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1 Sammanfattning
Syftet med kulturarvsanalysen är att skapa ett underlag för miljöanpassning 
inom MKB-processen och projektering. Kulturmiljövärden ska tillvaratas, ne-
gativ påverkan ska minimeras och skador ska så långt som möjligt förebyggas. 
Anpassning till kulturmiljövärden sker huvudsakligen vid lokaliseringen. Viss 
anpassning kan också göras av utformningen. Kulturarvsanalysen ska genom-
föras tidigt i den utredande fasen av arbetet med järnvägsplanen, för att kunna 
påverka projektets framdrift.

I det inledande kapitlet analyseras den övergripande historiska utvecklingen i 
området. De grundläggade frågan är Varför ser det ut som det gör just här? På 
den övergripande landskapsskalan behandlas: 

• Naturförutsättningar och landskapstyper

• Historisk prägel 

• Kommunikationer

I kulturarvsanalysen har tre karaktärsområden identifierats; Sprickdalsland-
skapet, Odlingsslätten och Moränbackslandskapet.

Sprickdalslandskapet
Utredningskorridorens norra del utgörs av ett sprickdalslandskap med huvud-
saklig nord-sydlig riktning. I det skogsbeväxta området ligger i de lägsta delarna 
av sprickdalen små gölar vilka binds samman av Godegårdsån. Skogsområdet 
har varit ett av resursområde av stor betydelse för bearbetning av skogsråvaror 
till bygdens framställning av järn. I området har en omfattande verksamhet 
i form av kolning och förädling av skogsprodukter utförts. De stora mängder 
av skogsbrukslämningar och kolningsanläggningar som påträffats vittnar om 
många varit sysselsatta i ett intensivt arbete under mycket lång tid. 

Inom området finns en spridd gårds- och torpbebyggelse vilken kan samman-
kopplas med den omfattande och intensiva förädlingen av skogsråvara som 
skett i området under historisk tid.

Odlingsslätten
Godegårdsslätten är en centralbygd som har en en lång kontinuitet av bosätt-
ning och odling. Landskapet är därför rikt på spår från medeltiden och framåt.
Här finns även de äldsta spåren på förhistorisk bosättning och området befäster 
sin centrala funktion i bygden genom att kyrkan etableras under medeltiden 
omgiven av ensamgårdar. Vid samma tidpunkt inleds områdets järnbruksverk-
samhet. 

Bergsbruket har sedan medeltiden varit av stor betydelse för bygden. Redan på 
1400-talet fanns det en hytta i Godegård som efter en nedgång under 1500- och 
1600-talen, under 1700-talet fick sin storhetstid och drevs fram till 1896. Gode-
gårds säteri med bevarad herrgårdsbebyggelse visar på bygdens betydelse som 
järnbruk.

Den öppna svagt böljande dalgången är till stor del storskaligt brukad. I kanten 
av odlingslandskapet liksom genom odlinglandskapet går vägar vilka har en  



hög ålder. Stommen i vägnätet i det historiska vägnätet utgörs idag av nuvaran-
de väg 1092, som löper i nord-sydlig sträckning väster om utredningskorridoren. 
De småskaliga vägnätet inom området består av ålderdomliga vägar vilka utgår 
från huvudvägen och binder samman områdets gårdsbebyggelse.

Moränbackslandskapet
Historiskt har området varit av stor betydelse som resursområde. För att för-
sörja befolkningen var jordbruk och spannmålsproduktion en avgörande faktor 
i bygden och i landskapet finns ytor i form av odlingslämningar vilka visar att de 
under röjts och odlats. Då landskapsavsnittet i dag i hög grad utgörs av skogs-
mark är dock den kulturhistoriska läsbarheten låg. I utredningsområdets södra 
del ligger det gamla stationssamhället Degerön med bebyggelse i omedelbar 
anslutning till järnväg. 

Läsanvisning 
Kulturarvsanalysens röda tråd är de karaktärs-
områden som identifierats. Dessa är tydligt 
avgränsade, i natur, topografi och i sin historia. 
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Figur 1 Översiktskarta.
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2 Inledning
2.1 Syfte
Syftet med en kulturarvsanalys är att på en övergripande nivå skapa underlag 
för miljöanpassning inom MKB-processen och projektering. Kulturmiljöns vär-
den ska tillvaratas, negativ påverkan ska minimeras och skador ska så långt som 
möjligt förebyggas. Anpassning till kulturmiljöns värden sker huvudsakligen vid 
lokaliseringen. Viss anpassning ska också göras i samband med utformningen. 
För att det ska kunna ske, behöver projektet underlag om vilka kulturmiljövär-
den som finns, hur dessa karakteriserar området och hur områdets karaktär 
kan värnas eller stärkas. Kulturarvsanalysen är av vikt inför framtagandet av 
projektets miljökonsekvensbeskrivning. De konsekvenser som beskrivs i kultur-
arvsanalysen avser därför endast generella med avseeden på markanspråk för 
järnvägen och eventuellt tillhörande anläggningar och markanspråk för buller-
skyddsåtgärder. 

