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2 Landskapet som helhet
Det sörmländska landskapet är varierat och omväxlande. I ”Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige” beskrev Selma Lagerlöf 
Södermanland som ”den sköna lustgården”. Här följer ett utsnitt ur boken: 

”Här har de tagit en stor sjö och en stor älv och en stor skog och ett stort 
berg, hackat dem i stycken, blandat dem om varandra och brett ut dem 
på jorden utan någon ordning,’ tänkte pojken, för han såg ingenting 
annat än små dalar och små sjöar och små kullar och små skogsdungar” 
(Länsstyrelsens landskapsstrategi)

I detta kapitel beskrivs landskapet inom, samt i angränsning till, 
utredningsområdet. Kapitlet syftar till att ge en helhetsbild av landskapet 
genom en kartläggning utifrån landskapstyper samt på en mer detaljerad 
nivå beskriva och analysera olika karaktärsområden inom området. 

Beskrivningen av landskapet utifrån landskapstyper innebär en 
kategorisering av landskapet efter dess generella uppbyggnad för att 
ge en översikt över utredningsområdet. Landskapstyper är en generell 
beskrivning av landskapet, och samma landskapstyp kan återkomma på 
flera ställen. 

I beskrivning av landskapet utifrån dess karaktärsområden görs 
en uppdelning utefter landskapets unika beståndsdelar och dess 
identitet. Karaktärsområdena är platsspecifika områden inom vilket 
det finns en gemensam karaktär. Beskrivningarna innefattar många 
olika aspekter såsom socioekonomiska samband, bebyggelsemönster 
och markanvändning. Den innefattar även människors användning 
och lokala anknytning till landskapet. Dessa områden definieras efter 
en rad olika teknikspecifika förutsättningar. För att göra en definition 
av ett karaktärsområde behövs material och underlag från flera olika 
teknikområden vägas in. Det underlag som karaktärsområdena baseras på 
följer i nästa kapitel; ”Teknikspecifika avsnitt”.  

Landskapet som helhet

Landskapstyper

Karaktärsområden

Figur 5  Tystbergabygdens mosaiklandskap  

Figur 6  Förenklad beskrivning av uppdelningen av landskapet
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Figur 7  Schematisk profil över sträckan Sillekrog-Stavsjö (ej skalenlig)

Sandvik

Vålarö

Sjösa

Vrena

Bettna

Bergshammar

Svalsta

Stavsjö
Ålberga

Björkvik

Jönåker

Runtuna

Stigtomta

Tystberga

Enstaberga

Harg

Valsta

Hagsjö

Bryngelstorp

Arnö

Krokek

Nyköping

Oxelösund

K o l m å
r d e n

0 4 8 12 16 20
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Mosaikartat sprickdalslandskap Kuperat skogslandskap Stadslandskap

SkogsplatåFlackt mosaiklandskap

Sandvik

Vålarö

Sjösa

Vrena

Bettna

Bergshammar

Svalsta

Stavsjö
Ålberga

Björkvik

Jönåker

Runtuna

Stigtomta

Tystberga

Enstaberga

Harg

Valsta

Hagsjö

Bryngelstorp

Arnö

Krokek

Nyköping

Oxelösund

K o l m å
r d e n

0 4 8 12 16 20
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

2.1 Landskapstyper
Övergripande består landskapet av den landskapsregion som kallas 
Södermanlands sprickdalar. Inom denna ryms olika landskapstyper och 
landskapet i korridoren utgörs av fem särpräglade landskapstyper. Dessa 
är mosaikartat sprickdalslandskap, flackt mosaiklandskap, kuperat 
skogslandskap, skogsplatå och stadslandskap. 

ÅlbergaånVretaån Rinkebysjön Skavsta
Nyköpingsåns 
dalgång Tunsätterbäcken Uttersjön Svärtaån Holmsjön Tystbergabygden Gärdesta

Mosaikartat 
sprickdalslandskap

Kuperat 
skogslandskap

Flackt 
mosaiklandskap Skogsplatå Stadslandskap

Där korridoren för Ostlänken delen Sillekrog-Stavsjö tar vid och där den 
slutar, längst österut och längst västerut, består landskapet av skogsplatåer. 
Vidare utgörs den östra delen av sträckan av kuperat skogslandskap varvat 
med mosaikartat sprickdalslandskap. Väster om Nyköpings stadslandskap 
breder ett planare landskap ut sig; det flacka mosaiklandskapet. Vidare 
västerut består landskapet av kuperat skogslandskap med något inslag av 
mosaikartat sprickdalslandskap.

Sillekrog
Stavsjö

Karta 2 Karta över samtliga landskapstyper
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Mosaikartat sprickdalslandskap 
Det mosaikartade sprickdalslandskapet är ett kuperat och varierat land-
skap med uppodlade dalbottnar och skogklädda höjder. Landskapet har 
många beståndsdelar såsom odlingsmark, skog, vatten och bebyggelse, och 
med mindre rumsligheter. Det mosaikartade sprickdalslandskapet uppfat-
tas ofta som småskaligt.

Landskapet formas av sprickdalar med uppodlade dalbottnar mellan 
höjdryggar och kullar och gränsen mellan dal och höjd är skarp och tydlig. 
Dalgångarna består av sedimenterade lerjordar vilka idag är viktig odlings-
mark. Sprickorna i berggrunden, som ligger till grund för landskapets ka-
raktär, löper i nordväst-sydöstlig riktning. Dalbottnarna ligger ganska nära 
havsnivån medan höjderna varierar uppemot 40 m.ö.h. Bebyggelsen ligger 

Figur 8  Det mosaikartade sprickdalslandskapets huvudsakliga beståndsdelar; varierad topografi, vattendrag, skogklädda höjder, uppodlade dalbottnar och spridd bebyggelse

Figur 9  Svärtaåns dalgång

Figur 10  Byn Ingemundsta i jordbrukslandskapet vid Gärdesta gård

utspridd i landskapet tillsammans med några mindre tätorter. Kyrkor, 
större gårdar och herrgårdar är ofta landmärken. Vattendrag rinner ofta 
genom dalgångarna, antingen meandrande, svepande eller som raka linjer. 
Vegetationen består av omväxlande barr- och lövträdskog. 

Topografin är omväxlande och det finns en variation mellan skogbeklädda 
höjder och dalgångar, vilket för järnvägen medför täta växlingar mellan 
broar, skärningar och bankar. För att undvika att visuella och fysiska kopp-
lingar bryts behövs en hänsynsfull placering och gestaltning av höghastig-
hetsjärnvägen i dessa övergångar.
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Det flacka mosaiklandskapet
Det flacka landskapet består av ett relativt plant och aningen böljande 
odlingslandskap. Skog finns dock även på lågpartierna och malmarna inne-
fattas i det flacka landskapet. Med malm avses, i detta fall, en flack, sandig 
mark som bildades under inlandsisens avsmältning och som är bevuxen 
med skog. I övrigt utgörs landskapet av jordbruksmark. Nivån på landska-
pet är mellan 20 och 40 m.ö.h. Vidare västerut från Nyköping, söder om 
korridoren, sträcker sig Kiladalen. Kiladalens slättbygd sträcker sig hela 
vägen bort till Vretaån där det från korridoren ges möjlighet till utblick 
över dalgången. 

Landskapet upplevs relativt enhetligt, det uppfattas ofta som storskaligt, 
och det består i ganska få beståndsdelar. Bebyggelsen ligger spridd i det 

Figur 11  Det flacka mosaiklandskapets huvudsakliga beståndsdelar; storskalighet, spridd bebyggelse, jordbruksmark, skog på lågpartier och långa siktlinjer

Figur 12  Flackt och aningen böljande jordbrukslandskap vid gården Aspedal  

Figur 13  Storskaligt landskap vid Aspedal  

flacka jordbrukslandskapet. Landskapet har genomgått laga skiftet där 
byar splittrades, vilket är orsaken till att bebyggelsen ligger spridd i jord-
brukslandskapet.

Riktningen är tydlig i landskapet och den nya järnvägsanläggningen går 
på tvärs med riktningen. Den nya järnvägsanläggningen riskerar att skapa 
en barriäreffekt - både visuellt och fysiskt. Placering och gestaltning av 
järnvägen bör ta hänsyn till framkomlighet för jordbruk, kultur, natur- och 
friluftsliv, samt visuella och känslomässiga kopplingar.   
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Det kuperade skogslandskapet
Det kuperade skogslandskapet domineras av barrskog, näringsfattiga 
myrar och sjöar. Oftast finns ingen tydlig riktning i landskapet, men där 
det finns går riktningen på tvärs med den nya järnvägsanläggningen. 
De skogklädda områdena är högt belägna, mellan 40 och 90 m.ö.h, 
och mer eller mindre kuperade. Bebyggelsen är sparsam och spridd i 
skogsområdena. Landskapet har få beståndsdelar och inte särskilt många 
utblickar och öppningar. De få öppningar som finns består av avverkad 
skog, sjöar, våtmarker eller hällmarker. 

Skogens homogena karaktär och låga komplexitet ger ett storskaligt intryck 
med få tydliga landskapsrum. Den kuperade terrängen kommer innebära 
omfattande ingrepp som dock inte har någon större visuell påverkan 
på landskapet. Däremot kan det finnas värdefulla kultur-, natur- och 
friluftsmiljöer som måste beaktas vid gestaltning och placering av den 
nya järnvägen. Korridorer och passager bör gestaltas för att motverka den 
barriäreffekt som järnvägen kommer att innebära. 

Figur 14  Det kuperade skogslandskapets huvudsakliga beståndsdelar; få öppningar, högt beläget, kuperad terräng, sjöar, enstaka bebyggelse

Figur 15  Öppning vid en sjö i den täta skogen  

Figur 16  Lästringe skog
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Skogsplatån
Skogsplatån är en skogbevuxen, relativt flack platå med en marknivå på 
40-60 m.ö.h.   Skogslandskapet domineras av barrskog, näringsfattiga 
myrar och sjöar. Det är mycket sparsamt bebyggt. De få öppningar som 
finns är där avverkad skog, sjöar eller de få våtmarker och hällmarker som 
finns skapar öppningar. 

