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BAKGRUND
Denna rapport är upprättad av Liljewall arkitekter på 
uppdrag av Ale kommun. Rapporten utgör underlag till 
detaljplanearbetet på det nuvarande täktområdet vid Stora 
Viken 2:1. Planområdet är cirka 15 ha och beläget på en 
höjd i södra delen av Ale kommun mellan Nödinge och 
Bohus, strax öster om europaväg 45 (E45) och Göta älv. 
Största delen av området utgörs idag av bergtäkt. 

Utgångspunkten är att detaljplanen ska möjliggöra 
för utveckling av storskalig verksamhetsbebyggelse. 
Även lokaler för serviceverksamheter så som IT, 
restaurang, konferens mm kan bli aktuellt inom området. 
Täktverksamheten har tillstånd fram till 2026 och kommer 
fortsätta bedrivas parallellt med de verksamheter som 
planeras inom området. Befintliga asfalts- och betongverk 
som finns i täkten ska omlokaliseras eller avvecklas. Planer 
finns på att eventuellt etablera ett betongverk ytterligare 
i den södra delen av planområdet. Vid en avetablering 
av täktverksamheten är avsikten att hela täktområdet 
exploateras med verksamheter. Tankar finns också om en 
framtida vägförbindelse mellan Bohus och Nödinge öster 
om planområdet.

Mellan det tänkta exploateringsområdet och väg E45 finns 
idag en 15-20 meter hög bergvägg som visuellt döljer 
täktområdet från Göta älvdalen. Bergväggen blir en visuell 
barriär för framtida verksamheter. Behålls bergväggen 
kan påverkan på landskapsbilden västerifrån tänkas bli 
relativ liten. För de planerade verksamheterna kan den 
höga bergväggen emellertid upplevas negativ då den 
blockerar västersolen och den storslagna utsikten över 
älven. Denna landskapsanalys har primärt gjorts för att 
belysa vilka konsekvenser på landskapsbilden som det 
nya verksamhetsområdet och hanteringen av bergväggen 
får.
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1.1 Landskapsanalys
En landskapsanalys kan beskrivas som en karaktärisering 
och beskrivning av en plats särart. Den identifierar värden 
och de element i landskapet till vilka dessa värden är 
knutna. Ett landskap är aldrig statiskt utan genomgår 
ständiga transformationer som påverkar dessa element. 
Ibland är förändringarna mycket långsamma och naturliga, 
men då de är ett resultat av mänsklig aktivitet sker de ofta 
på relativt kort tid. Eftersom förändringar som exempelvis 
infrastrukturutbyggnader och ändrad markanvändning 
vanligen blir bestående över en lång tid är det viktigt 
att utreda och vara medveten om vilken påverkan på 
landskapet dessa ingrepp får. 

Europeiska landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen syftar till att 
förbättra skydd, förvaltning och planering av våra europeiska 
landskap. Den understryker att landskapet är en viktig del 
av människors identitet och en gemensam tillgång och 
ansvar. Därför är det viktigt att kartlägga och analysera 
landskapens särdrag och de krafter som påverkar dem.  
Ratificeringen av konventionen innebär bland annat 
att varje part förbinder sig att öka medvetenheten 
om landskapens värde och roll och att genomföra en 
landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning 
och planering av landskap.  Sverige har ratificerat 
konventionen och den trädde i kraft 1 maj 2011. 

Definitionen av “landskap”
Landskapskonventionen definierar ett landskap som ”ett 
område sådant det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan 
naturliga och/eller mänskliga faktorer”.

Element och rumslig struktur
Den rumsliga strukturen i ett landskap bestäms av dess 
ingående element. Dessa kan vara mindre områden eller 
objekt, till exempel berg, dalgångar, bebyggelse eller 

vattendrag. Vissa element har större betydelse än andra 
för hur vi upplever landskapet, till exempel sådana element 
som utmärker sig på grund av sin höjd, storlek eller 
historiska värde. Höga uppstickande element fungerar ofta 
som landmärken och referenser när man orienterar sig i 
landskapet, till exempel kyrktorn eller höga berg. 

Element kan understryka vissa riktningar i landskapet. 
Exempel på sådana element är bland annat åsar, skogsbryn 
eller större bebyggelseområden. Dessa samverkar för att 
definiera olika mer eller mindre sammanhållna landskapsrum 
och är viktiga för landskapets orienterbarhet.

En viktig faktor i landskapet är topografin, som har stor 
betydelse för att definiera de rumsliga strukturerna. Vid 
planering av nya verksamheter är det viktigt att anpassning 
görs till befintliga riktningar och landskapsrum för att 
de ska upplevas harmoniska och inte negativt påverka 
landskapets orienterbarhet. En exploatering bör därför 
om möjligt placeras så att den inte bryter de rumsliga 
gränserna utan anpassas i skala och utbredning till sitt 
omgivande landskapsrum.

Skala
Landskap kan ha olika skala. Med detta avses till exempel 
hur stora brukningsenheterna är och detta är ofta kopplat 
till graden av öppenhet och hur kuperad terrängen är. Ett 
småskaligt landskap kan vara uppbyggt av omväxlande 
åkrar och hagar, åkerholmar, skogsdungar och vattendrag 
och har ofta även höga naturvärden och upplevelsevärden. 
Denna typ av miljöer kan även sägas vara mer komplex 
än till exempel ett vidsträckt slättlandskap och har ofta 
mindre tålighet mot storskaliga element och verksamheter. 