Med kulturmiljö menas människors påverkade spår i landskapet som berättar om de 
historiska skeenden och processer som lett fram till dagens landskap. Människors 
livsmönster under olika tider kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband och 
rörelsemönster. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt och 
tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 

Genom att förhålla sig till kulturmiljön med ett landskapsperspektiv kan histo-
riska samband, strukturer och helhetsmiljöer inkluderas i karakteriseringen av 
landskapet, även om dessa tidigare inte formellt sett har pekats ut och därför 
saknar ett juridiskt skydd. Till sådana värden hör exempelvis historiska väg sys-
tem, vägmiljöer och samhällen. Det är väsentligt att förstå varför det ser ut som 
det gör så att man kan förhålla sig till dessa förutsättningar i utredningsarbetet. 
För övrig tillser kulturarvsanalysen att säkerställa att planarbete tillgodoser 
lagkrav för kulturmiljön.  

2.2 Avgränsning
Kulturarvsanalysen ska översiktligt karakterisera området och lyfta fram väsent-
liga kulturhistoriska särdrag som speglar tidsdjupet från förhistorisk tid till 
nutid. I analysen redovisas kulturmiljöer som är av särskild betydelse för att 
områdets kulturhistoriska karaktär ska värnas långsiktigt. 

Inom ramen för den tidigare utförda järnvägsutredningen finns en god och 
omfattande kunskapsgrund för kulturmiljön i området. Föreliggande kultur-
arvsanalys har till syfte att komplettera och sammanfatta det befintliga kun-
skapsläget.  

Bedömningen av projektets påverkan, effekter och konsekvenser sker inom 
ramen för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

2.3 Metod
En karakterisering av landskapets kulturhistoriska särdrag förutsätter att 
analysen görs över ett bredare landskapsutsnitt än järnvägskorridoren och dess 
influensområde. Syftet med en övergripande karakterisering av landskapet är 
att sätta in de miljöer, funktioner och samband som berörs inom korridoren i ett 
större sammanhang. Landskapet längs med sträckan har delats in i karaktärs-
områden baserade på öppenhet/slutenhet, markanvändning, bebyggelsemöns-
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ter och vägnät, samt hur den historiska utvecklingen avspeglas i landskapet. 

Teman
Rapporten inleds med en tematisk beskrivning av landskapet i utredningsområ-
det mellan Jakobshyttan och Degerön. Den grundläggande frågan i beskrivning-
en är Varför ser det ut som det gör just här? Syftet är att sätta in landskapska-
raktärerna i historiska, funktionella eller sociala sammanhang, genom att belysa 
de förutsättningar som lett fram till det landskap som möter oss idag.  Valda 
teman ska förklara landskapets karaktär och hur de företeelser som framträder i 
den lilla landskapsskalan hänger ihop med ett större sammanhang. Den tema-
tiska analysen utgör ett ramverk för den följande beskrivningen av karaktärsom-
rådena. I de enskilda karaktärsområdena relateras den tematiska beskrivningen 
till det specifika delområdet och de byggstenar som gör den histioriska utveck-
lingen läsbar just där. 

Den tematiska analysen bygger på de teman som redovisas i den kulturmiljö-
analys som utfördes i samband med framtagande för järnvägsutredningen. 

• Naturförutsättningar och landskapstyper

• Historisk prägel 

• Kommunikationer

Bärande uttryck
Kunskapen om samhällets utveckling och de historiska processerna är en förut-
sättning för att kunna avläsa varför landskapet ser ut som det gör idag. Genom 
att belysa vad som är kännetecknade för en miljö ges underlag för bedömning av 
områdets möjligheter och begränsningar för förändring, Värdebärande karak-
tärsdrag, samband och strukturer är väsentliga för att avläsa och uppleva mil-
jöns historia och utveckling lyfts fram. Kulturmiljön kan tåla mer eller mindre 
förändring beroende på hur karaktären  och skalan på föreslagen miljöföränd-
ring kan samverka med platsen kvaliteter och känslighet. 

