga upp en del kommentarer 
som gjorts under arbetets gång och som på ett sätt 
sa mma nfattar vårt arbete ka n vara att beskriva 
viktiga framgångsfaktorer. 
• 	 Komperens hos beställaren. Idag besräller exempelvis 

Vägverket en landskapsanalys i samband med 
upphandling av MKB, men det finns ingen precis
ering av vad analysen ska innehålla. Det blir således 
upp till konsulren att avgöra detta, och då kan 
resultatet bli väldigt skiftande. 

• 	 Kompetens hos utförare. När man studerar utförda 
landskapsa nalyser ser ma n arr må nga utförare 
a rbeta r med den metod som man känner att man 
behärskar. Der finns få som kan medvetet välja en 
annan metod. Här krävs att utförarna blir 
kunnigare. I detta sammanhang är det särskilt 
viktigt att ma n kan hantera både natur- och 
kulturfaktorer och sambnnden mellan dem. 

• 	 Komperens hos granskande myndigheter. Vi har 
inget centralt " landskapsverk" eller regional "land
skapsenher", utan vi har sekrormyndigheter, vars 
huvudsakliga uppgift är art hävda sekrorintresset. 
När detta förskjuts frå n att värdera och skydda vissa 
objekt till att se till landskapers tidsdjup, ekologiska 
funktioner och samma nhang etcetera krävs ett 
nytänkande vad gäller krav på och granskning av 
landskapsanalyser i samhällsplanering och projekt. 
Här krävs också samverkan av flera kompetenser, 
frä mst mellan naturvå rdare, kulturmiljövårdare och 
a rkitekter för att granskningen ska bli bra. 

• 	 Metoden ska vara anpassad till uppgiften och ställa 
" rätt" fråga. Ibland visar det sig att den valda 
inventerings- och analysmetoden inte ger svar på de 
frågor som ställts i projektet. Då får man börja om, 
och försöka ändra några "paramet rar", exempelvis 
den ska la man arbetar i, eller ana lysens fokus. En 
erfaren a nalytiker kan arbeta skissmässigt med flera 
a nalysmetoder i ett inleda nde skede, för att kunna 
avgöra vilken teknik, skala etcetera som är den bästa 
i förhållande till uppgiften. Man måste också vara 
öppen för att blanda olika metoder i samma projekt. 

4 4 	Landskap i fokus 

• 	 Öppenhet för andras kunskap. En expertprodukt 
ifrågasätts idag ofta av en kunnig allmänhet. Olika 
gru pper i samhället ha r information om platser 
och företeelser som experter inte känner till. 

• 	 Analysen måste ha legitimitet. Detta hänger ihop 
med punkterna om öppenhet fö r a ndras kunskap 
och att metoden ska vara anpassad till uppgiften. Err 
sätt att skapa legitimitet är att involvera människor 
i arbetet, vilket påpekats många gånger. Det gäller 
inte bara mot allmänhet, utan även personer i 
projektet, där det ofta finns andra inblandade, som 
om de får delta och se hur arbetet växer fram kan 
få en helt annan förs tåelse för frågorna än om de 
bara läst en ra pport. Ett a nnat sätt ä r att se till att 
den ä r väl presenterad och allmänt kä nd bland de 
som har art fatta beslut kring det a nal yserade lands
kapet eller projektet. 



Liten checklista inför en landskapsanalys 
Följande lista är ett försök till checklista som kan 
ligga till grund vid starten av ett projekt och vid val av 
metod för landskapsanalys. 
• 	 Vilken fråga ska belysas? 

Är ett bestämt intresse i fokus, eller berörs både 
natur- och kulturmiljöer? 
Efterfrågas översiktlig kunskap för att förklara 
viktiga huvuddrag eller detaljerad kunskap? 
Är frågeställningen kontroversiell/ konfliktfylld? 
Behöver man analysera landskapets värden eller 
sammanhang och funktioner? 

• 	 Skalan? 
Hur stort område ska analyseras? 
Område eller detaljer 

• 	 Hur ska analysen användas? 
Som underlag för kommande planering 
Som underlag för en 
exploatering/konsekvensbedömning 
Registrera värden 

• 	 Vilka kompetenser behövs? 
Experter 
Lokal kunskap 

• 	 Vilken kompetens har beställaren/användaren av 
analysen? 

• 	 Vilket tillgängligt underlagsmaterial finns? 
Finns kartmaterial i "rätt" skala? 
Går olika typer av underlagsmaterial att använda 
tillsammans, detaljeringsgrad, skala etc.? 
Krävs stora kompletterande inventeringar? 
Finns andra typer av material? 