Ett landskap kan också studeras utifrån flera olika skalnivåer 
och detaljeringsgrader. I tidiga analyser, som denna, är 
det oftast landskapets stora strukturer och sammanhang 
som är mest intressanta att undersöka. Analysen kan 
därefter detaljeras och “zoomas in” till ett mer begränsat 
område. 

INLEDNING
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1.2 Syfte och mål
Syftet med analysen är att undersöka hur en exploatering 
påverkar det angränsande landskapet och hur man på 
bästa sätt kan utforma planområdet med hänsyn till 
landskapsbilden - framförallt Göta älvs dalgång. Syftet är 
också att undersöka hur man kan utforma planområdet till 
fördel för de tänkta verksamheterna. Här ställs för- och 
nackdelar mot varandra. En viktig del är frågan hur man 
hanterar den bergvägg som idag avskärmar planområdet 
mot angränsande landskapsrum i väster.

Målet är att landskapsanalysen ska utgöra underlag för 
detaljplanearbetet med Stora Viken 2:1.

1.3 Frågeställning
Vilka värden är betydelsefulla för upplevelsen av landskapet 
i och i anslutning till planområdet?

Vilka delar av angränsande landskap kan komma att 
visuellt påverkas av en exploatering av Stora Viken 2:1?

Hur påverkas dessa delar av olika typer av exploatering 
och hur kan bergväggen hanteras både med tanke på 
landskapsbilden och de planerade verksamheterna?

1.4 Avgränsning
Rapporten: Parallellt med denna rapport görs andra 
utredningar så som buller- och dagvattenutredningar. 
Rapporten är därmed avgränsad till att hantera endast 
den visuella aspekten av landskapet. Tanken är sedan att 
de olika utredningarna tillsammans ska utgöra underlag 
till detaljplanen.

Geografisk avgränsning: Arbetsområdet avgränsas utifrån 
de delar som visuellt påverkas av en framtida exploatering. 
En bedömning av hur stort detta område är har gjorts 
med hjälp av inventeringar samt med förutsättningen att 
den framtida exploateringen ska vara storskalig.

1.5 Tillvägagångssätt
Trafikverkets skrift ”Infrastruktur i Landskapet – Råd för 
landskapsanalys” och Kevin Lynch´s analysmetod med 
indelning av landskapselement (till exempel stråk, gränser, 
noder och landmärken) som beskrivs i skriften “Image of 
the City” har varit till underlag för vår metod. Metoden har 
ombearbetats och anpassats efter fastställt syfte och mål 
med rapporten. 

Kart- och litteraturstudier:

Inför platssanalyser och som stöd för att kategorisera och 
beskriva landskapet har kartstudier gjorts. Kartunderlaget 
har varit från Kungälv och Ale kommun samt Länsstyrelsen 
och internetbaserade kartbibliotek som google maps 
och Via Michelin. Litteraturstudier har i huvudsak 
gjorts av Trafikverkets ovan nämnda publikation samt 
riksintressebeskrivningarna från Länsstyrelsen. 

Modellarbete: 

Digitalt modellarbete  i 3D för framtagande och kommun-
icerande av olika bebyggelsescenarier har gjorts med 
hjälp av programvaran ArchiCad. Byggnadshöjder och 
bebyggelsestrukturer har i landskapsmodellen testats och 
granskats utifrån de vyer som vid fältstudier idenfierats 
vara av särskilt stor betydelse.

Fältstudier:

Inventeringar har gjorts för att utreda vilka delar i det 
omkringliggande landskapet som är viktiga utifrån den 
visuella kopplingen. Därefter har lämpliga vyer att studera 
olika exploateringsscenarier identifierats. Platsstudier har 
även gjorts för att kategorisera olika landskapselement och 
för att förstå och uppleva topografin, viktiga stråk, siktlinjer 
och landmärken samt hur det angränsande landskapet 
används. 

1.6 Metod
Fas 1- Beskrivning

Här beskrivs landskapets topografiska förutsättningar, 
landskapsbild, karaktärer och markanvändning. Planområdet 
betraktas framförallt i relation till landskapet kring Göta älv.

Fas 2 – Tolkning & värdering

I Fas 2 tolkas och värderas karaktärsbeskrivningarna i 
Fas 1. Särskilt viktiga faktorer för landskapsbilden, de 
delar i landskapet som inte kan mistas utan att hela dess 
karaktär och betydelse förändras, beskrivs. Vyer varifrån 
den visuella kopplingen är särskilt viktig presenteras. 
Vyerna utgör grunden för scenarierna som tas fram i Fas 
3.  

Fas 3 – Modellarbete & exploateringsbedömning

Utifrån valda vyer har olika bebyggelsescenarier illustrerats 
i en digital 3D-modell. I modellen utreds hur olika 
byggnadshöjder, hantering av bergvägg och utformning 
av bebyggelse påverkar landskapsbilden i fjärrskalan. 
Här testas och analyseras de framtagna skisserna och 
planprogrammet mot den värdering som gjorts i fas 2. 
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Enkla visualiseringsbilder från fem punkter i landskapet 
som kommunicerar förslagens konsekvenser redovisas. I 
en slutsats diskuteras bebyggelsestrukturer och hantering 
av bergväggen. Därefter sammanställs rekommendationer 
för exploatering av planområdet. 