De viktigaste bedömningsgrunderna för kulturmiljöns värden och dess känslig- 
och tålighet för förändringar är: 

• Värdebärande karaktärsdrag

• Den Europeiska Landskapskonventionen

• Planeringsförutsättningar i form av riksintressen samt regionala- och kom-
munala värden och fornlämningar

• Formella skydd och restriktioner (fornlämningar, byggnadsminnen)

Förändring
Ett robust landskap kan tåla storskaliga förändringar, vilket innebär att de land-
skapskvaliteter som förknippas med landskapet förblir tydliga och upplevelse-
bara även efter en exploatering. I ett landskap som bedöms som sårbart riskerar 
däremot viktiga landskapskvaliteter att går förlorade vid större förändringar el-
ler införande av nya strukturer i landskapet. Givetvis berör landskapets känslig-
het på vilken typ av förändring landskapet står inför. Inga landskap tål alla typer 
av förändring och får landskap är känsligt för alla typer av förändring. 
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2.4 Befintligt underlag
Kulturarvsanalysen baseras på litteratur- och kartgenomgång, tidigare fram-
taget material och fältbesök. Fältbesöken utfördes med fokus på landskapets 
kulturmiljö samt i form av byggnadsinventering. 

Trafikverket har tidigare i planprocessen för sträckan Hallsberg-Degerön tagit 
fram en Kulturmiljöanalys (Riksantikvarieämbetet 2006). Dessutom finns ett 
regionalt kulturmiljöprogram för Östergötlands län och ett kommunalt kultur-
miljöunderlag framtaget i översiktsplan för Motala kommun (2006) där miljöer 
inom korridoren finns medtagna. 

I det berörda området finns ett riksintresseområde för kulturmiljövården, Gode-
gård, med beteckningen E12. Området beskrivs i kapitel 2.5.1 nedan.

Arkeologisk utredning, etapp 1, genomfördes våren 2015 (Arkeologikonsult 
2015). Syftet var att fastställa om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar 
finns inom utredningsområdet  samt att identifiera platser och objekt vilka kan 
komma att utredas vidare i etapp 2 för att fastställa om de är fornlämningar el-
ler inte. Totalt påträffades 162 objekt vara sex var registrerade i Riksantikvarie-
ämbetetes fornsök (FMIS) sedan tidigare. Resultat från utredningen har inarbe-
tats i föreliggande rapport och i de fall objekten saknat numrering enligt FMIS 
(Raä-nr), har Arkeologikonsults objektsnummer används. Samtliga registrerade 
och kända objekt från FMIS och från utredning presenteras på kartor i bilaga 2.

Historiska kartor har inhämtats från Lantmäteriet och rektifierats mot modernt 
kartmaterial. Rektifierade historiska kartor redovisas i bilaga 1. 

2.5 Skydd och förvaltning av kulturmiljövärden
Kulturmiljön bidrar till en stimulerande livsmiljö och även till en förståelse för 
platsens historia vilket skapar identitet. Den är även en betydelsefull resurs 
för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring. Vid planeringen av ny 
infrastruktur finns det ett ansvar (och en skyldighet för lagskyddade landskap, 
miljöer och objekt) att ta tillvara och utveckla kulturmiljön för kommande gene-
rationer.   

I samhällsplaneringen är det viktigt att värna om kulturmiljövärden genom att 
identifiera historiska samband och upprätthålla en kontinuitet i miljön. Med 
insikt om karaktärsdrag och dess känslighet ges förutsättningar för en medve-
ten planering. Vidare bör intilliggande exploateringar inte verka störande. Vid 
förändring bör detta utföras på ett sätt som tar till vara och gärna förstärker 
miljöns värden och platsens historia. Sverige har ratificerat den Europeiska 
Landskapskonventionen som trädde i kraft 1 maj 2011. Genom att ratificera 
Landskapskonventionen har vi förbundit oss att skydda, förvalta och planera 
vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. Det innebär bland 
annat att främja och utveckla en helhetssyn på landskapets värden. Landskaps-
konventionen betonar landskapet som en viktig del av människors livskvalitet 
överallt. 

Den omfattar såväl stadsområden som landsbygd, vardagslandskapet som 
särskilt värdefulla landskap, men även landskap som är negativt påverkade 
och mindre estetisk tilltalande. För att tillvarata landskapets kvaliteter som en 
resurs, i enlighet med intentionerna i den Europeiska landskapskonventionen, 
krävs en medveten och hållbar förvaltning av alla typer av landskap.
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Lagstiftning och miljömål
Lagen om byggande av järnväg (1995:1649) omfattar järnväg, tunnelbana och spårväg. 
Lagen reglerar bl.a. samråd och tillåtlighetsprövning. Vid planläggning, byggande och 
underhåll av järnväg ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen såsom 
kulturmiljö. När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att 
ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturmiljövär-
den. Väglagen (1971:948) har en liknande skrivning om hanteringen av 
kulturmiljövärden. 

