
Landskapskaraktärsanalys 
- ett planeringsunderlag för 

långsiktig regional utveckling 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 
12 september 

Maria Ek 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 



VÄSTMANLAND  
Vi är alla vinnare när det går 
bra för Västmanland 

Vidareutveckla länets Regionala 
utvecklingsprogram (RUP) ”Länsplan 
för Västmanland” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
”Länshatten” Länet består av olika delar som i sig är fascinerade och vi är ibland ovana vid att se helheten. Och än mer ovana att kommunicera helheten (Vad är Västmanland?).



Regional utveckling i Västmanland 
 Målsättning är att säkra en långsiktigt hållbar 

tillväxt för hela länet 
 Strategi utarbetas för den fysiska planeringen  
 Nya Plan- och bygglagen innebär att 

översiktsplanerna ska ha en tydligare strategisk 
funktion och att de ska kopplas samman med 
regionala och nationella mål samt bygga på 
mellan kommunal samverkan 

 Utgångspunkt att ta ställning till frågor om 
användning av mark- och vattenområden som 
angår fler kommuner 

 
 

 



Regional utveckling i Västmanland 

 Det kommunala planmonopolet 
 Landskapet känner inga administrativa gränser 

– en bra början  
 Erfarenhet från Trafikverkets planering för 

framtida infrastruktur med utgångspunkt från 
nationella transportpolitiska mål samt 
landskapskonventionen (EU) 

 Helhetsförståelse för landskapet och förstålse 
för infrastrukturens inverkan på landskapet 

 



Landskapskaraktärsanalys –  
Den sammansatta analysen av landskapskaraktären i ett område. 

Bild:Befaringsbyrån,Trafikverket 



Det handlar om att flytta fokus från det sektors 
inriktade till struktur och helhet….. 

Bild: RAÄ 



Arbetsgång 
Analys är inriktad på långsiktig regional planering och de 

åtgärder som aktualiseras här, ex infrastruktur, gruvnäring, 
turism, jord- och skogsbruk 

Bild: Befaringsbyrån, 
Trafikverket 



Sammanfattning av metodiken 

Bild: Befaringsbyrån, 
Trafikverket 



Västmanlands olika landskapstyper 

1. Sjönära landskap 
(blå) 

2. Slättlandskap 
(orange) 

3. Vattenrikt kuperat 
skogslandskap 
(ljusgrönt) 

4. Storskaligt 
kuperat landskap 
(mörkgrönt) 

5. Åsar och ådalar 
(lila) 

6. Småslätter (rött) 
7. Småbrutet 

mosaiklandskap 
(rosa) 



Exempel: Landskapstyp 6, Småslätter 
Beskrivning: Tydliga bygder med egen karaktär 
Utvecklingstendens: Egen identitet, drivkraft för boende, verksamhet och besöksnäring 
Känslighet: Ny bebyggelse och infrastruktur bör ske i samma mönster som befintlig 
landskapstyp för att behålla karaktären 
Potential: Bygga vidare på estetiken för att öka boendeattraktivitet och 
rekreation/upplevelse värden 

 

Bild: Befaringsbyrån, Trafikverket 



Landskapets form, varför ser Västmanland ut 
som det gör? 
Landskapet Västmanland formas i grad av två processer. Den första är 
den nästan plana urbergsytan, som sedan spruckit upp och förskjutits. 
Den andra är spåren efter senaste nedisningen som format åsarna, 
moränkullarna och slätterna mellan dessa. 
 



Landskapets ekologi, varför ser Västmanland 
ut som det gör? Västmanländsk natur i 
förändring. 

Naturen i 
Västmanland har två 
bilder som framträder. 
Den ena är 
Mälardalens frodiga 
landskap och det 
andra är de stora 
barrskogarna i 
Bergslagen. 

Bild: Lantmäteriet, GSD Sverigekartan 



Landskapets tidsdjup, varför ser Västmanland 
ut som det gör? 

Från 
isavsmältningen via 
stenålder och 
medeltid till dagens 
moderna samhälle. 

Bild: Lantmäteriet, GSD Sverigekartan 



Strategier för landskapets utveckling bildar 
grund för strategisk fysisk regional utveckling 

Beskrivningen och bedömning av landskapets 
känslighet och potential kan ställas mot de 
anspråk som finns. 
• Vad vill vi göra här? 
• Är dagens landskapskaraktär en väsentlig 

resurs även i framtiden? 
• Hur ska den i så fall utvecklas? 
• Hur kan planerade åtgärder bidra till en ur alla 

aspekter hållbar utveckling? 



Tack för mig! 
Maria Ek 

Maria.ek@lansstyrelsen 
010-224 92 45 
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