1.7 Osäkerhet i bedömningen
Analysen har gjorts under senvåren 2014. De visuella 
aspekterna av området har inte studerats under någon 
annan årstid, trots att upplevelsen av landskapet i stor del 
påverkas av vegetationens olika stadier. Omgivande natur 
och skog saknar dock formellt skydd mot exempelvis 
avverkning. Därför har vi i våra 3D-modeller valt att 
utelämna vegetationen helt, även om det är troligt att 
befintlig vegetation skulle ha en mildrande effekt på 
exploateringens påverkan på landskapet.

Till viss del utgörs analysen liksom Europeiska 
landskapskonventionen av subjektiva tolkningar och våra 
egna uppfattningar av landskapet. Detta kan naturligtvis 
skilja sig åt mellan olika individer, men det finns också 
vissa allmängiltiga bedömningsgrunder. Det hade troligen 
varit givande att genomföra analysarbetet med en större 
grupp människor med olika kompetenser och därigenom få 
en mer nyanserad bild. Då denna analys främst fokuserar 
på landskapets visuella uttryck är vår bedömning dock att 
landskapet och den planerade exploateringens effekter på 
landskapsbilden kan beskrivas tillfredsställande utifrån det 
arbete som gjorts. 
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PLANOMRÅDET

Vy över planområdet från öster

20M HÖG BERGVÄGG KRAFTLEDNINGBETONGSTATIONASFALTSVERK
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2.1 Beskrivning av planområdet
Planområdet utgörs av den västra halvan av ett större 
täktverksamhetsområde - Alekrossen - som ligger 
på en bergsplatå, ungefär 75 meter över Göta Älv. 
Täktverksamheten har medfört att nivån inom själva 
planområdet ligger betydligt lägre än det direkt angränsande 
naturlandskapet med tydliga gränser i form av branta 
bergväggar mot väster och öster. I väster når dessa en 
höjd av 15-20m över täktbotten. 

Planområdet nås i den södra delen via en väg som går på 
skrå över bergssluttningen ned mot Göta Älv. Vid infarten 
till området finns en mindre kontorslokal och parkering för 
täktverksamheten.

I öster och söder gränsar planområdet till Vättlefjäll - 
ett större sammanhållet skogsområde där delar är 
naturreservat klassade som Natura 2000-område. Direkt 
söder om planområdet finns plats för deponi. Här finns 
också öppen ängsmark och fina promenadstigar med höga 
naturvärden, bland annat i form av en lövskogsbevuxen 
ravin med bäck och vattenfall.

Öppet landskap i planområdets södra delPlanområdets norra del med berväggen 
mot väster

asfaltsverk

betongstation

Alekrossen lokal

deponi

Karta över planområdet
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ANGRÄNSANDE LANDSKAP

Vy från planområdets västligaste kant mot älvdalen i väster

BOHUS FÄSTNING KUNGÄLV FONTINS NATURRESERVAT MARIEBERGSLIDEN (VÄG) MARIEBERGS NATURRESERVAT
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3.1 Göta Älvs dalgång
Stora Viken gränsar i väster till Göta älvs dalgång - 
en nära 10 mil lång sprickdal med omväxlande distinkta 
och oregelbunda dalsidor. Älvdalen formar ett dramatiskt, 
storslaget landskap med upp till 100m skillnad mellan 
älvens nivå och de omgivande bergen. I dalbotten återfinns 
några av Sveriges djupaste lermäktigheter. Det har gett 
upphov till bördiga åkermarker men medför också att stora 
områden är högriskområden avseende jordskred.

Mellan Göteborg och Älvängen är älvdalen till stora 
delar bebyggd med både bostäder, handel och industrier. 
Bebyggelsen är i huvudsak förlagd på traditionellt vis till 
dalens kanter, i gränszonen mot bergen. Undantagen är 
framförallt bebyggelse från 1900-talets andra hälft som 
placerats uppe på de omgivande höjdpartierna, exempelvis 
i Angered. Norr om Älvängen har dalgången en mer agrar 
karaktär och vid Skepplanda, Sjuntorp och Trollhättan 
öppnar den upp sig till större bördiga slättområden. De 
angränsande bergsplatåerna Vättlefjäll, Svartedalen och 
Bredfjället, bildar väl sammanhållna och oexploaterade 
skogsområden med höga natur- och friluftsvärden. Älvdalen 
är rik på naturreservat och fornlämningar.

Göta älv har genom historien haft avgörande betydelse 
för samhällsutvecklingen i västra Sverige och utgjorde 
under  lång tid nationsgräns mellan Norge och Sverige. 
De historiska värdena är mycket höga och manifesteras 
kanske allra tydligast i Bohus fästning i Kungälv. Här 
möts Nordre- och Göta älv i en trång passage som var 
strategiskt mycket viktig för att kontrollera handel och 
trafik till älvdalen och Vänern. Även idag är älvdalen en 
viktig transportled, även om vattenleden idag i huvudsak 
ersatts av den nyligen utbyggda pendeltågstrafiken och 
europaväg 45.

Stora Viken-området är beläget på kanten av Vättlefjäll  
i anslutning till älvdalens smalaste passage vid Kungälv 
och har visuell kontakt med Bohus fästning.