Kulturmiljölagen (1988:950) är den centrala lagen för kulturmiljövården. Kulturmiljöla-
gens (KML:s) syfte är att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till 
en mångfald av kulturmiljöer. KML reglerar hanteringen av bl.a. ortnamn och fornläm-
ningar och i portalparagrafen fastställs att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. 

Miljöbalken (1988:808) utgör den övergripande miljölagstiftningen. Lagen syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken reglerar bl.a. hanteringen av 
riksintressen.

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar användningen av mark-och vattenområden 
samt markanvändningens utveckling. Planläggning enligt denna lag ska ske med hänsyn 
till natur- och kulturvärden, andra miljöaspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden. 

Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Strävan 
är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. I nio av de sexton 
miljömålen ingår kulturmiljö som en aspekt att ta hänsyn till för att nå målen. 

Tillämpningen av Europeiska Landskapskonventionen inom ramen för planläggningspro-
cessen kan innebära ett större fokus på en helhetssyn på landskapets värden, liksom att 
främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt. 

De nationella målen för kulturmiljöarbetet ska styra de statliga insatserna på kulturmiljö-
området och vägleda politiken i kommuner och landsting, samt främja:
 - ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används  
   och utvecklas
 - människors delaktighet i kulturmijöarbetet och möjlighet att förstå och ta  
   ansvar för kulturmiljön
 - ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,  
   bildning och upplevelser
 - en helhetssyn på förvaltning av landskapet som innebär att kulturmiljön tas  
   tillvara i samhällsutvecklingen 

2.5.1 Område av riksintresse
Godegårds herrgård och bruksmiljö är ett område av riksintresse för kulturmiljö 
och ligger i omedelbar anslutning till järnvägskorridoren (E12), se karta i bilaga 
1. 

Godegård [E12] Godegårds socken

Motivering: 
Herrgårdsmiljö och bruksmiljö med välbevarat byggnadsbestånd.

Uttryck för riksintresset:  
Godegårds herrgård från 1720 med engelsk park, inspektorbostad, arbetarbostäder och 
ekonomibyggnader, stålung, masugnsruin samt spikbod från 1700- och 1800-talen. 
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2.5.2 Regionala och kommunala kulturmiljöer
Gruvmiljön Skumpetorp (EKMO57) ligger väster om utredningsområdet längst i 
norr. Godegård kyrkomiljö (EKMO53) ligger mitt i korridorsträckningen. Områ-
det Godegårds säteri (EKMO54) sammanfaller i princip med Godegårds riksin-
tresseområde. Se karta i bilaga 1.  

3 Landskapet 
3.1 Landskapstyper och karaktärsområden
Kulturarvsanalsen tar sin utgångspunkt i en landskapskaraktärsanalys som 
syftar till att fånga in de bärande karaktärerna i landskapet. Fokus har varit 
att identifiera och lyfta fram nyckelkaraktärer som kan vara mer eller mindre 
känsliga för förändring. En järnväg ger effekter på kulturmiljön på flera skal-
nivåer, från övergripande mönster och strukturer ned till enskilda byggstenar i 
landskapet. 

Landskapets karaktär är ett resultat av en mängd olika processer både natur-

Figur 2. Landskapet i den norra delen av utredningsormådet karakteriseras av ett trångt, skogsbe-
vuxet sprickdalslandskap med en rad småsjöar (gölar) i sänkorna. Gölarnas sammanbinds av 
Godegårdsån.  
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Figur 3 Utredningskorridoren markerad på jordartkartan (SGU). Rött - berg i dagen, blått - morän, rött med blå prickar - tunt 
moräntäcke, grönt - isaälvsavlagringar, gult - lera/silt, beige -myrmark.

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

JORDARTER

Skala (A4): 1:60 000
Datum: 2015-12-02

Teckenförklaring

Korridor från järnvägsutredningen

0 0,45 0,9 1,35 1,8 2,25
km



13

givna och skapade av människan. Samspelet mellan faktorer som topografi, 
jordarternas fördelning och människans nyttjade av naturresurserna har lett till 
det landskap som möter oss idag. 

Indelningen av landskapstyper och karaktärsområden bygger därför på olika 
variabler, som exempelvis topografi, markanvändning, kommunikationsmöns-
ter, historisk utveckling och bebyggelsens struktur. 

Godegårds socken är belägen i Tylöskog som är en skogklädd kuperad gräns-
trakten mellan Närke och Östergötland. De naturgivna förutsättningarna har 
format levnadsbetingelserna, kulturlandskapets och bebyggelsens framväxt. 
Denna gränstrakt mot Bergslagen har utgjort centrum för bergsbruket och kyrk-
byn har varit samlingspunkter i jordbrukslandskapet. Säteri och större gårdar 
karakteriserar bebyggelsemiljön och kring järnvägen växte stationssamhällen 
fram när järnvägen drogs fram under 1800-talet. Jordartskartan redovisar land-
skapets naturgeografiska förutsättningar, se figur 3. 