Skogens har en homogen karaktär och få beståndsdelar. De tydliga 
landskapsrummen är inte många och landskapet upplevs storskaligt. 
Skogsplatån har likheter med landskapstypen kuperat skogslandskap. Den 

Figur 17  Skogsplatåns huvudsakliga beståndsdelar;tät barrskog, högt beläget, storskaligt

Figur 18  Sille skog, tät med få öppningar 

Figur 19  Homogen och högt belägen barrskog

största skillnaden är att denna typ är flackare.

Det flacka landskapet innebär färre övergångar, något som också medför 
färre tillfällen för passager för natur- och friluftsliv. Därför är det i denna 
landskapstyp väldigt viktigt att ta hänsyn till den barriärverkan som 
järnvägen kommer medföra. 
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Stadslandskapet
Korridoren för bibanan går genom Nyköpings tätort. Detta är det enda 
stadslandskap som berörs av Ostlänken delen Sillekrog-Stavsjö. 

Stadslandskapet utgörs av en komplex uppbyggnad av bostäder, 
verksamheter, infrastruktur, grönstruktur, vatten och människor. 
Stadslandskapets komplexa uppbyggnad och människomängd gör att den 
består i ett finmaskigt nät utav passager, rörelsemönster och kopplingar - 
fysiska och emotionella.  

Den täta bebyggelsen innebär också att många människors vardagsliv 
och arbetsliv äger rum här, och påverkas av ingrepp i landskapet. 
Järnvägen innebär en barriärverkan men kommer också medföra nya 

Figur 20  Stadslandskapets huvudsakliga beståndsdelar; bostäder, verksamheter, infrastruktur, parket och stråk, många olika element.

Figur 21  Bostadsbebyggelse, Nyköping  

Figur 22  Stora torget, Nyköping  

kommunikationsmöjligheter, vilket också kan leda till en utveckling av 
samhället.  

Vid inplacering av ny järnväg i detta landskap är det viktigt att ta hänsyn 
till och utvärdera passager och rörelsemönster för att undvika en känsla 
av att vissa delar av staden blir isolerade. Likaså kan mentala avstånd i 
staden öka om hänsyn inte tas till rörelsemönster. Samma sak gäller i de 
fall när man ska inplacera en ny järnväg med mer frekvent trafik och ökade 
säkerhetskrav i den sträckning som befintlig järnväg går.
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För varje karaktärsområde bedöms känsligheten i tre klasser:  

 Hög känslighet: Landskapet kommer att påverkas av ett nytt   
 infrastrukturellt element. Landskapets uppbyggnad och    
 komplexitet är så pass stor att större åtgärder behöver vidtas för   
 att få en påverkan som är rimlig i landskapet.

 Måttlig känslighet: Landskapet kommer att påverkas av ett nytt  
 infrastrukturellt element. Landskapets uppbyggnad och kom  
 plexitet är sådant att åtgärder behöver vidtas för att få en påverkan  
 som är rimlig i landskapet.

 Låg känslighet: Landskapet kommer att påverkas av ett nytt   
 infrastrukturellt element. Däremot är dess uppbyggnad    
 och komplexitet sådant att behoven av särskilda åtgärder, för att få  
 en rimlig påverkan, är mindre.
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2.2 Karaktärsområden
Till skillnad från landskapstypernas generella uppdelning och beskrivning 
av landskapet är karaktärsområdena en platsspecifik uppdelning.  
Landskapstypernas generella uppdelning ligger som grund till den mer 
detaljerade indelningen och alla landskapstyper inom korridoren (utom 
stadslandskap) består av flera olika karaktärsområden.  

Till underlag för indelningen av karaktärsområdena ligger material 
från olika teknikområden som redovisar platsspecifika förutsättningar 
och hänsynsområden. De teknikområdesspecika beskrivningarna i sin 
helhet finns i nästa kapitel - ”3 Teknikspecifika avsnitt” på sida 46. 
Till underlag för karaktärsområdena finns även inventering i fält, en 
enkätundersökning över hur föreningar använder sig av landskapet, samt 
en bred sammanställning av material. Detta har tillsammans resulterat 
i 18 avgränsade områden inom delsträckan som alla har en egen specifik 
karaktär och identitet. 

I detta kapitel görs en beskrivning av dessa karaktärsområden var för sig.  

Skogslandskapet 
Sille skog

Jordbrukslandskapet 
och herrgårdsmiljön 
vid Gärdesta

Lästringe och 
Bälinge skog

Tystbergabygdens 
mosaiklandskap 
med oskiftade byar

Bruksmiljön Svärta 
skog med Uttersjön 
och Holmsjön

Svärtaåns 
dalgång med 
ålderdomliga 
bymiljöer

Skogslandskap 
och Hagnesta 
bergtäkt

Nyköping tätort

De bördiga jordbruks-
markerna vid Tunsätter-
bäcken och Sjösa gods

Närrekreation vid 
Söra och Bullersta

Kultur, natur och 
friluftsliv i 
Nyköpingsåns 
dalgång

Infrastruktur-
präglat och flackt 
landskap vid 
Skavsta flygplats

Det flacka jordbruks- 
och kulturlandskapet 
väster om Nyköping

Stigtomta- och Larslunds-
malmen sandrika malmar, 
grustäkt och vattentäkt

Det flacka jordbruks-
landskapet vid Aspedal

Valingeskogen med 
rekreation och friluftsliv

Det småbrutna skogs-
landskapet mellan 
Ålbergaån och Vretaån

Det höglänta skogs- 
och kulturlandskapet 
präglat av Stavsjö 
bruk

För varje karaktärsområde beskrivs vad som utgör dess särprägel samt 
områdets känslighet för järnvägsanläggningen. 

Känslighet i landskapet
Att bedöma känsligheten innebär att ta ett helhetsperspektiv på de fysiska 
strukturer och kopplingar som styr användningen och upplevelsen av 
landskapet. Upplevelsen av ett landskap påverkas av sensoriska intryck och 
tidsdjupet, medan användningen handlar om den resurs som landskapet 
utgör för brukande (exempelvis jordbruk, friluftsliv och industri), boende 
och som besöksmål.

Känsligheten i landskapet utgörs alltså av den påverkan som intrånget 
av en ny höghastighetsjärnväg har på landskapets struktur, och på 
användningen och upplevelsen av det.  Graden av känslighet bedöms 
utifrån de åtgärder som krävs för att påverkan på landskapet utifrån dessa 
aspekter ska kunna ses som rimlig. 

Mosaikartat 
sprickdalslandskap

Kuperat 
skogslandskap

Flackt 
mosaiklandskap Skogsplatå Stadslandskap

Karta 3 Karta som visar samtliga landskapstyper och karaktärsområden
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Skogslandskapet Sille skog
       Skogsplatå

Skogen rymmer även betydligt senare lämningar, exempelvis löper en 
bevarad del av den gamla landsvägen med historiska belägg från 1678, 
genom den norra delen av korridoren. 

Miljön runt Skogsbo och Ingemundsta torp, med bebyggelse och 
skogsbrukslämningar som härrör från 1600-talet och framåt, visar att 
skogen har nyttjats under lång tid. Här finns kolmilor, tjärdalar och 
lämningar efter ett sågverk som drevs genom kraft från ett uppdämt 
vattendrag vid Skogsbo. 

Ekologiska strukturer
I området finns inga större enskilda naturvärden, men de som finns 
återfinns främst i barrblandskogar och sumpskogar. Ur det lite större 
perspektivet är området dock viktigt, det är ett mosaiklandskap med 
viktiga ekologiska funktioner för bland annat viltrörelser.
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Motorväg

Allmän väg, klass I
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Allmän väg, skilda körbanor, vägmitt
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Genomfartsgata /led, gatumitt

Bilväg/gata

Sämre bilväg

Underfart
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by
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FLYGBAN
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vo
<all other values>

DETALJTYP

GÅNGBRO.M

VANDLED

ÖVÄGCYK.M

ÖVÄGELS.M

ÖVÄGSTI.M

ÖVÄGTRA.M

ÖVÄGUND.M

Text (Terrängkartan)

Järnväg med dubbelspår, el.

Järnväg med enkelspår, el.

Järnväg med enkelspår, ej el.

Järnväg under byggnad

Järnväg i underfart

Smalspårig, dubbel, el.

Smalspårig, enkel, el

Smalspårig, enkel, ej el.

Industrispår

Sankmark,svår

Sankmark,normal

Torvtäkt

Blekvät

hl

my
<all other values>

DETALJTYP

BEBHÖG

BEBIND

BEBLÅG

BEBSLUT

ODLÅKER

SKOGBARR

SKOGLÖV

VATTEN

ÖPMARK

ÖPTORG

Hillshade_OLP3

Value
High : 254

Low : 0

Korridor
Värdeområde naturmiljö

Värdering kulturmiljö
Värdeområde arkeologi

Sillekrog

Mellan Lästringe och Sillekrog ligger ett skogsdominerat höjdområde, Sille 
skog. Den täta skogen ger få rumsligheter och de öppningar som finns i 
skogen är kring sjöar, vägar och kalhyggen. Skogen korsas av flera olika 
kommunikationsvägar såsom väg E4, gamla Riksettan, järnväg och äldre 
färdvägar. Den del av området som berörs av korridoren ligger strax söder 
om väg E4. Själva Sillekrog ligger intill väg E4, utanför korridoren, och 
utgörs av en bensinmack och en servering. Från Sille skog slingrar sig 
den gamla landsvägen genom storskogen. Under 1900-talet har det vuxit 
fram fritidshusområden i anslutning till sjöarna i skogsområdet, men 
även dessa ligger utanför korridoren. I den del av området som berörs av 
korridoren är det sparsamt bebyggt. Det är främst i den sydvästra delen av 
området som ett litet bebyggelsekluster finns; Skogsbo. Österut snuddar 
den norra delen av korridoren vid byn Kvegerö, men direkt påverkan på 
Kvegerö undviks. Idag nyttjas skogen som jaktmark och för andra typer av 
friluftsliv.

Tidsdjup – historik och utveckling
På de skogsklädda höjderna i Sille skog finns stenålderslämningar, troligen 
från mesolitisk tid. Det är strandbundna jakt- och fiskestationer som 
då var belägna på öar i ett skärgårdslandskap. Närmare Gärdesta, på 
sluttningarna mot den öppna dalgången, finns gravar från brons- eller 
äldre järnåldern i form av låga och glest liggande stensättningar. 