Stora Viken

Älvängen

Svartedalen Skepplanda

Lilla Edet

Bredfjället

Vättllefjäll

Sjuntorp

Trollhättan

Vänersborg

Kungälv

No
rdr
e 
älv

Göteborg

Nödinge

Bohus
Bohus 
Fästning

Surte

Angered

Lödöse

Karta över Göta älvs dalgång
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3.2 Närlandskapet
Närlandskapet präglas främst av de barrskogsklädda 
höjdpartierna och strandängarna utmed Göta älv. 
Älvens västra sida har en mer agrar karaktär med två 
naturreservat; Fontin och Marieberg. Det senare innefattar 
Marieberget med vackra utblickar över älvdalen. På 
östsidan finns en rekreationsplats med ett utsiktstorn i 
anslutning till en alsumpskog med höga naturvärden. Ett 
nytt bostadsområde -  Stenkil/Södra Backa - planeras 
norr om planområdet. Direkt väster om planområdet ligger 
Klädkällaren, ett storskaligt handelsområde med stora 
hårdgjorda ytor. Söder om detta  finns en mindre dalgång 
med en lövskogsbevuxen bäckravin som ansluter till den 
tidigare jordbruksmarken i planområdets sydligaste del. 
Detta är en av få passager som i området förbinder 
Göta älvdalen med Vättlefjäll och som är framkomlig för 
friluftslivet utan att vara en bilväg. Landremsan utmed 
älvens östra sida är dock svårtillgängligt på grund av 
de många barriärerna. Landskapet är starkt påverkat av 
E45:an och järnvägen, inte minst genom det ständigt 
närvarande bullret.

På grund av att täktverksamheten orsakat en lägre 
marknivå inom planområdet har man från täktbotten mycket 
liten kontakt med det omgivande landskapet. Endast från 
krönet av den 20m höga bergväggen i väster kan man 
se ut över älvdalen och ta del av den storslagna utsikten. 
Mycket lite av täktverksamheten syns också utifrån, med 
undantag av det uppstickande asfaltsverket.

Mariebergs
naturreservat

Fontins 
naturreservat

Bohus fästning

Stenkil/ 
Södra Backa

Rekreationsplats

Rekreationsplats

Beskrivning av närlandskapet

Klädkällaren Utsikt från Marieberget

Stora Viken

Klädkällaren
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3.2 Riksintressen
Miljöbalken uttrycker att mark och vattenområden av 
riksintresse ska användas för det eller de ändamål som 
de är mest lämpade för och skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada dem. I Stora Vikens närlandskap finns 
tre områden av riksintressestatus. 

Planområdet och Göta älvdalen utgör riksintresse för 
frilufsliv. Vättlefjäll, som är ett av regionens viktigaste 
storströvaromåde med två längre vandringsleder 
(Bohusleden och Vättlefjällsleden), är en del av detta. 
Här finns rika miljöer med skogs, sjö- och myrlandskap. 
Vättlefjäll är mycket kuperat och av sprickdalstyp och är 
därmed även rikt på sjöar.

Göta älvdalen är klassat som riksintresse för naturvård. 
Göta älv beskrivs som en mäktig sprickdal som väl 
åskådliggör en älvdals utveckling. I norr finns brant 
topografi, kanjonbildning och utpräglat ravinlandskap med 
mångaformig skredmorfologi och i söder mer flackt landskap 
med översvämningsytor och uppstickande bergknallar. 

Sydväst om planområdet finns också ett område av 
riksintresse för kulturmiljö. Det utbreder sig vid Bohus fästning 
och den förindustriella småskaliga trästadsbebyggelsen 
mellan Nordre älv och Fontinbergets kant. Området har 
stor betydelse som gränspunkt i skärningen av viktiga 
kommunikationsleder. Ett uttryck för riksintresset är också 
den visuella kontakten med Nordre älv, Fontinberget och 
Fästningsholmen. 

Landskapsbilden i anslutning till samtliga riksintresseområden  
kan komma att påverkas av den exploatering som ska ske 
inom planområdet. 
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3.2 Rumsanalys
Närområdet domineras av det långsträckta, storskaliga 
landskapsrum som Göta älvdalen utgör. Dalgångens nord-
sydliga dominerande riktning förstärks ytterligare av de 
linjära element som vägar och järnväg utgör och av de 
bergskärningar som dessa medfört. Endast på ett fåtal 
platser sväller rummet ut med mer diffusa gränser, till 
exempel i anslutning till Mariebergs naturreservat och vid 
Bohus fästning. Höjdpartiet söder om Klädkällaren och 
väster om planområdet bildar en klack som smalnar av 
älvrummet och delvis formar ett naturligt portmotiv. Liknande 
förhållande finns norr om planområdet mellan Marieberget 
och Lahallsåsen, strax söder om Nödinge. Den till stora 
delar obrutna skogsridån på de angränsande höjdpartierna 
förstärker topografin och bidrar till att ytterligare definiera 
rumsligheten. 

Övriga större landskapsrum återfinns inom själva 
planområdet där täktverksamhetens branta bergväggar 
bildar starka avgränsningar mot omgivningen, samt längre 
norrut i utvecklingsområdet Stenkil (Södra Backa) där 
öppen jordbruksmark ramas in av skog och höjdpartier. 
Dessa rum har svagare riktningar, men följer ändå i stort 
älvdalens sträckning. 

De rumsliga kopplingarna mellan närområdets landskapsrum 
är trots deras närhet mycket svaga. Från älvdalen kan 
man dock på grund av topografin ana att det finns en 
angränsande mindre dalgång och öppet landskapsrum vid 
Stenkil.
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3.2 Visuell analys
Då en framtida exploatering kommer få störst påverkan 
på älvdalen - närområdets största landskapsrum - har den 
visuella analysen främst koncentrerats hit. De viktigaste 
landmärkena i området är Bohus fästning och Marieberget 
men även Klädkällarens lokaler utgör landmärke i 
landskapet. Täktområdet och asfaltverket kan betraktas 
som indirekta landmärken eftersom de kvällstid är mycket 
starkt belysta. Avfarter från E45 till Stora Viken och Stenkil/
Södra Backa är viktiga knutpunkter som spelar stor roll 
för orienteringen i landskapet. Infarten till Alekrossen kan 
också ses som en knutpunkt. 