Utredningskorridoren sträcker sig i nord-sydlig riktning och inom området 
framträder tre landskapstyper; barrskogsdominerat skogslandskap, uppodlad 
slättbygd samt ett flackt småkuperat moränlandskap. Inom respektive land-
skapstyp har ett antal karaktärsområden identifierats, se figur 4.

I den norra delen av utredningskorridoren utgör landskapstypen ett barrskogs-
dominerat smalt sprickdalslandskap som i de lägsta delarna  innehåller små 
sjöar (gölar) vilka binds samman av Godegårdsån, se figur 2. Området karakte-
riseras av en sentida kolonisation. Framträdande miljöer är bevarad torpbebyg-
gelse, äldre vägnät,  lämningar efter tidigare torpbebyggelse samt riklig före-
komst av skogsbrukslämningar vilket skapar ett karaktärsområde.

Norr och söder om Godegårds kyrka utbreder sig en bred och till stora delar 
uppodlad dalgång. I botten av dalgången meandrar Godegårdsån fram i siltiga 
sediment. Området utgör sockens centralbygd och här ligger den medeltida 
sockenkyrka och i den norra delen av slätten ligger Godegårds stationsmiljön. 
Framträdande är det vidsträckta och böljande odlingslandskapet, med sling-
rande vägnät, ålderdomliga bebyggelselägen samt kyrkoplatsen med tillhörande 
bebyggelse. Odlingsslättens miljöer skapar ett tydligt karaktärsområde.

Den tredje landskapstypen inom utredningskorridoren är den flacka, småkupe-
rade och skogbeväxt moränmarken söder om Godegårdsslätten av utmarkska-
raktär. Inom landskapet finns en rik förekomsten av agrar lämningar. Här ligger 
även Degeröns stationsmiljön. Moränmarken söder om slätten skapar det tredje 
karaktärsområdet. 

3.1.1 Områdets bebyggelse
Spridd torp- och gårdsbebyggelse finns inom skogsområdet i norr. Inom Go-
degårdsslättens norra del ligger det tidigare stationssamhället Godegård invid 
järnvägen med ett hundratal bostadshus och affär. Slättens ensamgårdar binds 
samman av ett äldre vägnät. I den södra delen av utredningssträckan finns lig-
ger ett trettiotal bostadshus inom det tidigare stationssamhället Degerön. Bygg-
naderna inom utredningskorridoren har inventerats och behandlas i kapitel 5. 
Se även bilaga 4.



14 Figur 4. Avgränsning identifierade landskapskaraktärer (karta ur Gestaltningsprogram för Jakobs-
hyttan- Degerön. 
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4 Områdets historia
4.1 Landskapets utveckling 
Eter inlandsisens tillbakadragande för cirka 12 000 år sedan gick den högsta  
strandlinjen 130–136 meter över den nuvarande havsnivån. Utredningskorrido-
ren låg i sin helhet ovan havsnivån och utan kontakt med havet, se figur 5. Den 
snabba landhöjningen medförde att strandlinjerna mycket snart flyttades och 
stora landområden höjdes över havet. 

Figur 5. Strandnivåkartan visar den forntida stranden för 11 000 år sedan. På kartan har utrednings-
korridorens läge markerats. Karta från SGU.

Aktuellt utredningsområde saknar därför förhistoriska havsvikar och naturliga 
vattenvägar genom området. 

Parallellt med och väster om utredningsområdet löper en ås med isälvsavlagring 
i nord-sydlig riktning. På åsen ligger förhistoriska gravar vilka i sina former 
antyder att de tillkommit under äldre järnålder. Sannolikt är gravarna anlagda 
invid ett förhistoriskt kommunikationsstråk som funnits längs med åsryggen. 
Ännu följer dagens vägsträckning genom området (väg 1092) denna ås. 
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4.2 Resultat arkeologisk utredning 2015
Inför den arkeologiska utredningen var endast ett fåtal kända fornlämningar re-
gistrerade. Det fanns uppgifter om påträffade lösfynd i Godegårds socken, men 
flertalet av dessa saknar närmare uppgifter om fyndplats. 