Figur 23  Serveringen i Sillekrog  Figur 24  Sille skog  

 Sammantaget bedöms Skogslandskapet Sille skog ha låg  
  känslighet för järnvägsanläggningen

Karaktärsområdesgräns

Karta 4 Sille Skog
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Ekologiska strukturer
I området finns en hög koncentration av viltrörelser beroende på att här 
också finns en passage vid E4. Passager är viktiga då det inte finns många 
andra ställen i östra delen av utredningsområdet där vilt kan röra sig. I 
korridorens södra delar finns några stycken mycket känsliga ängs- och 
betesmarker. Dessa är känsliga för intrång som kan medföra irreparabla 
skador och förluster. Ett viktigt habitatnätverk för spridning av arter i 
gräsmarker täcker hela korridoren.

 Sammantaget bedöms jordbrukslandskapet vid Gärdesta -   
 Ingemundsta ha hög känslighet för järnvägsanläggningen.

Jordbrukslandskapet och herrgårdsmiljön vid Gärdesta
        Mosaikartat sprickdalslandskap

Tidsdjup – historik och utveckling
I dalgången finns ett stort tidsdjup och den kan anses ha ett stort 
kulturhistoriskt värde. Dels är det herrgården och dess omkringliggande 
byggnader samt trädgård som kan anses vara arkitektoniskt värdefulla 
samt inneha höga kulturmiljövärden, och dels har åkermarken som 
ligger i korridoren brukats under en lång tidsperiod. Tillsammans bildar 
dessa inslag ett komplett herrgårdslandskap med tydliga och välbevarade 
komponenter som speglar miljöns sociala och funktionella samband. 
Området har hävdats kontinuerligt sedan järnåldern. Kopplingarna 
till byn Lästringe är också viktiga ur en kulturhistorisk synvinkel. Byn 
Ingemundsta har ett stort tidsdjup, och belägg finns för byn sedan 1382. 

Höjderna längs dalgången kantas av lämningar från brons- och järnålder 
som är vända mot den öppna odlingsbygden. Vid Skanndalen och 
Laggartorp finns områden med låga stensättningar och skålgropar 
från brons- eller äldre järnåldern. Vid Laggartorp löper en åldrig och 
välbevarad vägbank som förband torpet med Lästringe kyrka och den 
gamla landsvägen. Vägen har spårats tillbaka till 1600-talet men är 
troligen ännu äldre. 
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I korridorens nordöstra del återfinns dalgången vid Gärdesta och 
Ingemundsta. Området består i en öppen, låglänt mark som är omgiven 
av högre, skogklädda marker. Här och var finns småskalig bebyggelse 
i mindre kluster. Då ingen entydig riktning finns i dalgången existerar 
inga längre siktlinjer. Från herrgården, som ligger något högre än det 
omgivande öppna landskapet, finns dock vackra vyer åt alla håll utom 
norrut, där väg E4 bildar en visuell barriär. 

Gärdesta gård ligger strax norr om korridoren och dess historia sträcker 
sig till 1500-talet då Gärdesta tillhörde Vasaätten. Gården uppfördes i sin 
nuvarande form under slutet av 1700-talet. I anslutning till herrgården 
ligger också ett antal arbetarbostäder i rödmålat timmer. Gärdesta gård 
ligger utanför korridoren men en ny järnvägsanläggning skulle innebära 
påverkan på gårdsmiljön, främst utifrån ett visuellt perspektiv. Den lilla 
byn Ingemundsta med sina rödmålade timmerbyggnader ligger mitt i 
korridoren. I området finns ett antal mindre vägar, men även den större 
Bälingevägen som leder från väg E4 till byn Lästringe och som är känslig 
mot stängning. Utöver Ingemundsta är området sparsamt bebyggt.

Figur 25  Ingemundsta by  Figur 26  Jordbrukslandskapet vid Gärdesta  

Karaktärsområdesgräns

Karta 5 Jordbrukslandskapet och herrgårdsmiljön vid Gärdesta
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Mellan dalgångarna vid Tystberga och Gärdesta breder ett skogsområde 
med tydlig topografi ut sig. Det är ett väl avgränsat område på nivåer 
mellan 45-65 meter över havet. Skogen är tät med få rumsligheter. Den 
befintliga järnvägen genomkorsar skogen, väg 778 går i södra delen 
genom Lästringe och i norr går väg E4. Strax söder om väg E4 ligger sjön 
Svarvaren.  Skogsområdet är relativt obebyggt men vid sjön Svarvaren och 
i skogens utkanter ligger en del bebyggelse. Norr om korridoren, öster om 
Svarvaren återfinns ett närströvområde. 

Tidsdjup – historik och utveckling
I området fanns goda förutsättningar för boplatser från såväl äldre som 
yngre stenålder på höjderna som under stenåldern utgjorde öar i ett 
skärgårdslandskap. 

I skogen finns även lämningar efter torp som låg under Gärdesta gård 
samt skogsbrukslämningar från de sista århundradena. Närmare 
Tystberga finns ett flertal övergivna torpmiljöer samt brons- och äldre 
järnåldersmiljöer med enstaka stensättningar och krönröse.

Ekologiska strukturer
Lästringe och Bälinge skog är en barrskog dominerad av gran och tall. I 
lägre partier är gran vanligast och i högre och bergiga delar dominerar 
tall. I korridorens södra del finns en del hällmarkstallskog med höga 
naturvärden. 
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Lästringe och Bälinge skog
        Kuperat skogslandskap 

Figur 27  Lästringe och Bälinge skog domineras av barrträd  Figur 28  Lästringe och Bälinge skog. Skogen är tät med få rumsligheter  

 Sammantaget bedöms Lästringe och Bälinge skog ha låg  
 känslighet för järnvägsanläggningen. 

Karaktärsområdesgräns

Karta 6 Lästringe och Bälinge skog
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Tystbergabygdens mosaiklandskap med oskiftade byar
       Mosaikartat sprickdalslandskap

I korridorens östra del återfinns mosaiklandskapet strax norr om 
Tystberga. Landskapet är småbrutet och utgörs av odlingsmark, 
skogspartier och bebyggelse i stora topografiska skillnader. I området 
skapas flera tydliga rumsligheter genom de topografiska skillnaderna. 
Det är ett böljande och komplext landskap, och bebyggelsen ligger 
samlad i små oskiftade kluster. Byar som berörs av korridoren är Nya 
Utterö och Blindkällan. Precis söder om korridoren i områdets östra 
del ligger Tystberga kyrka i det som är gamla Tystberga, kyrkbyn som 
fanns innan dagens nya Tystberga växte fram längs järnvägen. Längst 
österut befinner sig korridoren en bit ifrån E4, för att sedan gå samman 
med vägen i korridorens västra del. Västra delen av området innefattar 
en stor vattentäkt som är komplex ur en hydrogeologisk synvinkel. Två 
stycken större vägar går igenom området och är Tystbergas förbindelse 
med väg E4. Än längre västerut återfinns Sättra, en liten gård som 
ligger i ett mosaikartat kuperat landskap. Här finns öppna betesmarker 
och Sörmlandsleden, Sveriges första låglandsled och mycket rekreativt 
värdefull, löper genom området. Området är redan idag påverkat av 
infrastrukturelement då det ligger inklämt mellan väg E4 och den 
befintliga järnvägen. 

Tidsdjup – historik och utveckling:
Här finns ett odlingslandskap med många äldre drag, slingrande vägnät 
och oskiftade byar som tillsammans ger stora miljöskapande värden. Det 
är en levande landsbygd med jordbruksenheter och bostadsbebyggelse i en 

Ekologiska strukturer
I området finns ett antal naturmiljöer som är värdefulla. I öster 
innefattar dessa värdeområden dels en ängs- och betesmark (vilken 
även sammanfaller med det ovan nämnda järnåldersgravfälten) och dels 
en enbuskhage. Biotoperna är känsliga för intrång som kommer att ge 
irreparabla skador och förluster. I områdets östra del finns en del finns 
en del möjligheter för viltrörelse i landskapet. I större del av området är 
E4 en alltför stor barriär för viltet att röra sig igenom. Gräsmarkerna i 
området skapar viktiga samband för habitatnätverk och spridning. Störst 
värdekoncentration återfinns i den sydvästra delen av karaktärsområdet, 
vid Sättra. Här finns många ängs- och betesmarker med högsta naturvärde. 

Figur 29  Tystbergabygdens mosaiklandskap Figur 30  Tystberga kyrka  Figur 31  I området finns flera naturvärden, bland annat denna enbuskhagen

 Sammantaget bedöms Tystbergabygdens mosaiklandskap ha  
 hög känslighet för järnvägsanläggningen.

kontinuitet som fortsatt fram till idag. 

Ägoförhållanden och laga skiftets sena genomförande har inneburit 
att norra Tystbergabygden bevarat en ålderdomlig karaktär. Byarna, 
varav flera är oskiftade, är omgivna av ett äldre odlingslandskap. 
Tystbergabygden är ett tydligt exempel på ett jordbrukslandskap som 
uppvisar ålderdomliga drag. Miljön är rik på fornlämningar vilka 
illustrerar en lång kontinuitet från stenålder till medeltid. 

Det finns flera komplexa fornlämningsmiljöer med höga värden varav 
flera är besöksmål. De bästa exemplen ligger vid Utterö, Rogsta by och 
Rogsta grustäkt. Vid Tullen ligger socknens största gravfält sett till antalet 
gravar. I södra Tystberga finns isälvsavlagringar som erbjöd attraktiva 
boplatslägen under stenåldern. Här har omkring 4000-6000 år gamla 
gropkeramiska boplatser påträffats som legat intill den forntida havsviken. 
Lämningar efter brons- och järnålderns gravar ligger på höjderna intill 
odlingsmarkerna. De medeltida bytomterna är i stor utsträckning 
fortfarande bebyggda och ligger på förhöjda öar i odlingsmarken. Västerut 
i landskapet, finns delar av jordbrukslandskap med gården Sättra med 
hävd från 1600-talet och torpet Norrstugan norr om väg E4, omnämnt 
på kartor från 1700-tal. Även om miljön är fragmentariskt bevarad på 
grund av såväl stambanans som väg E4:s dragningar speglar den en agrar 
produktionsmiljö med historisk hävd. 
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Figur 32  Tystbergabygden. Bebyggelsen ligger spridd i byar i odlingslandskapet 

Figur 33  Väg 771 igenom TystbergabygdenKaraktärsområdesgräns

Karta 7 Tystbergabygdens mosaiklandskap med oskiftade byar
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Bruksmiljön Svärta skog med Uttersjön och Holmsjön
        Kuperat skogslandskap 

malm och kol hämtades här. Vid Svärtagårds station finns betydande 
lämningar efter gruvbrytning med dagbrott, varphögar och bebyggelse 
som fortfarande är bebodd. Detta område är också det med största 
landskapsbildsvärde. 