Utifrån inventeringar på plats har fem viktiga vyer 
identifierats från vilka de visuella kopplingarna till Stora 
Viken analyserat mer ingående. 

De analyserade vyerna är hämtade från följande platser:

1 - Mariebergs naturreservat, vid strandkanten nedanför 
Marieberget.

2 - Mariebergsliden, vägen mitt emot planområdet på 
Göta älvs västsdia.

3 - Bohus fästning, på östra sidan på berget nedanför 
fästningsmuren.

4 - Rekreationsplatsen i anslutning till alsumpskogen mitt 
emot Klädkällaren på älvens östsida.

5 - Europaväg 45, norr om planområdet, i höjd med 
infarten till området Stenkil/Södra Backa.

1

2

4

5

3
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INFART STENKILKRAFTIGA BERGSKÄRNINGARLAHALLSÅSEN

ASFALTSVERK

KLÄDKÄLLAREN INDUSTRIER I BOHUS

3.2 Vyer
1 - Mariebergs naturreservat

Omgivande höjdpartiers lätt böljande skogssiluett är 
mycket påtaglig, liksom de kraftiga bergskärningarna utmed 
E45:an. De bildar tydliga väggar i ett storskaligt och i det 
närmaste helt platt landskap med strandängar utmed älven. 
Landskapets riktning är mycket stark. Det enda man kan 
se av planområdet är det uppstickande asfaltsverket som 
på detta avstånd kan sägas bilda ett svagt landmärke. 
Mot Kungälv och Bohus smalnar dalgången av och formar 
ett tydligt portmotiv.

PLANOMRÅDET
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2 - Mariebergsliden

Höjdryggens siluett utmed älvens östra sida är tydlig och 
jämn men man kan ana den vid Stenkil bakomliggande 
dalgången. Klädkällaren utgör en stark orienteringspunkt 
och här möts berg och dalbotten med en mjuk övergång 
och en till synes rikare lövskogsvegetation. Landskapets 
karaktär är övervägande agrar med till största delen stor 
kontrast mellan betade strandängar och barrskogsbevuxna 
berg. 

PLANOMRÅDET

KLÄDKÄLLAREN ASFALTSVERKINFART STENKIL
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3 - Bohus fästning

Skogssiluetten på östra sidan av älven är jämn och 
rumsbildande, även om rummet i övrigt delvis flyter ut 
och är något svårdefinierat. Älvdalens sträckning mot norr 
är mycket tydlig. Från fästningen är planområdet beläget 
rakt i förlängningen på den västliga grenen av Göta älv. 
Bergskärningarna är mycket påtagliga mot Bohus, till höger 
i bild, och bildar en kal zon mellan skog och strandängar. 
Åt vänster, mot Nödinge, är mötet till synes mjukare, 
särskilt i anslutning till Klädkällaren.

PLANOMRÅDET

KLÄDKÄLLAREN

KRAFTIGA BERGSKÄRNINGARÖ I ÄLVENINFART STENKILÄLVDALEN FORTSÄTTER
NORRUT
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4 - Rekreationsplats

Bergssidan utgör en stark rumslig gräns men det 
långsträckta älvrummet upplevs här inte lika starkt som 
från övriga vyer. Infrastrukturen dominerar landskapet och 
Klädkällaren fungerar som en stark orienteringspunkt. 
Bäckravinen bakom Klädkällaren kan anas som en svacka 
i bergssiluetten. 

PLANOMRÅDET

INFART STENKIL KLÄDKÄLLARENVÄGÖVERFART

ASFALTSVERK

BÄCKRAVIN
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5 - Europaväg 45

Från E45:an norrifrån upplevs det långsträckta älvrummet 
tydligt. Bergssidorna bildar starka rumsliga gränser och 
vägen förstärker älvens riktning. Uppfarterna till både 
Stenkil och Stora Viken är mycket synliga, liksom 
Klädkällaren som bitvis ligger rakt i vägens förlängning. 
Förutom asfaltsverket kan täktområdet också anas genom 
en svagare skogssiluett och kraftledningar högst upp på 
bergskanten. 

PLANOMRÅDET

INFART STENKIL ASFALTSVERKKRAFTLEDNING KLÄDKÄLLARENINFART 
STORA VIKEN
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TOLKNING

4.1 För landskapsbilden särskilt 
viktiga element
Ett antal element i Stora Vikens närområde har identifierats 
som särskilt viktiga för den visuella och rumsliga upplevelsen 
av landskapet.  De består i huvudsak av naturgivna och 
topografiska förutsättningar men är också viktiga delar 
av berättelsen om hur landskapet bildats, utvecklats och 
brukats genom historien.

Oavsett vilka typer av exploateringar som i framtiden 
planeras i området bör påverkan på dessa element 
analyseras och utredas. Om påverkan blir stor finns risk för 
att upplevelsen och förståelsen för landskapet förändras. 
En sådan förändring måste vara en aktiv, mycket medveten 
handling och sättas i relation till landskapets långsiktiga 
utveckling över tiden. 