År 2015 utförde Arkeologikonsult på uppdrag av Trafikverket en arkeologisk 
utredning inom ett 200-330 meter brett område inom sträckan Jakobshyttan-
Degerön (Arkeologikonsult 2015). Vid inventeringen kontrollerades de fornläm-
nignar som var kända inom området, samtidigt som nypåträffade fornlämningar 
dokumenterades. Inför utredningen var sju objekt kända inom utredningsom-
rådet; en fyndplats, en stensättning, två kolbottnar, en husgrund, en gårdstomt 
och en fossil åker. Inventeringen resulterade i ett stort antal nypåträffade läm-
ningar som visar på en intensiv kolningsverksamhet för framställning av träkol 
till bruken. Dessa antas härröra från perioden 1600- till 1800-tal, men då ett 
stort antal hyttor i området redan var i bruk på 1500-talet, skulle de även kunna 
vara från denna tid.  

En annan kategori som påträffades är agrara lämningar i form av fossila åkrar 
och röjningsrösen och områden med röjningsrösen. Majoriteten av påträffade 
röjningsröseområden ligger i södra delen av utredningsområdet på byarnas 
utmarker. Arkeologiska undersökningar har visat att denna typ av röjningsrö-
sen ofta är lämningar efter förhistorisk eller medeltida odling, men att de även 
anlagts in i nyare tid. Det framgår i lokalhistoriska källor att odling genom 
svedjebruk på utmarken var vanligt förekommande i Godegård under halvan av 
1800-talet.  Så sent som 1863 stadgas i en skogsordning för Godegårds Bruksbo-
lags egendomar, att svedjebruk inte fick ske utan särskild tillåtelse. 

Äldre bebyggelselägen för sex äldre gårdstomter identifierades genom de histo-
riska kartorna. Se även avsnitt Historiska kartor nedan.

Tretton möjliga boplatslägen för stenåldersboplatser identifierades där en 
utredning etapp 2 krävs för att fastställa förekomst av fornlämning. Dessa ligger 
företrädesvis i åkermarken på Godegårdsslätten.  

Inom utredningsområdet registrerades nio färdvägar eller färdvägssystem varav 
två hålvägar.
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4.2.1 Sammanfattande resultat utförd arkeologisk utredning 2015
Bygdens historiska centrum ligger kring Godegårdsslätten. Två historiska by- 
och gårdstomter är bedömda som fornlämningar, Sörby (objekt 33) och Dals-
torp (objekt 50). Torplämningen Jakobslund/Hammaren (obj 17), är ursprung-
ligen av yngre datum men har status som fornlämning. I åkermarken har ytor 
identifierats vilka kan vara möjliga förhistoriska boplatslägen. Vissa ytor kan 
även sammankopplas med nu förstörda gravar från järnålden och därmed även 
de utgöra möjliga boplatslägen. Majoriteten av de identifierade boplatslägena 
utgörs ytor vars status kommer att fastställas vid en eventuell arkeologisk utred-
ning. En boplatsyta (objekt 161) har fastställts vid en tidigare utredning och har 
fornlämningsstatus.  

Bergsbrukets behov av skogsprodukter är mycket påtaglig i den norra delen 
av utredningskorridoren. Här ligger mängder av skogsbrukslämningar i form 
av kolbottnar, husgrunder och andra skogliga lämningar , spår efter bergs-
bruksverksamhet. Två område med skogsbrukslämningar i den norra delen är 
bedömd som fornlämning (objekt 80) och (objekt 150) samt ett större område 
söder om Godegårds festplats (objekt 47).

Söder om Godegårdsslätten finns rikligt med spår efter äldre odlingar. Områden 
med röjningsrösen kan vara förhistoriska men även av sentida datum eftersom 
behovet av odlingsmark under 1800-talet var stort i trakten vilket föranledde att 
odlingsytor röjdes från sten och odlades under kortare perioder. Samtliga fos-
sila åkerytor och som är bedömda som fornlämningar, ligger i den södra delen 
av utredningskorridoren (obj 1, obj 6,  obj 12, obj 13, obj 24, obj 25, obj 27, obj 
30, obj 32, samt obj 15).

Samtliga kända forn-och kulturmiljölämningar redovisas i bilaga 2.

En arkeologisk utredning etapp 2 kan komma att fastställa förekomst av ytterli-
gare fornlämningar inom korridoren.

De objekt som är bedömda som fornlämningar är skyddade enligt KML 2 kap. 
och Länsstyrelsen kan eventuellt komma att fatta beslut om fortsatta åtgärder 
enligt KML.  
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Figur 7. Fossil åkermark/röjningsröse (objekt 8), i arkeologisk utredning bedömd som kulturhistorisk 
lämning. 