I detta månghundraåriga produktionslandskap finns ett äldre vägnät 
som har utgjort viktiga fysiska samband under lång tid. Den väg som går 
strax väster om Uttersjön är viktig i detta avseende, men är även idag en 
identifierat viktig kommunikationsled. Ett flertal torp har legat i skogen 
längs de gamla vägarna. I området där väg E4 korsar korridoren nära 
Håkanbol, finns en komplex bronsåldersmiljö som består av krönröse, 
skärvstenshögar, stensättningar och hällristningar samt ett skadat gravfält. 
I trakten har även lösfynd av bronssvärd och en bronshalsring påträffats.

Ekologiska strukturer
I området finns inte så många specifika naturvärden, istället är helheten 
det viktiga. De båda sjöarna, Uttersjön och Holmsjön, är värdefulla 
ur natursynpunkt. I övrigt består naturvärdena främst i olika typer av 
barrskog. De flesta specifika värdena finns koncentrerade söderut i 
korridoren. Ur ett helhetsperspektiv är området desto mer intressant. 
Ett habitatnätverk för ädellövskog korsas av korridoren. Några större 
viltrörelser finns dock inte i området, där E4 idag utgör en stor barriär.

Väster om Tystbergas mosaiklandskap tornar det höglänta, kuperade, 
Svärta skog upp sig. Området ligger 40-75 meter över havet. I detta 
visuellt enhetliga skogslandskap finns två sjöar, Uttersjön och Holmsjön. 
Korridoren korsar dessa två sjöar i en ganska smal passage som avgränsas 
av E4 i norr. I korridorens södra del återfinns också den befintliga 
järnvägssträckningen som går mellan Norrköping och Stockholm via 
Nyköping, här går idag regionaltåg. Den del av skogen som ingår i 
korridoren är alltså i mångt och mycket redan påverkad av infrastruktur. 

Utöver sjöar och homogent skogslandskap präglas skogen av bebyggelsen 
i Gruvstugan och Svärtagårds station. Bebyggelsen är torpliknande och 
innehar ett visst kulturvärde med historiska kopplingar till gruvdrift. 
Denna bebyggelse och dess historiska funktion har koppling till Svärta 
bruk, och denna del av området har också landskapsbildsvärde. Igenom 
området på vissa ställen går även Sörmlandsleden. I övrigt är rekreationen 
främst kopplad till sjöarna, där fiske i viss mån förekommer. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Bygden har sedan länge präglats av Svärta bruk som ligger norr om 
korridoren. Vid bruket producerades järn under lång tid genom olika 
tekniker och Svärta skog var ett resursområde till bruket genom att 

Figur 34  Väg E4 anas till vänster i bild och till höger ligger Uttersjön  Figur 36  Uttersjön  Figur 35  Svärta skog är tät och domineras av barrskog  

 Sammantaget bedöms bruksmiljön Svärta skog med Uttersjön  
 och Holmsjön ha måttlig känslighet för    
 järnvägsanläggningen.
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Karta 8 Bruksmiljön Svärta skog med Uttersjön och Holmsjön
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Svärtaåns dalgång och ålderdomliga bymiljöer
        Mosaikartat sprickdalslandskap

omfattar många intakta intilliggande miljöer med ålderdomlig prägel och 
välbevarade fornlämningsmiljöer. 

Bebyggelsestrukturen har förändrats genom de uppköp av byar som 
gjordes av Svärta bruk och gård, exempel på  dessa är uppköp är 
Nälberga, Berga och Västerberga gård. Gillinge gård med tre generationer 
manbyggnader uppvisar höga byggnadshistoriska värden. Vid Gillinge 
gruvor bröts järnmalm fram till början av 1900-talet. Bakom skogens 
ridå döljer sig en igenvuxen men fortfarande avläsbar industrimiljö 
med varphögar, dagbrott, vägar, husgrunder och gruvhål. Vid Gillinge 
finns även övergivna torplämningar från 1500-1600-talet, bl.a. efter 
båtsmanstorpet Gillingestugan.

Dalgången har varit en viktig kommunikationsled sedan förhistorisk tid via 
den vattenfarled som ledde vidare norrut till Runtuna. I historisk tid har 
Eriksgatan passerat Svärta.

Ekologiska strukturer
Svärtaån är ett Natura 2000-område och korridoren korsar Svärtaån i 
ett låglänt område med åkermark på ömse sidor om ån. Vattendraget 
är vid korsningspunkten 5-10 meter brett, lugnflytande och kantas av 
bladvass. Vid högvatten svämmas delar av vattendraget över och skapar 

Mot Sjösa, öster om Nyköping, sträcker sig tre sprickdalar från nordväst, 
norr och nordöst. Svärtaåns dalgång är den mittersta som kommer 
norrifrån, från sjön Runnviken, och mynnar ut med de andra vattendragen 
i Sjösafjärden i Östersjön. I dalgångens botten rinner Svärtaån och 
landskapet präglas av öppen åkermark omgivet av skogklädda berg. 
Dalgången har ett högt landskapsbildsvärde. Svärtaåns dalgång är en 
levande landsbygd och ett välhävdat odlingslandskap. Svärtaåns dalgång 
övergår österut i Svärta skog som på grund av sin skogsdominerade 
karaktär beskrivs som ett eget karaktärsområde. 

Väg 223/800 sträcker sig från Sjösa och norrut längs västra sidan av 
dalgången. Väg 223 är även namnet på ett företagsnätverk för verksamma 
kvinnor längs vägen vilka verkar för att utveckla vägen till en attraktivare 
utflyktsväg genom att bedriva exempelvis besöksnäringar. Söder om 
korridorens sträckning går väg E4. I karaktärsområdet ligger ingen 
bebyggelse inom korridoren men strax söder om korridoren och väg E4 
ligger ett antal små byar och gårdar.  

Tidsdjup – historik och utveckling
Dalgångens odlingslandskap sträcker sig längs med väg E4 och 
området vid Säby, Nälberga och Gillinge är en levande landsbygd med 
jordbruksenheter och bostäder med historisk kontinuitet. Området 
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 Sammantaget bedöms Svärtaåns dalgång och bymiljöerna ha  
 hög känslighet för järnvägsanläggningen.

Figur 37  Svärtaån  Figur 38  Gillinge gård  

viktiga födosöks- och häckningslokaler för fåglar. Vattendraget innehåller 
också en intressant fisk- och musselfauna. Vid Gillinge ligger tre stycken 
betesmarker med höga värden. 

Karaktärsområdesgräns

Karta 9 Svärtaåns dalgång och ålderdomliga bymiljöer
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Skogslandskap och Hagnesta bergtäkt
        Kuperat skogslandskap 

Mellan Svärtaåns och Tunsätteråns dalgångar breder en kuperad och 
barrskogbeklädd höjd ut sig. Mitt i området ligger Hagnesta bergtäkt, en 
aktiv bergtäkt som drivs av Swerock. Bergtäkten innebär att området också 
präglas av en stor andel tung trafik och utgör ett tydligt karaktärsbrytande 
element i det annars slutna skogslandskapet. I sydligaste delen av området, 
där marken planas ut och omfamnas av de omkringliggande dalgångarna, 
bryts det ensidiga barrskogsinslaget upp av en högre andel lövskog. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Området präglas idag av bergtäktens etablering. Bergtäkten har ett visst 
kulturhistoriskt värde då den spelat en viktig roll för bygden och försörjt 
många byggen i Nyköpingstrakten med material. Det här området har 
även bebotts av människor under stenåldern liksom under järnåldern. I 
skogspartiet intill bergtäkten finns flertal nyupptäckta stenåldersboplatser 
samt två odaterade hägnader. 

 Sammantaget bedöms skoglandskapet och Hagnesta bergtäkt  
 ha låg känslighet för järnvägsanläggningen.

I den allra sydligaste utkanten av området återfinns två fotbollsplaner, 
hemvist för Sjösa IF, grundat 1933.  

Ekologiska strukturer
Området består till största delen av höglänt barrskog. De flesta 
naturvärden i området har en låg klassning ifrån naturvärdesinventeringen, 
och består främst av barr- och tallskogar, men i områdets södra del finns 
även en viss andel lövskog. Strax väster om bergtäkten återfinns en liten 
mosse som har ett påtagligt naturvärde. På tre ställen i korridoren finns ett 
högt naturvärde. Dels är det ett kalkbarrskogsområde i karaktärsområdets 
västra del, och dels två hällmarkstallskogar i korridorens sydöstra del. I 
skogsområdet förekommer väldigt få viltrörelser, antagligen mycket 
beroende av att väg E4 är en stor barriär strax söder om korridoren.
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Figur 39  Hagnesta bergtäkt  Figur 40  Skogen i området är tät och domineras av barrskog
Karaktärsområdesgräns
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De bördiga jordbruksmarkerna vid Tunsätterbäcken och Sjösa gods
        Mosaikartat sprickdalslandskap

Mot Sjösa, vid Sjösafjärden, sträcker sig tre sprickdalar från nordväst, 
norr och nordöst. I den nordvästliga sprickdalens botten rinner 
Tunsätterbäcken. Dalgången präglas av öppen åkermark och är omgiven 
av skogklädda höjder. Tunsätterbäckens dalgång är bred och beklädd 
av små högre liggande skogsöar vilket gör att dess nordvästliga riktning 
inte uppfattas som särskilt markant. Några av dessa öar skärs av utav 
korridoren. Tunsätterbäckens dalgång berörs av korridoren både för 
bibana och höghastighetsjärnväg. I den del som berörs av korridoren för 
höghastighetsbanan ligger den lilla byn Hagnesta. E4 går även genom 
karaktärsområdet.