Den sammanhängande bergssiluetten

De skogsklädda bergssidorna definierar älvrummet och 
förenar landskapet utmed Göta älv till en sammanhållen, 
storskalig enhet. Bebyggelse och vägar ligger huvudsakligen 
nedanför eller i nederkanten av bergspartierna och är 
underordnade bergssiluetten. Det gör att älvdalen trots 
sitt skiftande innehåll med industrier, bostäder och 
jordbruksmark upplevs som ett landskap med stark egen 
identitet. 

Den dominerande riktningen

Älven och bergen ger landskapet en mycket stark 
nordost-sydvästlig riktning. Så gott som all infrastruktur 
och bebyggelse har anpassats efter denna riktning. Nya 
tillskott i landskapet bör förläggas så att de underordnas  
eller förstärker den dominerande riktningen.

Kontrasten mellan berg och dal

Kontrasten mellan den flacka dalbottnen med älven och de 
mycket branta sluttningarna mot omgivande berg är av stor 
betydelse för hur landskapet upplevs och hur det brukats 
genom historien. Förutom topografin har även vegetationen 
och jordmånen avgörande betydelse. Dalbottnen präglas 
av det öppna landskapet med strandängar och bördig 
jordbruksmark. Bergsområdena har som regel ett mycket 
tunt och magert jordlager och är bevuxna med bland- 
och barrskog. De två ytterligheterna möts på olika sätt; 
ibland är gränsen mycket distinkt och ibland består 
den av en mer eller mindre tydlig gradient i form av 
bördigare lövskogsvegetation. Skogsvegetationen bör även 
i framtiden vara dominerande i områdets höjdpartier och 
dalbotten hållas öppen.

Det naturliga, storskaliga portmotiven

Söder om planområdet - strax norr om Bohus fästning, 
och i höjd med Marieberget och Lahallsåsen - smalnar 
dalgången av med skogsklädda höjdpartier. Dessa bildar  
naturliga portmotiv kring en förhållandevis smal passage 
kring Göta älv. Själva passagen karaktäriseras framförallt  
av de skogsklädda bergssidorna. Söder om detta område 
domineras landskapet till stor del av verksamheter och 
bostadsbebyggelse. Norrut har älvdalen en starkare 
naturlig och agrar karaktär.   

Bohus fästning

Bohus fästning är närområdets viktigaste landmärke. Det 
dominerar landskapsrummet och är ett tydligt uttryck 
för landskapets historiska betydelse och utveckling. Ny 
bebyggelse bör utformas så att den inte riskerar att visuellt 
konkurrera med Bohus fästning.
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EXPLOATERINGSSCENARIER

5.1 Val av scenarier
Tre olika strukturskisser på planområdet har tagits fram 
och testats i en digital 3D-modell. Som grund för modellen 
har Ale kommuns grundkarta med höjdkurvor använts. 

I södra delen av området finns planer på en större 
verksamhetsbyggnad som redovisas på samma sätt 
i samtliga strukturskisser. Utredningsskisser av Nils 
Andreasson arkitektkontor ab, daterade 2014-05-22, 
har legat till grund för hur denna byggnad gestaltats i 
3D-modellen. Vi har dock valt att redovisa byggnaden 
i fullt utbyggt utseende, med en utbyggd volym på den 
yta som i utredningsskissen anges som expansionsyta. 
Byggnadens höjd är 12m bortsett från vissa delar som 
sticker upp till 15m.

Gemensamt för samtliga strukturskisser är också 
placeringen av betongstationen som kommer förläggas till 
planområdets norra del. Redovisningen av detta utgår från 
den plan och volymskiss som erhållts från Ale kommun 
2014-05-07. 

Byggnaderna är placerade på täktbottens befintliga höjder 
och utgår från inmätning erhållen från Ale kommun 2014-
05-27.

De olika strukturskisserna har studerats utifrån de vyer 
som beskrivits tidigare i kapitel 3.2. Modellbilder har 
sparats ut från samtliga vyer och scenarier, men på grund 
av omfattningen på materialet redovisas endast 3 utvalda 
modellbilder från varje scenarie i denna rapport. 

skala 1:10000 (A3)

ALT. 1

Alternativ 1 bygger på en tidig utred-
ningsskiss från Nils Andreasson 
arkitektkontor, daterad 2014-01-22. 
Här redovisas byggnader i lamell-
form med 30-50m breda gavlar 
mot väster. Byggnadernas höjd är 
12m, vilket motsvarar 3-4 våningar  
beroende på verksamhet.

Alternativ 2 utgår från en exploater-
ing med stora lagerbyggnader, ca 
100x100m, placerade i linje med 
den södra byggnadens östra fasad. 
Byggnadernas höjd är 12m, vilket 
motsvarar 3-4 våningar beroende 
på verksamhet.

Alternativ 3 utgår från Ale kommuns 
egen strukturskiss, erhållen 2014-
06-12 och innehåller även en ny 
placering av befintligt asfaltsverk i 
nordost utanför planområdet, samt en 
2 våningar hög verksamhetsbyggnad 
i sydväst. I övrigt finns inom 
planområdet 5st byggnader med ca 
30m bredd och varierande längd. 
Byggnadernas höjd är 12m, vilket 
motsvarar 3-4 våningar beroende på 
verksamhet.

ALT. 2 ALT. 3

Nedan redovisas alternativa byggnadskroppar norr om den större verksamhetsbyggnaden som har samma utformning 
i alla alternativ.
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ALT C SKALA 1:5000

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

5.2 Hantering av bergväggen
Fyra olika sätt att hantera den mot väster befintliga 
bergväggen har testats för respektive strukturskiss. De 
olika sätten har benämnts A-D enligt nedan:

A - Bergväggen sparas i sin helhet i nuvarande läge

B - Bergväggen sprängs bort helt, dvs. täktbottens 
markhöjder förlängs ut mot bergskanten där de möter 
naturliga höjder.