• 	 Resurser och tid 
Möjlig tillgång på tid 
Möjlig tillgång på människor 
Möjlig tillgång på kunskap 

• 	 Presentationsmetod 
Hur ska resultatet publiceras/användas? 

Landskap i fokus 45 



Bilagor Bilaga l Sammanfattande tabell l : Metoder för "stedsanalyse"(ortsanalys) 

DEL-ASPEKTER 

KIIIM Syfte/ skeden Skabi/ Fokus Akt6ru/ process Resursanvl ndnl"' F6nnedllnJ 

NATURMILJÖ, KULTURM I LJÖ, VISUELL ASPEKT 

Natur- och landskapsonalys 	 Kartor, litteratur, Används i samtliga Områdesana lys, Expertmetod, öppen Växlande, kan göras Hela skalan 

Fältinventeringar skeden används i de flesta expertmetod enkel eller förekommer, 

skalor resurskrävande 	 från enkla 

presentationer till 

komplicerade 

datakörningar 

KULTURMILJÖ (NATUR OCH VISUELLA FÖRHÅLLANDEN BESKRIVS ÖVERSIKTLIGT) 

KulturmiljfkJnalys Kartor, litteratur, Bakgrundsanalys Tematisk analys. Expertprodukt Antagligen Okänd 

fältinventeringar vanligast, används Landskapsskala resurskrävande 

också som riktad - områdesskala, 

analys sällan detaljskala 

KULTURMILJÖ, VISUELL ASPEKT 

Kommunallos (SAVE) Kartor, litteratur, Bakgrundsanalys, Tematisk analys för Expertmetod Resurskrävande Enkel att förstå 

fältinventeringar ofta för en ort, inte landskap. 

bevarandeplanering Kan troligen ocks.\ 
användas i detaljskala 

VISUELL ASPEKT 

Estetisk byutforming Inventering 	 Bevarandeplanering Tematisk analys, Expertmetod Okänd Varierar - lätt att 

och riktlinjer för ohast i områdesskala förstå, även om 

tillkommande man inte håller 

bebyggelse med om 

värderingarna 

KULTURMILJÖ, VISUELL ASPEKT 

Kvalitativ stedsanalyse 	 Kartor,liiterat ur, Bakirundsanalys Områdesanalys i Expertmetod, med Resurskrävande, Kräver att någon 

"Inkännande för kommunal landskapsskala stöd av intervjuer/ tar lång tid förmedlar 

inventering", ofta planering eller områdesskala expert-kontakter analysen, nyttjar 

intervjuer komplicerat språk 

NATURM I LJÖ, KULTURMILJÖ, VISUELL ASPEKT 

Realistisk byanalyse 	 Omfattande kart- och Bakgrundsanalys, Områdesanalys i Expertmetod, ibland Tidskrävande metod Något svårtolkad. 

litteraturstudier, oftast för att ge ortsskala utvidgad till öppen som kräver mycket Den är delvis lätt 

inventeringar riktlinjer i (för det mesta) expertmetod bakgrundsmaterial att ta till sig. men 

planeringen 	 eftersom den inte 

värderar resultatet 

kan den upplevas 

svåranvänd 
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Bilaga 2 Sammanfattande tabell 2: Övriga metoder, handböcker och exempel 

DEL· ASPEKTER 

Kl llor 	 Syfte/skeden Skala/Fokus Aktilrul process Resursenvindning Fönnedlin g 

VISU ELL ASPEKT 

Lynch •stadsbilds-analys" Intervjuer och 	 Oftast bakgrunds- Tematisk analys, Experter och Intervjuer och Kan upplevas 

fältinventering 	 analys, f lexibel, ortsskala vanligast, allmänhet ska delta, fältarbete är abstrakt och 

används i alla men begreppen kan men ofta.st enbart tidskrävande. Som avsaknaden av 

skeden användas i experter expertmetod kan värdering kan göra 

skiftande skalor den användas det svårt att dra 

enkelt slutsatser av 

analysen 

NATURMILJÖ, KULTURMILJÖ, VISUELL ASPEKT 

Landscape Charader Kartor, litteratur, 	 Riktad analys vid Områdesanalys i Expertmetod, talar Okänd Okänd 

Assessment fältinventeringar 	 landskapför- landskapsskala, kan om vikten av att 

ändringar. Kan användas i involvera de berörda 

också användas i ortsskala också 

andra skeden 

KULTURMILJÖ ANALYSERAS, NATURM I LJÖ OCH VISUELLA FÖRHÅLLA N DEN BESKRIVS ÖVERSIKTL IGT 

KIP Kartor, litteratur, Bakgrundsanalys Tematisk analys i Expertmetod Okänd Okänd 