Tidsjup – historik och utveckling
Byn Hagnesta i korridorens mitt utgör en klungby med stora 
byggnadshistoriska och miljöskapande värden. Området, som idag är 
en jordbruksfastighet, utgör en tydligt avgränsad och därmed historiskt 
läsbar miljö. Hagnesta by har genom sin ålderdomliga namnform, anor 
från järnåldern vilket även ett flertal gravfält i närheten styrker. Komplexa 
fornlämningsmiljöer med gravfält och bytomt från yngre järnålder finns 
även i Garskog och i Garphagen samt välbevarade torplämningar efter 

Bergastugan från 1800-talet i närheten av Garphagen. 

I södra delen av karaktärsområdet, i korridoren för bibanan finns 
jordbruksmark kopplad till Sjösa gods. Godset har en lång historisk 
kontinuitet och är känt sedan 1400-talet, samt har byggts om i omgångar 
under 1600- och 1700-talen. I området finns även lämningar efter 
de medeltida gårdarna Fjunsta och Karsbols gård som köptes upp av 
Sjösagodset. Strax väster om dalgången och Sjösa gods ligger i Sjösa 
gruvor på en skogsklädd höjd, där malm bröts från 1500 till 1800-talet. 
Skogen norr om Sjösa gård används idag som närrekreationsområde för 
Nyköpings tätort. 

Ekologiska strukturer
Karaktärsområdet innefattar områden med olika typer av naturvärden. I 
södra delen av området är dessa främst kopplade till Sjösa gods, och består 
i alléer och parkmiljöer. I norra delen av området, i den östra utkanten 
där området möter karaktärsområdet kring Hagnesta bergtäkt, finns 
några högt värdefulla blandskogsområden. I norra delen av området, vid 
Hagnesta, består naturvärdena i barrskogar och gräsmarker. Hagnesta 
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Tunsätterbäcken

Sjösa gods

by inrymmer en intressant torpmiljö med en trädgård med påtagligt 
naturvärde. Tunsättersbäcken är ett delvis opåverkat vattendrag 
som mynnar i Natura 2000-området Svärtaån innan dess utlopp till 
Sjösafjärden.

Sammantaget bedöms de bördiga jordbruksmarkerna vid 
Tunsätterbäcken ha hög känslighet för järnvägsanläggningen.

Figur 42  Väg E4 skär genom dalgången  Figur 41  Tunsätterbäcken  
Karaktärsområdesgräns
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Närrekreation vid Söra och Bullersta
        Mosaikartat sprickdalslandskap

Norr om Nyköping, mellan dalgångarna vid Nyköpingsån och 
Tunsätterbäcken är landskapet mosaikartat och omväxlande. Här 
breder ett sprickdalslandskap ut sig med omväxlande odlingsmark och 
skogsklädda höjder. Väster om området blir landskapet flackare medan det 
österut övergår i ett skogsområde öst om Tunsätterbäcken. 

I området finns ett stort utbud av rekreations- och friluftsmöjligheter. 
Precis norr om korridoren ligger Hovrasjön med bland annat skridsko- 
och paddlingsmöjligheter. Sörmlandsleden passerar söder om sjön 
och fortsätter sedan en bit intill sjön för att sedan korsa korridoren i 
nordöstlig-sydvästlig riktning. Vid Hovrasjöns södra kant ligger Söra 
scoutgård och friluftsgård och en utomhusförskola. I skogspartiet 
mellan Söra och Hovra finns det elljusspår. Byn Bullersta ligger i 
utredningskorridorens mitt, och i området finns ett antal ridvägar. Väster 
om Bullersta fortsätter närströvområdena kopplade till Nyköping. Söder 
om korridoren finns ett strövområde, Oxbacken, samt en motorgård väster 
om Svansta. 

Korridoren passerar en av Nyköpings villaförorter, Hagalund, och 
norra delen av Hagalund ligger inom korridoren. Inom korridoren 
förekommer bebyggelse främst i Berga, Söra och Bullersta samt Hagalund. 

Runtunavägen passerar området i nord-sydlig riktning och leder in till 
Nyköping. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Landskapsbilden vid Hovrasjön har präglats av en välbevarad 
herrgårdsmiljö med gårdar, torp och vägnät. Miljön är värdefull och visar 
på sociala och funktionella samband. Även gårdarna öst om skogspartiet 
intill Runtunavägen omfattas av de höga kulturmiljövärdena. 

Miljön kring Bullersta är fornlämningstät med flera stora gravfält och 
förhistoriska bytomter vid Berga, Söra och Bullersta, som än idag 
bebyggda. Fornlämningarna har höga värden och är delvis vårdade, 
tillgängliggjorda med vandringsled och skyltar.

Ekologiska strukturer
Inom området finns många värdefulla barrblandskogar och betesmarker. 
Norr om Hagalund ligger exempelvis en barrblandskog med ett 
lövträdsrikt bryn som har höga naturvärden. Spritt i området finns 
värdefulla betesmarker och särskilt skyddsvärde är betesmarkerna i södra 
delen av korridoren vid Berga och söder om Garphagen. 
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 Sammantaget bedöms området vid Söra-Bullersta ha hög  
 känslighet för järnvägsanläggningen.

Figur 43  Öppet landskapsrum söder om Söra Figur 44  Söra utomhusförskolaKaraktärsområdesgräns
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Bebyggelse
Nyköping är en medelstor stad med cirka 30 000 invånare. Centrala 
Nyköping har en rutnätsstruktur och främst låg bebyggelse, 2 – 
3-våningshus samt en del 4 – 5-våningshus. Flertalet låga borgarhus 
uppfördes under 1700- och 1800-talet. Staden i sin helhet består av 
flera olika bebyggelsetyper såsom lamellhus, kvartersstad, villaområden, 
industriområden, storskaliga bostadsområden med mera. Nyköping 
är en residensstad och sedan medeltiden har Nyköping varit ett viktigt 
politiskt maktcentrum. Stadsmiljön är välbevarad och staden präglas 
av flertalet offentliga byggnader. Innerstaden är av riksintresse för 
kulturminnesvården. Uttryck för riksintresset är Nyköpingshus, de 
medeltida kyrkorna samt den rätvinkliga stadsplanen från 1600-talet.

Nyköpings station ligger i västra Nyköping och här planeras ett nytt 
resecentrum. De delar av Nyköping som kommer att beröras av 
järnvägsanläggningen är centrala Nyköping samt en del av området 
Hagalund i norra Nyköping. Dock ligger korridoren nästan i sin helhet 
inom befintligt järnvägsområde i centrala Nyköping och kommer 
därmed inte kräva några större intrång i befintlig stadsmiljö. Nyköping 
i övrigt påverkas indirekt av att nya barriärer tillkommer och befintliga 
rörelsemönster kan komma att påverkas.  

Längst österut i tätorten, öster om Lennings väg, norr om 
utredningsområdet ligger grönområdet Ekensberg. Här finns även service 
i form av en vårdcentral och två skolor. Söder om utredningsområdet 
återfinns ett villa- och radhusområde med bebyggelse från 1960- och 
1970-talen. Bostadsområdet Stenkulla ligger strax väster om detta. 
Området är från tidigt 1960-tal med både lägre och högre flerbostadshus. 
Husen omges av mycket grönska och området har ett eget litet centrum.

Mellan Lennings väg och Nyköpingsån, norr om korridoren återfinns 
Isaksdal, ett bostadsområde med lägre flerbostadshus från mitten av 
1960-talet. Marken är kuperad och mellan husen finns skogspartier och 
grönska. Söder och väster om Isaksdal finns ett äldre villaområde, Östra 
villastaden, med typiska egnahemsvillor från 1920-talet, kopplade till 
Nordiska Kompaniets (NK) verkstäder. Mellan Östra villastaden och 
Nyköpingsån ligger grönområdet Kråkberget. 

Söder om utredningsområdet, mellan Lennings väg och Nyköpingsån, 
finns liksom norr om järnvägen; villabebyggelse. Här finns också 
serviceutbud bestående i två stycken skolor. Väster om villaområdet tar 
ett äldre flerbostadshusområde vid, Öster. Här finns bebyggelse från förra 
sekelskiftet och framåt. Intill järnvägen ligger ett par verksamheter.

Mellan Nyköpingsån och Brunnsgatan ligger Västra kyrkogården söder 
om korridoren. Norr om korridoren återfinns den anrika Folkungavallen, 
en idrottsplats med höga kulturmiljövärden som uppfördes till 
lantbruksutställningen i Nyköping 1914 men än idag används av IFK 
Nyköping.

Norr om korridoren, väster om Brunnsgatan, återfinns ett villaområde 
i egnahemsstil. Söder om detta område ligger dagens station. Söder 
om stationen, bakom stationsbyggnaden, finns flerbostadshus. I 
bangårdsområdet, öster om väg E4, ligger stora verksamhetsområden både 
norr och söder om banan samt ett litet småhusområde på södra sidan om  
väg E4. Väster om väg E4 fortsätter verksamhetsområdet på den norra 
sidan nästan ända fram till bangårdsområdets slut. Bebyggelsen avslutas 
i väster med några enstaka småhus och en omformarstation. På den södra 
sidan finns en grupp småhus, ett kolonilottsområde och ett område med 
många små bilgarage. 
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Tidsdjup - historik och utveckling
Nyköping är en stad med anor långt tillbaka i tiden. Belägg för Nyköpings 
stad finns så långt tillbaka som 1280-talet, men troligtvis har Nyköping 
varit en boplats även innan dess, på de höjder som omger staden. 
Under stenåldern var de låglänta delarna av området under vatten. Vid 
etablerandet av Nyköpings stad placerades den strategiskt vid Östersjön. 
De kringliggande varierande skogs- och jordbruksmarkerna var också 
viktiga då de kunde bidra med timmer och livsmedel.

Den rutnätsstad som fortfarande präglar de centrala delarna av staden 
härstammar från mitten av 1600-talet. Dock drabbades Nyköping hårt utav 
rysshärjningarna år 1719, vilket innebär att större delen av bebyggelsen 
är från efter detta år. Strukturen är dock i mångt och mycket samma som 
innan dess. Dessa värden ligger huvudsakligen söder om korridoren.