C - Bergväggen sprängs i motsvarande 45 graders vinkel 
med utgångspunkt i befintlig släntfot. Det innebär att 
bergväggens krön förskjuts upp till 20m åt väster. Krönets 
läge är det som har betydelse för landskapsbilden och 
själva bergväggen kan naturligtvis utföras med brantare 
lutning. 

D - Bergväggen sprängs bort helt i planområdets södra 
del, i höjd med den södra byggnaden. Norra delen av 
bergväggen sprängs till 45 graders vinkel. 

ALT A SKALA 1:5000

ALT B SKALA 1:5000

ALT C SKALA 1:5000

Alternativ D

Principsektioner 

delvis bergsprängning

ungefärligt läge för 
bergvägg som sprängs 
bort (alternativ B)

20m från bergvägg 
(alternativ C) 

Hantering av bergvägg - förklaringar 
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6.1 Hantering av bergväggen
Minst påverkan på landskapsbilden medför alternativ A 
och C där bergväggen behålls i sin helhet eller sprängs i 
45 graders vinkel. Störst påverkan på landskapsbilden har 
alternativ B där hela bergväggen tas bort. Den mest markanta 
förändringen är då att den bakomliggande sprängkanten 
synliggörs samt att den nya bebyggelsen kommer bilda 
ett nytt, storskaligt landmärke. Sammantaget innebär det 
att landskapsbilden förändras markant. Ingreppet är även 
synligt från Bohus fästning och riskerar visuellt konkurrera 
med detta viktiga landmärke. 

Behålls bergväggen i sin befintliga form som i alternativ 
A kommer de planerade verksamheterna få en hög 
bergvägg nära inpå mot väst vilket riskerar blockera en 
del av ljusinsläppet till området. Noggrannare solstudier 
bör därför göras i kommande arbete.

Alternativ D innebär en mindre visuell påverkan på 
landskapet vid jämförelse med alternativ B. Ljusinsläppet 
till verksamheterna i områdets norra del ökar. I den 
södra delen kommer den planerade byggnaden få såväl 
ökat ljusinsläpp som möjlighet till utblickar över älvdalen.
Byggnaden blir dock mycket synlig, framförallt från älvens 
västra sida och kan i framtiden bli ett nytt landmärke 
i området. Alternativ D bör därför endast väljas om de 
planerade verksamheterna kommer ha stor behov av 
ljusinsläpp. Skissen från Nils Andreasson arkitektkontor 
ab, daterade 2014-05-22, redovisar dock den aktuella 
fasaden helt sluten.

SLUTSATSER

Sprängning av hela bergväggen innebär ett stort ingrepp 
i landskapsbilden. 

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ A, C

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ D

Behålls bergväggen syns lite mer än halva byggnaden 
i söder. 

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ 2B

Sprängs södra delen av bergväggen blir bebyggelsen 
betydligt mer synlig än i alternativ A och C.

Vy 3 från Bohus fästning Alternativ 1B

Bebyggelse synlig från Bohus fästning 
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6.2 Bebyggelsestruktur
I alternativ B där hela bergväggen sprängs bort blir 
bebyggelsen och den bakomliggande östra bergväggen  
mycket synlig och riskerar att forma ett nytt landmärke 
i landskapet. Oavsett vilken bebyggelsestruktur man 
bestämmer sig förblir förändringen av landskapsbilden 
omfattande.

Gällande bebyggelsestrukturen kan konstateras att  
Alternativ 2, där två stora lagerbyggnader modellerats upp, 
harmoniserar bättre med landskapets skala och riktning. 
Alternativ 1 innebär en något mer orolig landskapsbild som 
bryter landskapets riktning. Den storskaliga bebyggelsen 
i planområdets södra del blir mer eller mindre synlig i 
alla alternativ men harmoniserar precis som bebyggelsen 
i Alternativ 2 med landskapets skala och ansluter till den 
sammanhängande siluetten.

I Alternativ D där södra delen av bergväggen sprängs bort 
synliggörs endast den södra byggnaden. Här blir det, liksom 
i alternativ A och C, därav ingen skillnad mellan de olika 
bebyggelsealternativen. Den södra byggnaden är synlig 
från Mariebergsliden men kan endast anas från Bohus 
fästning och från närlandskapet på östra älvstranden. 

Om bebyggelsen når höjden 15m hamnar den ungefär 
i linje med den bakomliggande bergväggens siluett, sett 
från älvens västra sida. Först då bebyggelsen når en höjd 
av cirka 20m (6-7 våningar beroende på verksamhet) blir 
den synlig ovanför den befintliga bergväggen.

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ 1B

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ 2B

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ 2B

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ A, C

Bebyggelsen följer landskapets riktning

Bebyggelse bryter upp landskapets riktning

Vy 3 från Bohus fästning Alternativ A, C

Södra byggnaden är synlig även då bergvägg behålls

Södra byggnaden kan anas

Vid höjd 15m tangerar bebyggelsen den bakomliggande 
bergssiluetten

Vid höjd 21m är volymerna synliga över bergväggen

Vy 1 från Mariebergsliden Alternativ 2A, C
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6.3 Rekommendationer
Vi bedömer Alternativ A, där bergväggen behålls i sitt 
nuvarande utseende, och alternativ C, där bergväggen 
sprängs i 45 graders vinkel är de bästa alternativen sett  
utifrån landskapsbilden från Göta älvdalen. Landskapsbilden 
påverkas marginellt av exploateringen. 