(Kultur-miljön i planeringen) fältinventeringar inomfrämst landskapsskala 

bevarandeplanering 

NATURMILJÖ 

SAMS-projeket l R-foto, kartor. Bakgrundsanalys Tematisk analys i Expertmetod Okänd Metoden presen

biologisk m&ng-fald i historiska kartor, för samhälls- landskaps- eller teras enkelt och 

national-stadsparken fältkontroll planering områdesskala kräver troligen 

- biologisk mångfald - biotopnivå 	 inte någon 

•förmedlare· 

NATURM ILJÖ· MILJÖERNA~ EKO LOGISKA KAPACITET OCH FUNKTION 

Bedömning o v ekologisko Befintliga Konsekvens· Tematisk analys, Öppen expertmetod Varierande, beroende Lättförståelig 

effekter ... • inventeringar, bedömningar, men används i landskaps· rekommenderas på skala och tillgång presentation. 

fältarbete ' kan också användas och områdesskala för till bakgrunds- Materialet 

som riktad analys. infrastruktur-projekt information 	 värderas, vilket gör 

det lätt att 

använda 

NATURMILJÖ, VI SUELL ASPEKT 

Tänk efter före Kartstudier, Riktad analys för ny Områdesanalys på Expertmetod Varierar i de olika Väl presenterade 

fältinventering bostadsbebyggelse områdesnivå, men exemplen från enkla exempel, 

i naturmark kan även tillämpas t ill komplicerade lättförståeligt 

på landskapsnivå 
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Bilaga 3 Sammanfattande tabell 3: Utvecklingsprojekt m.m. 

OEL· ASPEKTER 

KJJJor Syfte/skeden Sbla/Fokus Akt6ret"/process Resursanvlndnlnc Filmtedline 

NATURMILJÖ 

ECO.ways 	 GIS-analyser av Riktad analys i Tematisk analys, Expertmetod Kan ej avgöras än ; Ännu inte känd 

satellitbilder och främst vägplanering, byggd för de skalor - beror på 

databaser, fä ltstudier konsekvensanalys som tillämpas i datamaterialets 

vägplanering. tillförlitlighet. 

Ej detaljskala Hittills krävande 

NATURMILJÖ, KULTURMILJ\), OELV I S VISUELLA ASPEKTER 

LiM-projektet 	 Befintliga kartor, Uppföljning av Tematisk analys på Expertmetod Metoden har varit Enkla och tydliga 

JR-bilder, jord· konsekvenser av områdesnivå. l vissa tidskrävande kartor 

bruksstatistik och jordbrukspolitiken delar detaljskala 

fä ltinventering (bebyggelse) 

KULTURMILJÖ ANALYSERAS, NATURMILJÖ OCH VISUELLA ASPEKTER BESKRIVS 

•Landskap i förändring· 	 Historiska kartor, Bakgrundsanalys. Tematisk analys i l huvudsak en Okänd OMK-kartan 

ännu 	 kartor, litteratur, ännu ej prövad landskapsskala expertmetod. svår-läst. rapport 

fältinventering Vissa intervjuer lättillgänglig men 

okänt hur den 

fungerar i 

planerings 

situationer 

KULTURMILJÖ ANALYSERAS, NATURMILJÖ BESK~IVS 

Agrarhistorisk landskapsanalys Historiska kartor, Bakgrundsanalys för Tematisk analys i Expertmetod Tidskrävande om Okänd 

, texter, kartor. samhällsplanering landskapsskala den ska göras 

Viss fältkontroll heltäckande 
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För att ta tillvara landskapets natur- och kulturvärden i ett långsiktigt hållbart samhälle 
behöver företrädare för miljöns natur- och kulturvärden utveckla metoder för att 
framgångsrikt kunna delta och argumentera i olika förvaltnings- och planeringsprocesser. 

l denna rapport presenteras en genomgång och analys av sexton olika metoder 
för landskapsanalys. Metodernas för- och nackdelar och möjliga tillämpningsområden 
i diskuteras. Avslutningsvis redovisas några praktiska exempel. 

Rapporten är en av tre publikationer från projektet "Utvecklad tvärfacklig samverkan 
vid planering för hushållning med befintliga resurser, TVÄRSprojektet". Projektet har 
genomförts i samverkan mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. 
Övriga publikationer är; "Att skapa värden, natur- och kulturmiljövårdens roll 
i kunskapssamhället" samt "Samverka - för en hållbar utveckling av landskapet", 
projektets slutrapport. 
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