Figur 6. Dammvall i utloppet av Anderstorpagölen (objekt 131), i arkeologisk utredning bedömd som 
kulturhistorisk lämning.
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4.4 Godegårds socken
Socken ligger inom norra skogsbygden med Östergötlands bergslag och grän-
sar i nordväst mot Närke. Här rinner Finspångsån (Godegårdsån) och bildar 
mindre vattenfall vid Godegård och De Geersfors. Enligt Anton Ridderstads 

”Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland” från 1875-77 
var socknen ”i afseende på jordmonen den minst lyckligt lottade inom provin-
sen. Åkern är mager, och man har ända till senaste tider måst hitföra säd från 
slättlandet, för att fylla behovet.”Godegårds säteri och bruk, ca 2 km från kyrkan 
uppströms Godegårdsån, var vid denna tidpunkt och precis som den varit sedan 
medeltiden, socknens största jordegendom. 

Under medeltiden kontrollerade frälset gods i Godegård. Godegård omnämns i 
skriftliga källor redan 1295 samt i ett brev från 1345. Flera gårdarna i socknen 
var krono- eller skattegårdar, dvs. marken ägdes av kronan respektive brukaren. 
I en sammanställning över sådana gårdar 1405  nämns  bl. a. Viksäng och Unna. 
Kyrkan var också en stor markägare genom testamenterade egendomar på 1300- 
och 1400-talen. 

Med ett fåtal undantag utgjorde bebyggelsen i Godegårds socken fram till slutet 
av 1600-talet av ensamgårdar, och än idag är andelen ensamgårdar hög. I likhet  
med andra socknar i  skogsbygden är Godegård till största delen ett medeltida  
kolonisationsområde. 

Socken har ett karakteristiskt centrum med en medeltida kyrka, f.d. skola, 
klockarebostad och kyrkstall. Kyrkan ligger lågt på Godegårdsslätten strax 
väster om Godegårdsån och omedelbart öster om järnvägen. Den gamla kyrko-
gården kring kyrkan omges av en stenmur. Kyrkan i Godegård är en av Öster-
götlands relativt få bevarade exempel på en medeltida kyrka. Den är tillbyggd 
under 1700-talet med nykyrka men har i övrigt  som inte genomgått ytterligare 
planförändringar. Kyrkans historia är starkt förknippat med ägarna till Gode-
gårds säteri och bruk. 

Väster om Godegårds kyrkan ligger gården Hälla. Gården hyste förr gästgiveri 
med skjutshåll för resande genom bygden. Från Hälla går än idag en slingrande 
grusväg fram till kyrkan och vidare därefter mot säteriets huvudbyggnad. 
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Figur 8. Odlingslandskapet på Godegårdsslätten.

Figur 9. Godegårds kyrka. 



21

4.5 Ortnamnen inom utredningskorridoren
Bebyggelsenamn är sega struktur i landskapet som i mycket liten grad förändas 
över tid. Ofta räcker det med att ett område har odlingskontinuitet för att det 
ska bevaras (Vikstrand 2013:26). Ortnamnen inom utredningskorridoren upp-
visar en koncentration av bebyggelse belagd före år 1500 till slättbygden medan 
senare bebyggelseenheter är mera perifert lokaliserade. Figur 10 är hämtad från 
Arkeologikonsults rapport och visar de medeltida namnens spridning i landska-
pet. 

Ett flertal ortnamn är av typisk medeltida karaktär och har efterleden -torp och 
-hult. Ortnamnen Godegård, Hälla och Unna exempel på ortnamn inom korrido-
ren vilka dock bedöms vara tidsmässigt svårbedömda och kan vara förhistoriska. 

Godegård äldsta belägg är från 1295 och skrivs namnet skrivs guthagartom. 
Ortnamnet avser en gård eller by och innehåller gardher med betydelsen gård 
eller  inhägnad plats och i förleden kanske mansnamnen Gode eller Gudhi 
(Arkeologikonsult 2015:13). På östra sidan av Godegårdsån låg tidigare gården 
Bränninge. Namnet innehåller ordet bränning ”svedjeland” och indikerar såle-
des förekomsten av svedjebruk.

två högar och flera andra stensättningar är registre-
rade i socknen men är osäkra enligt beskrivningen i 
fmiS. 

vid godegårds station påträffades en bärnstenspärla 
tillsammans med grönt anlupna benbitar och ben-
stycken, och flera ”jordkullar” förstördes vid järn-
vägens anläggande på 1870-talet (SHm 6013:13), 
vilket kan tyda på ett gravfält från yngre järnålder.