Alternativ C innebär att bergväggen blir mindre påträngande 
för verksamheterna och större ljusinsläpp skapas. Hur stor 
förbättringen blir bör man utreda vidare genom solstudier.
Då kan man också testa hur olika vinklar påverkar 
ljusinsläppet och upplevelsen från verksamheterna.

Att spränga bort bergväggen helt i den södra delen som 
i alternativ D bedömer vi inte ger en så stor förbättring 
för verksamheterna att det väger upp det ökade visuella 
utrymmet som byggnaden kommer få - i synnerhet inte 
om de planerade verksamheterna utformas med helt slutna 
fasader. 

Vy 4 från rekreationsplatsen Alternativ A, C, DVy 1 från Mariebergsliden Alternativ A, C Vy 3 från Bohus fästning Alternativ A, C, D

Södra byggnaden är delvis synlig från älvens västra 
sida

Södra byggnaden kan anas från Bohus fästning Bebyggelsen är ej synlig från närlandskapet

Eftersom bebyggelsen i norra delen av planområdet 
knappt är synbar i alternativ C påverkar de olika 
bebyggelsealternativen inte landskapsbilden i Göta 
älvdalen. Bebyggelsestrukturen bör därför utformas med 
avseende på vad som är bäst lämpat för verksamheterna. 
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 4 - från rekreationsplatsen

ALT. 1 - A (befintlig bergvägg lämnas orörd) Den södra 
byggnaden blir delvis synlig från älvens västra sida men ansluter 
väl i höjd till den sammanhängande siluetten. Byggnaden kan 
anas från Bohus fästning men tar mycket lite visuellt utrymme. 
Från närområdet på den östra sidan av älven, exempelvis från 
rekreationsplatsen, är exploateringen ej synlig.

Alternativ 1

BILAGOR
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 4 - från rekreationsplatsen

ALT. 1 - B (bergvägg sprängs bort) Samtliga byggnader 
får mycket stor synlighet. Bakomliggande bergsiluett (i östra 
delen av planområdet) blir synlig istället för den naturliga 
bergsiluette som man ser idag. Den största skillnaden är 
emellertid att den höga sprängkanten som idag döljs av den 
framförliggande bergskanten synliggörs. Sammantaget bidrar 
detta till att landskapsbilden förändras markant.
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Vy 1 - från Mariebergs naturreservat Vy 2 - från Mariebergsliden

Vy 5 - från E45

ALT. 1 - C (bergvägg sprängs i 45 graders vinkel) Den visuella påverkan på älvland-
skapet bedöms vara likvärdig med scenario 1A. Vinkeln på bergväggen kan dock antas 
ge större ljusinsläpp till de planerade verksamheterna inom planområdet.
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 4 - från rekreationsplatsen

ALT. 1 - D - (bergvägg sprängs bort i söder, i övriga delar 45 graders vinkel) Den 
södra byggnaden blir i sin helhet synlig från Mariebergsliden på älvens västra sida, 
men kan endast anas från Bohus fästning och från närlandskapet på östra älvstranden, 
exempelvis från rekreationsplatsen.
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Alternativ 2

Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 5 - från E45

ALT. 2 - A (befintlig bergvägg lämnas orörd) Den 
visuella påverkan på älvlandskapet bedöms vara likvärdig 
med scenario 1A. 
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 4 - från rekreationsplatsen

ALT. 2 - B (bergvägg sprängs bort) Samtliga byggnader 
får mycket stor synlighet och blir på håll ett markant inslag 
i landskapet. De långa fasaderna framhäver landskapets 
riktning och korresponderar väl med landskapets skala. 
Bakomliggande bergskärning (i östra delen av planområdet) 
blir synlig från älvens västra sida. Bergssiluetten får en rak 
och onaturlig linje.
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Vy 2 - från Mariebergsliden

Vy 4 - från rekreationsplatsen

Vy 1 - från Mariebergs naturreservat

ALT. 2 - C (bergvägg sprängs i 45 graders vinkel) Den 
visuella påverkan på älvlandskapet bedöms vara likvärdig 
med scenario 1C. 
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 5 - från E45

ALT. 2 - D - (bergvägg sprängs bort i söder, i övriga delar 45 graders 
vinkel) Den visuella påverkan på älvlandskapet bedöms vara likvärdig 
med scenario 1D. 
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Alternativ 3

ALT. 3 - A (befintlig bergvägg lämnas orörd) Den visuella påver-
kan på älvlandskapet bedöms vara likvärdig med scenario 1A. 

Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 5 - från E45
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 4 - från rekreationsplatsen

ALT. 3 - B (bergvägg sprängs bort) Den visuella påverkan på 
älvlandskapet bedöms vara likvärdig med scenario 2B. 
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Vy 2 - från Mariebergsliden

Vy 4 - från rekreationsplatsen

Vy 1 - från Mariebergs naturreservat

ALT. 3 - C (bergvägg sprängs i 45 graders vinkel) Den 
visuella påverkan på älvlandskapet bedöms vara likvärdig 
med scenario 1C. 
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Vy 2 - från Mariebergsliden Vy 3 - från Bohus fästning

Vy 4 - från rekreationsplatsen

ALT. 3 - D - (bergvägg sprängs bort i söder, i övriga delar 45 grad-
ers vinkel) Den visuella påverkan på älvlandskapet bedöms vara likvär-
dig med scenario 1D. 