Under början av 1800-talet etablerades industrier i Nyköping. Liksom 
i Norrköping bestod dessa i klädesfabriker varv och bruk. Industrierna 
var starka i Nyköping in i mitten på 1900-talet. För detta finns exempel 
bland annat öster om Nyköpingsån där korridoren ligger söder om 
Östra villastaden, ett tidstypiskt egnahemsområde som uppfördes under 
1920-talet i en enhetlig stil, för NK:s verkstäder. Nästa lager av bebyggelse, 
ännu längre österut är Isaksdal, ett tidstypiskt bostadsområde med främst 
flerfamiljshus uppfört under mitten av 1960-talet, samt Stenkulla, med 
flerbostadshus och villor, också från 1960-talet. Staden har under modern 
tid till större del övergått till att vara serviceinriktad.
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Utredningsområde för bebyggelse

Figur 45  Nyköpings tågstation Figur 46  Nyköpingshus och Nyköpingsån

Igenom korridoren går i idag den befintliga järnvägen, invigd år 1915, och 
kring stationsläget finns en välbevarad miljö med byggnader som ger en 
god helhetsbild utav järnvägen vid den tid som den tillkom, med utveckling 
fram tills idag.

Karaktärsområdesgräns
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Öster om Nyköping, i strövområdet Ekensberg återfinns ett antal 
kulturhistoriska lämningar inom korridoren. Mest intressant är området 
Sjösa gruvor som brukades under 1500- till 1800-talet. Sjösa gods ligger 
strax söder om den befintliga järnvägen. Godset har en lång historisk 
kontinuitet, är känt sedan 1400-talet, och har byggts om i omgångar under 
1600- och 1700-talen.

I centrala delarna av Nyköping, vid Nyköpingsån finns ett område med 
riksintresse för kulturmiljövården. Strax norr om korridoren ligger 
Folkungavallen, en fortfarande använd idrottsplats som byggdes 1914 och 
som är av kulturvärde med sin hundraåriga platskontinuitet. Söder om 
området ligger Västra kyrkogården. Här är järnvägspassagen smal utmed 
Folkungavallen. I de västra delarna av staden återfinns, strax norr om 
korridoren, lämningar kopplade till gruvdrift.

Ekologiska strukturer
I norra delarna av Nyköping mynnar staden ut i ett närströvområde som 
också är ett kartlagt naturvärde i den fördjupade översiktsplanen. Detta 
område är värdefullt och hänsyn bör tas med den nya järnvägens profilläge.

I de centrala delarna av Nyköping finns i korridoren för bibanan ett antal 
skyddsvärda träd och ett antal parker som hänsyn behöver tas till. Rekrea-
tionsområdena Ekensberg i öster och Dammgruvan i öster är identifierade 
som naturvärden som inte bör exploateras. I Ekensberg finns ett antal 
naturområden med identifierat höga naturvärden, och vid Dammgruvan 
finns ett område av högsta naturvärde. I centrala delarna av staden går 
Nyköpingsån, som är strandskyddad och riksintresse för bland annat 
naturvård. Vissa områden i nära anslutning till järnvägen är också biotoper 
av lokalt och kommunalt intresse. 

Rekreation och friluftsliv
I det område av staden som ligger mellan den befintliga järnvägen genom 
Nyköping och korridoren för höghastighetsjärnvägen, som löper norr om 
staden, finns ett antal rekreationsområden. Det östligaste heter Ekensberg 
och är ett närrekreationsområde med motionsspår och orientering. 
Området är välanvänt både av skolor och privatpersoner. Centralt genom 
staden rinner Nyköpingsån och längs med ån finns ett promenadstråk. 
Området är också av riksintresse för friluftslivet, och Sörmlandsleden går 
igenom området. Ån är värdefull för fritidsfiske, kanotpaddling och för 
andra naturupplevelser. Den befintliga järnvägen korsar ån på bro.

Längre norrut, vid Oxbacken ligger Sätterstaberget. Norr om Nyköping tar 
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Övrig kulturhistorisk lämning
Bevakningsobjekt
Uppgift om eventuell fornlämning

Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Bevakningsobjekt

Byggnadsminne karaktärsområdet som heter ”Närrekreation vid Söra och Bullersta” vid. 
Detta är ett rekreations- och friluftslivtätt område med närströvområde 
och den rekreativt värdefulla Hovrasjön. Fortsatta kopplingar från staden 
hit är av yttersta vikt. Likaså finns rekreativa värden strax norr om 
Hagalund, och här är kopplingarna mot Hovrasjön viktiga.

Strax väster om väg E4 finns ett koloniområde söder om den befintliga 
järnvägen. Precis norr om den befintliga järnvägen finns ytterligare ett 
närströvområde, Nöthagen.

Kopplingar, barriärer, passager och målpunkter
Nyköping är idag genomkorsat av två större infrastrukturella barriärer; 
väg E4 och den befintliga järnvägen. Själva innerstaden ligger söder 
om järnvägen på bägge sidor av Nyköpingsån. Den bebyggelse som 
finns sig norr om järnvägen är relativt spridd och uppbruten av större 
naturområden.  Hagalund, det nordligaste området i Nyköping, 
ligger i direkt anslutning till närströvområdet kring Hovrasjön. 
Höghastighetsjärnvägen norr om Nyköping kommer att utgöra en stor 
barriär.  Bebyggelsen söder om höghastighetsjärnvägen och norr om 
tågbanan igenom centrala Nyköping kommer att bli helt omringat av 
järnväg samt genomkorsat av väg E4. 

En viktig koppling i staden förutom de befintliga vägar som finns är 
grönstråket som går igenom hela staden längs med Nyköpingsån. Här 
finns passager vid den befintliga järnvägen. I övrigt finns ett antal viktiga 
kopplingar över och under befintligt järnvägsområde som behöver tas 
i beaktande vid etablerande av en ny järnväg med potentiellt högre 
trafikering.

 Sammantaget bedöms Nyköpings tätort ha hög känslighet för  
 järnvägsanläggningen.

Figur 47  Gammalt möter nytt i Nyköpngs centrum  

Karaktärsområdesgräns

Karta 15 Kulturmiljö i Nyköping 
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Vandringsled
Riksintresse för friluftslivet
Närströvområden

Figur 48  Promenadstråk längs Nyköpingsån

Figur 49  Stora Torget i Nyköping

Karaktärsområdesgräns

Karaktärsområdesgräns

Karta 16 Naturmiljö i Nyköping

Karta 17 Rekreation i Nyköping
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Barriär
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Koppling

Målpunkt

Figur 50  VÄg E4 över befintlig järnväg väster om tågstationen

Karaktärsområdesgräns
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Karta 19 Barriärer, kopplingar och målpunkter i Nyköping
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Kultur, natur och friluftsliv i Nyköpingsåns dalgång
        Mosaikartat sprickdalslandskap

Nyköpingsåns dalgång bildar gräns för sprickdalslandskapet i östra 
Södermanland och det flackare landskapet väster om ån där de sandrika 
malmarna vidtar. Öster om ån avgränsas dalgången av en höjdrygg på 
vilken Bönsta gård ligger. Runt ån breder ett område med stora och högt 
klassade åkermarker ut sig. Intill ån bildas översvämningsmarker på vilka 
det har etablerats ängsmarker. På höjderna i jordbrukslandskapet utmed 
ån ligger små byar samt ensamgårdar. Det är en levande landsbygd med 
jordbruksenheter och bostäder med lång historisk kontinuitet. Dalgången 
är bred vilket ger ett storskaligt och öppet landskapsrum. Landskapet har 
en mosaikartad karaktär vilket gör att Skavsta flygplats och Nyköping 
ligger visuellt undangömda det relativt flacka landskapet till trots. Både 
ån och området runtomkring är populärt för friluftsliv såsom fiske, 
skridskoåkning, kanotpaddling och fågelskådning. Området omfattas av 
riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård.

Tidsdjup - historik och utveckling 
Nyköpingsåns dalgång är av kulturmiljövården utpekat som riksintressant. 
Motiven för riksintresset vilar på det kulturhistoriska värde som 
dalgångsbygden representerar, med sitt utpräglade herrgårdslandskap 
i norr, storbondebygd i söder och fornlämningsmiljön i Släbro med 
unika hällristningar och gravfält. Stora bebyggelsehistoriska värden har 
Bönsta gård som är en herrgårdsmiljö och ligger på höjdryggen öster 

om Nyköpingsån. Intill gården finns två gravfält som är besöksmål 
med höga upplevelsevärden. Utöver Bönsta gård ligger flera gårdar i 
dalgången. Dessa är visuellt sammankopplade och representerar ett 
jordbrukslandskap med stora kulturhistoriska värden. 

Väster om Nyköpingsån ligger byn Stora Berga med gravfält och ett par 
övergivna vägsträckningar av oklar datering. 

Ekologiska strukturer
Vid Bönsta täcks nästan hela korridoren utav naturvärde av högsta 
värde. Dels parken och trädgården vid Bönsta gård i norr, men även en 
ängs- och betesmark i söder. Till väster ligger Nyköpingsån som utgör 
riksintresse för naturvård. Inom korridoren ligger också ett värdefullt 
biflöde till Nyköpingsån. Nyköpingsån har mycket god vattenkvalitet och 
klassas som ett särskilt skyddsvärt område med hänsyn till förekomst 
av arter och stammar av fisk. Här förekommer även den rödlistade 
tjockskaliga målarmusslan. I området runt Nyköpingsån finns dessutom 
en stor koncentration av ytor med naturlig gräsmark. Vattenståndet i 
ån varierar kraftigt efter säsong och väderlek vilket gör området till en 
mycket god rastplats för fågel. Det varierade vattenståndet ger även 
rika översvämningsmarker. I norr och söder kantas ån av lövskog och 
däremellan utbreder sig vidsträckta våtängar. 

Nyk
öp

ing
så

n

Tå

Harg

Bönsta

Brunnsta

Skavsta

St. Berga

Bullersta

Hagalund

0 0,5 1
km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
OL00-Ostlanken_Gallande_korridor Korridor

Värdeområde naturmiljö

Högt naturvärde Högsta naturvärde Naturreservat Biotopskydd Natura2000 SCI_ej_alvar_rikstackande Riksintresse för naturvård vo DETALJTYP

Vandringsled

Närströvområden

Rörligt friluftsliv MB 4:2 Riksintresse för friluftslivet Riksintresse för kulturmiljö Buffer_vagar_klass Värdeområde arkeologi OLP3-FLA-B_Kultur(stor)-0002_polyline Värdeområde kulturmiljö Motorväg

Allmän väg, klass I

Allmän väg, klass II

Allmän väg, klass III

Allmän väg, skilda körbanor, körbanemitt

Allmän väg, skilda körbanor, vägmitt

Genomfartsgata /led, körbanemitt

Genomfartsgata /led, gatumitt

Bilväg/gata

Sämre bilväg

Underfart

Färjeled

Väg under byggnad

by

ba
<all other values>

DETALJTYP

ANLOMR

FLYGBAN

IDRPLAN

vo
<all other values>

DETALJTYP

GÅNGBRO.M

VANDLED

ÖVÄGCYK.M

ÖVÄGELS.M

ÖVÄGSTI.M

ÖVÄGTRA.M

ÖVÄGUND.M

Text (Terrängkartan)

Järnväg med dubbelspår, el.

Järnväg med enkelspår, el.

Järnväg med enkelspår, ej el.

Järnväg under byggnad

Järnväg i underfart

Smalspårig, dubbel, el.

Smalspårig, enkel, el

Smalspårig, enkel, ej el.

Industrispår

Sankmark,svår

Sankmark,normal

Torvtäkt

Blekvät

hl

my
<all other values>

DETALJTYP

BEBHÖG

BEBIND

BEBLÅG

BEBSLUT

ODLÅKER

SKOGBARR

SKOGLÖV

VATTEN

ÖPMARK

ÖPTORG

Hillshade_OLP3

Value
High : 254

Low : 0

Korridor
Värdeområde naturmiljö
Riksintresse för naturvård
Vandringsled
Närströvområden

Riksintresse för friluftslivet
Riksintresse för kulturmiljö
Värdeområde arkeologi
Värdeområde kulturmiljö

 Sammantaget bedöms Nyköpingsåns dalgång ha hög   
 känslighet för järnvägsanläggningen.

Figur 51  Resta stenar på gravfältet vid Högvakten  

Figur 52  Nyköpingsåns breda dalgång  Figur 53  Bönsta gård  
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Karta 20 Kultur, natur och friluftsliv i Nyköpingsåns dalgång
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Infrastrukturpräglat och flackt landskap vid Skavsta flygplats
        Flackt mosaiklandskap

Väster om Nyköpingsån tar Skavstamalmen vid, en sandrik platåliknande 
isälvsavlagring. Det ger ett flackt landskap dominerat av tall- och 
granskog.  Här ligger Skavsta flygplats som även sträcker sig vidare norr 
om korridoren. Landskapet har präglats av flygplatsens infrastruktur, 
landningsbanor och dess anläggningar. Inom området ligger även 
Kustbevakningen flyg, Gripenskolan för utbildning av flygtekniker, 
Frivilliga Flygkårens kårstab, Saab Nyge Aero samt F 11 Museum. Genom 
korridoren löper väg 627 och 629 i nord-sydlig ritning ner mot väg 52. 
Strax söder om korridoren, i Vithälla, ligger Nyköpings jaktskytteklubb 
med tillhörande skjutbana. Området vid Skavsta flygplats är en 
grundvattenresurs men är idag inte en källa till vattenförsörjning eller 
ett vattenskyddsområde. Det bedöms dock finnas goda eller mycket goda 
möjligheter till uttag framöver. Sörmlandsleden går längs den östliga vägen 
förbi Stora Berga. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Skavsta flygplats ligger på utmarksjord som tidigare hörde till gårdarna 
Skavsta och Berga. Här fanns flera torp som hörde till byarna i de 
närbelägna dalgångarna. Mellan åren 1941 och 1980 låg flygflottiljen F11 
här som genererat ett flertal militära lämningar - bunkrar, stridsvärn med 
flera. När flottiljen hade lagts ner köpte Nyköpings kommun flygplatsen 

som då blev en civilflygplats och bland annat charterflyg började gå från 
Skavsta. 1998 köptes Skavsta av ett brittiskt företag, TBI, som senare blev 
uppköpta av spanska ACDL. 2013 köptes Skavsta av den amerikanska 
koncernen ADC & HAS airports Worldwide och idag trafikeras Skavsta 
både av reguljära flygbolag och charterbolag. År 2012 uppgick antalet 
passagerare per år till ca 2,3 miljoner och 2015 till 1,8 miljoner. 

Inom korridoren nära flygplatsen finns ett grav- och boplatsområde vid 
Gabrielstorp som har höga kulturhistoriska värden. Här finns även ett par 
torplämningar. 
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Sammantaget bedöms det infrastrukturpräglade landskapet vid 
Skavsta flygplats ha låg känslighet för järnvägsanläggningen.

Figur 54  Entréområde för Skavsta flygplats  Figur 55  Parkeringen vid Skavsta flygplats  
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Karta 21 Infrastrukturpräglat och flackt landskap vid Skavsta flygplats
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Det flacka jordbruks- och kulturlandskapet väster om Nyköping
        Flackt mosaiklandskap

Nordväst om Nyköping, längs med den befintliga järnvägen, sträcker sig ett 
flackt jordbrukslandskap. Västerut avgränsas jordbrukslandskapet av de 
skogsklädda malmarna. Det är ett karaktäristiskt jordbrukslandskap med 
gårdar spridda mellan åkrarna. Landskapet genomskärs av järnvägen och 
väg 52 som löper i nordvästlig-sydöstlig riktning.

Tidsdjup – historik och utveckling 
Stigtomtamalmens flacka, sandiga åkerlandskap var tidigare en vidsträckt 
fornsjö, Fjällskärsjön, som successivt grundades upp och blev torrlagd 
under tidig medeltid. Byn Ullevi mellan järnvägen och väg 52 är en 
bymiljö från 1800-talet med två gårdar med ålderdomlig struktur och 
samhällshistoriska värden. 

I Fjällskär, precis nordväst om Skavsta, återfinns ett ovanligt exempel 
på en medeltida nykolonisation. Byarna avhystes under 1600-talet i 
och med bildningen av säteriet Fjällskär vilket omges av ett typiskt 

herrgårdslandskap. Jordbruk och boskapsskötsel bedrivs fortfarande vilket 
ger det öppna landskapsrummet ett betydande miljöskapande värde. En 
fornborgsliknande hägnad öster om gården Djälp ligger på berget med 
utblick över odlingslandskapet.

Strax söder om den befintliga järnvägen ligger en herrgårdsmiljö; 
Väderbrunn, Lilla och Stora Kungsladugård, som är en historisk 
kungsgårdsmiljö. Här anlades kungsladugårdar för att försörja hovet med 
livsmedel. Herrgårdarna dominerar det öppna jordbrukslandskapet och 
ger en förståelse av landskapet sociala innehåll och framväxt. 

Ekologiska strukturer
Området är ett aktivt jordbrukslandskap med stora åkermarker, här finns 
begränsade naturvärden och spridningmöjligheter för djur- och växtliv.
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 Sammantaget bedöms det flacka jordbruks- och    
 kulturlandskapet väster om Nyköping ha måttlig känslighet  
 för järnvägsanläggningen.  

Figur 56  Landskapet är flackt och aningen böljande  Karaktärsområdesgräns

Karta 22 Det flacka jordbruks- och kulturlandskapet väster om Nyköping
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Stigtomta- och Larslundsmalmen - sandrika malmar, grustäkt och vattentäkt 
       Flackt mosaiklandskap

Stigtomtamalmen och Larslundsmalmen tar vid väster om Skavstamalmen. 
Malmarna är en del av ett stråk isälvsavlagringar som sträcker sig hela 
vägen upp till Ludvika i Dalarna. De är flacka, platåliknanande sandrika 
grusåsar som domineras av tall- och granskog.

Malmarna är grusåsar och Larslunds grustag är en aktiv täkt med 
täkttillstånd fram till 2023. Upp till 125 000 ton/år får tas ut och 
grus och sand säljs sedan på marknaden. Mellan Stigtomtamalmen 
och Larslundsmalmen ligger ett skyddsområde för vattentäkt vars 
utbredningsområde kommer att utökas. På malmarna ligger orten 
Larslund vilken är ett tidigare stationssamhälle samt en plantskola.

Malmarna är även rekreationsområde för många och här finns ett rikt 
utbud för svamp- och bärplockning.

Tidsdjup – historik och utveckling
I den skogsklädda delen av Stigtomtamalmen varierar höjden över havet 
mellan 30 och 45 meter vilket innebär att delar av området blev fast 
mark från cirka 5000 f. år 0. Ett par yngre stenåldersboplatser har även 
påträffats i området. Vid en riktad inventering påträffades stort antal 

kolningsanläggningar, belägna mellan Listorp och Aspedal. Kolmilorna 
försåg troligen Tuna bergslag med kol och kanske även bruken i närheten. 
Inom Stigtomtamalmen finns flera sentida torp, vägar och stenmurar som 
har varit i bruk under kort tid, sent 1800-tal- början av 1900-talet.

 Grustäkten på Stigtomtamalmen kom till i slutet av 1800-talet då järnvägs- 
och vägnätet byggdes ut. Området har skiftats flera gånger av vilket det 
finns tydliga spår i skogarna. 

Ekologiska strukturer
Malmarna domineras av tall och granskog. Det finns ett antal intressanta 
växt- och djurarter på malmarna som är knutna till platsens ekologiska 
förutsättningar. 
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 Sammantaget bedöms Stigtomta- och Larslundsmalmen ha  
 måttlig känslighet för järnvägsanläggningen.

Karaktärsområdesgräns

Karta 23 Stigtomta- och Larslundsmalmen - sandrika malmar, grustäkt och vattentäkt 
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Figur 57  Befintlig järnväg genomkorsar skogen på Stigtomtamalmen  
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Det flacka jordbrukslandskapet vid Aspedal
        Flackt mosaiklandskap

Där skogen öppnar upp sig mellan malmarna och Valingeskogen breder ett 
flackt och öppet jordbrukslandskap ut sig. Ett fåtal gårdar ligger spridda i 
det öppna landskapet medan den kringliggande skogen är relativt obebodd. 
Väg 608 löper genom jordbrukslandskapet i nord-sydlig riktning mellan 
väg 52 och väg E4. I området finns hög koncentration av viltrörelser. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Gården Aspedal med bevarade delar av jordbrukslandskapet är av hävd 
sedan 1600-talet eller längre. Intill vägen som löper förbi Aspedal finns 
en kilometersten av gjutjärn daterad 1779. Gårdens och torpets öppna 
landskap, med omgärdande skog, vägnät och bebyggelse har ett såväl 
miljöskapande som identitetsskapande värde. Vid Hasselbacken ligger ett 
skadat gravfältsområde med stensättningar från äldre järnålder samt flera 
stenbrott och torplämningar från senare tid.

Ekologiska strukturer
I området finns ett värdefullt inslag bestående av igenväxande betesmark 
bland åkrarna. 
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 Sammantaget bedöms Aspedals jordbrukslandskap ha måttlig   
 känslighet för järnvägsanläggningen

Figur 58  Gården Aspedal  

Figur 59  Det öppna odlingslandskapet vid Aspedal  

Karaktärsområdesgräns

Karta 24 Det flacka jordbrukslandskapet vid Aspedal
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Valingeskogen är ett stort skogsdominerat område i övergången mellan 
malmarnas sandmark och Kolmårdens bergsterräng. Valingeskogen är ett 
av Nyköping kommuns större relativt opåverkade områden. Det innebär 
att här finns få vägar, anläggningar och bebyggelse. Enligt kommunens 
översiktsplan finns det inga restriktioner mot markanvändning i området 
men marken har hållits opåverkad som resurshållning av markområden. 
Just för att området är opåverkat används det för rekreation och friluftsliv 
och vid Rinkebysjön finns en badplats. Söder om Rinkebysjön ligger byn 
Hälladal samt en del spridda gårdar. Skogen är obebyggd men i de södra 
delarna av utredningskorridoren återfinns några mindre odlingsmarker 
där spridda gårdar ligger. I området finns en hög koncentration av 
viltrörelser. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Korridoren passerar genom utmarksområden norr om Kiladalens 
jordbrukslandskap genom Lunda och Kila socknar fram till Ålberga bruk. 

Valingeskogen med rekreation och friluftsliv
       Kuperat skogslandskap 

Området har varit befolkat från mesolitisk tid, då landskapet utgjordes av 
en skärgård vid kustlinjen. Fynd av kvartsredskap har också påträffats på 
flera platser. 

Kiladalen har länge varit ett viktigt kommunikationsstråk från det att dalen 
var en havsvik under bronsålder, till yngre järnålder, medeltid och senare 
då landvägarna fick större betydelse. I de utmarker som korridoren berör 
finns i huvudsak övergivna torpmiljöer från 18-1900-talen, vägar, stigar 
och skogsbrukslämningar som kolmilor och tjärdalar.

Ekologiska strukturer
Valingeskogen är en tall- och granskog med inslag av lövskog, 
hällmarksskog, myrar och lövsumpsskog. 

 Sammantaget bedöms Valingeskogen ha hög känslighet för   
 järnvägsanläggningen.
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Karta 25 Valingeskogen med rekreation och friluftsliv
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Figur 63  På sina ställen öppnar skogen upp sigFigur 60  Rinkebysjöns badplats ligger omgärdad av tät skog. I fjärran en ensam kanotist

Figur 61  Spridda gårdar och odlingsmarker söder om Rinkebysjön  

Figur 62  Valingeskogen. Tät barrskog  



44 FÖRDJUPAD LANDSKAPSANALYS SILLEKROG - STAVSJÖ • Landskapet_som_helhet

Ålbergaån och Vretaån rinner norrifrån ner mot Kiladalen och de rinner 
samman norr om Ålberga där de bildar Kilaån. Kilaån rinner vidare genom 
Kiladalen och mynnar ut i Östersjön vid Nyköping. Mellan Ålbergaån och 
Vretaån breder ett skogslandskap uppbrutet av mindre odlingsmarker och 
spridd bebyggelse ut sig. Precis söder om utredningskorridoren löper väg 
E4 och korridoren följer dess sträckning genom hela området. 

Kring Ålbergaån är landskapet måttligt kuperat och en del skog breder ut 
sig här. Precis intill ån ligger en del mindre åkermarker. På höjderna som 
omger Ålbergaåns dalgång ligger en del bebyggelse och precis norr om 
korridoren ligger byn Överhamra. 

Landskapet kring Vretaån är en del av Kiladalens karaktäristiska 
slättlandskap som fortsätter hela vägen till Nyköping. Längs Vretaån finns 
flera större åkermarker. I nord-sydlig riktning längs Vretaån löper väg 534 
som korsas av korridoren. Vidare österut från väg 534, genom den skog 
som tar vid, går cykelleden ”Näckrosleden”. Cykelleden sammanfaller med 
kulturmiljövärden och löper genom hela Södermanland. Längs Vretaån 
löper en isälvsavlagring som är en utpekad grundvattenförekomst.

Landskapets riktning leder ner mot Kiladalen där den gamla huvudvägen 
går parallellt med väg E4. Det är ett varierat landskap med en högt klassad 
landskapsbild vid passagen över Kiladalen. Det är en hög koncentration av 
viltrörelser i området. 
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Det småbrutna skogslandskapet mellan Ålbergaån och Vretaån 
       Mosaikartat sprickdalslandskap

 Sammantaget bedöms det småbrutna skoglandskapet mellan  
 Ålbergaån och Vretaån ha hög känslighet för    
 järnvägsanläggningen.

Figur 64  Bebyggelse på en höjd intill Ålbergaån  

Figur 65  E4 korsar Ålbergaån på bro  

Tidsdjup – historik och utveckling
Vid Vretaån ligger korridoren inom riksintresset för kulturmiljö Gamla 
vägen Stavsjö – Krokek.  Vägen, som delvis fortfarande är i bruk, var 
huvudväg under medeltiden och senare. På denna väg reste de nyvalda 
kungarna för att bli godkända av landskapens lagmän. Längs vägen finns 
ett antal övergivna torpställen, exempelvis Lilla Källa och Backa från 1600- 
och 1700-talen. Vid den f.d. byn Herrbråten, där endast Backgården finns 
kvar idag, har den gamla vägen kapats av E4. 

 I bäckravinen längs Ålbergaån anlades Ålberga bruk på 1600-talet. 
Ålberga bruk visar än idag på vad som ingick i en bruksmiljö. Landsbygden 
är levande och bruksbebyggelsen nyttjas fortfarande vilket ger miljön ett 
högt kulturvärde.  

Ekologiska strukturer
Ålbergaån är av riksintresse för naturvård. I ån finns flera naturliga och 
opåverkade forssträckor. Floran är intressant och här finns ett särpräglat 
djurliv av fisk och vatteninsekter beroende på den höga vattenkvaliteten i 
ån. 

Vretaån är ett Natura 2000-område samt av riksintresse för naturvård. 
Kring ån är fågellivet rikt och sandbrinkarna utnyttjas som boplatser 
för räv, grävling och mink. En del av området är skyddat som Vretaåns 

naturreservat. Längs ån växlar naturen mellan frodiga ravingranskogar, 
passager med öppen och betad hagmark och lövträdsdominerade 
blandskogar med sumpskogskaraktär. Vattenkvaliteten i Vretaån är hög 
och ån är dessutom relativt lite påverkad av nutida föroreningar och 
försurning. Kilaåsystemet är det artrikaste vattendraget i Södermanland 
beträffande stormusslor. Ån utgör också länets värdefullaste reproduktions- 
och uppväxtområde för strömlekande fisk.

Karaktärsområdesgräns

Karta 26 Det småbrutna skogslandskapet mellan Ålbergaån och Vretaån
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Väster om Vretaåns dalgång tornar ett höglänt, relativt flackt skogsområde 
bevuxet med barrskog upp sig. Det höglänta skogslandskapet består av 
ett större sammanhängande skogsområde på en naturlig platå belägen 
relativt högt över omgivande landskap. Området tillhör Kolmården 
som även innefattar många småsjöar och våtmarker. Jorden är mager 
men det finns några små torp i området, främst för fritidsboende. 
Terrängen är varierande och sprickdalsbetingad med få öppningar och 
odlingsmöjligheter. Genom området sträcker sig också Sörmlandsleden. 

Tidsdjup – historik och utveckling
Landskapet runt Rosenberg har ett stort kulturhistoriskt värde. Eriksgatan, 
den väg som kungen i äldre dagar färdades genom Sverige, sträcker sig 
genom landskapet. Av kulturhistoriskt värde är även kopplingarna till 
Stavsjö bruk. Stavsjö bruk är en välbevarad, levande bruksmiljö och ett av 
de viktigare styckebruken i Sörmland med rötter i 1600-talet. Bruksdriften 
har satt en tydlig prägel på det omgivande landskapet i form av byggnader 
och funktioner. Byggnadsskick och bebyggelsestruktur i Stavsjö med 

omgivningar är ett uttryck för brukets organisation. Att bruksmiljön 
fortlevt in i vår tid med bostäder och arbetsplatser representerar ett viktigt 
kulturhistoriskt kontinuitetsvärde. 

Norr om Stavsjö och Stavsjön passerar korridoren Kolmårdsskogen. 
Skogen är traditionell utmarksjord som fungerat som resursområde 
till Stavsjö bruk. Arkeologiska inventeringar har gett en mängd nya 
skogsbrukslämningar som kolmilor, kolarkojor, tjärdalar men även 
gränsmärken och övergivna sentida torp.

Ekologiska strukturer
Området är av stort värde då det är ett ovanligt stort sammanhängande 
skogsområde med många värdefulla biotoper och omväxlande livsmiljöer 
för fåglar, flora och fauna. Naturvärdesinventeringen visar på ett antal 
höga naturvärden, de flesta gran- och tallskogsområden, men även en 
del igenvuxna myrar och mossar samt blandskogar. Ur ett ekologiskt 
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Det höglänta skogs- och kulturlandskapet präglat av Stavsjö bruk
       Skogsplatå

 Sammantaget bedöms det höglänta skogs- och kulturlandskapet präglat av  
 Stavsjö bruk ha hög känslighet för järnvägsanläggningen.

Figur 66  Sörmlandsleden  

Figur 67  Rosenberg  

perspektiv kan vissa delar av området ses som ett mosaiklandskap, och det 
finns i området även viktiga viltpassager. 
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