Den historiska bebyggelsen
Det äldsta belägget för godegård är från 1295 och 
skrivs in guthagartom. ortnamnet avser en gård eller 
by och innehåller gardher ’gård; inhägnad plats’ och 
i förleden kanske mansnamnen gode eller gudhi 
(Wahlström 2003). Det har också föreslagits att 
förleden skulle kunna syfta på gode, benämningen 
på en juridisk och (förkristen) religiös ledare under 
islands äldsta historia som även varit i bruk på det 
skandinaviska fastlandet. 

enligt en tradition återgiven av nils Södervall, kyr-
koherde och prost i godegård 1829–46, invigdes 
godegårds kyrka 1251 (nordenskjöld 1936). kyr-
kan har en t-formad plan där den medeltida kyrkan 
utgör ett kor i väst-/östlig riktning och långhuset 
utgörs av nykyrkan som är byggd åt norr (figur 6). 
klockstapeln, som troligen är från 1700-talets början, 
är placerad tätt intill kyrkan i väster. invid bogårds-
muren ligger det grillska gravkoret söder om kyrkan.

med ett fåtal undantag bestod bebyggelsen i gode-
gårds socken fram till slutet av 1600-talet av ensam-
gårdar, och än idag är andelen ensamgårdar hög. i 
likhet med andra socknar i skogsbygden är gode-
gård till större delen ett medeltida kolonisations-
område där nya gårdar har anlagts in i 1600-talet. 
gravfält av yngre järnålderskaraktär saknas och ort-
namnen är ofta av typisk medeltida karaktär (t.ex. 

-torp och –hult).

koncentrationen av bebyggelse belagd före 1500 till 
slättbygden i södra delen av sprickdalen är markant 
(figur 7). vissa av de tidigast belagda ortnamnen är 
tidsmässigt svårbestämda och kan vara förhistoriska. 
i anslutning till utredningsområdet är godegård, 
Hälla och Unna exempel på sådana orter, och ovan 

nämnda uppgift om förstörda gravar från yngre 
järnålder vid järnvägsstationen (nära Unna gårds-
tomt) är ett ytterligare indicium på detta. på östra 
sidan av godegårdsån låg tidigare gården Bränninge, 
vars namn möjligen är ett äkta -inge-namn som i så 
fall bör vara från järnåldern.

Under medeltiden kontrollerade frälset gods i gode-
gård. en arvedelning av gods i bl.a. godegård mel-
lan Dan jonsson och erik petersson omnämns 1295 

Figur 5 (motstående sida) . Kända lämningar i närområdet. 
Skala 1:50 000.

Figur 6. Godegårds kyrka, de medeltida delarna skymmer 
tillbyggnaden från 1700-talet. Det Grillska gravkoret till höger. 
Foto från SSV.

0 5 km

Medeltid
1500-1600-tal
Utredningsområde
Sockengräns

Figur 7. Karta över bebyggelseenheter belagda på 1600-ta-
let eller tidigare. Skala 1:200 000.
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Figur 10. Karta över bebyggelseenheter belagda på 1600-talet eller tidigare inom Godegårds 
socken. Ur Arkeologikonsult rapport 2015:2828.
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4.5.1 Historiska kartor 
Lantmäteriet har sedan 1628 systematiskt karterat byar och hemman i Sverige. 
De geometriska jordeböckerna utgör de äldsta storskaliga kartorna. De omfattar 
framförallt krono- och skattehemman och deras åker- och ängsmark och andra 
förhållanden av ekonomisk natur. Geometriska jordböcker finns för ett flertal 
byar och gårdar inom utredningskorridoren. 

Inom området redovisar kartor från 1700-talet i hög utsträckning utmarkens 
bestånd av tall och gran vilket var av stor vikt för bygdens behov av träkol. På 
kartan över Torshyttan år 1777 har exempelvis lantmätarens noterat ”Jämnare 
mark med gles Tallskog Till mindre Timmer och Kolning”.  Detta visar på 
behovet av att kartlägga även utmarkerna inför den omfattande verksamheten 
med framställningen av träkol

Sockenkartan över Godegårds socken är upprättad 17778-1784 och ger informa-
tion om sockens vägar, sjöar, byarnas gränser och socknens markanvändning, 
se figur 11. 

För berörda byar inom utredningskorridoren har byarnas äldsta historiska 
kartor rektifierats för att identifiera bebyggelselägen och vägar. Dessa redovisas 
i bilaga 3.
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Figur 11. Karta över Godegårds socken 1778-1784. 
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4.6 Historiska bebyggelsenheter inom utredningskorridoren
I den norra delen ligger torp och gårdar av vilka ett flertal redovisas på sock-
enkartan från 1778, häradskartan från år 1868 och på lagaskifteskartor. Skogs-
marken hyser en stor mängd av skogsbrukslämningar och kolningsanläggningar 
vilket visar på verksamhetens betydelse som inkomstkälla för bygden.

Byarna på Godegårdsslätten uppvisar en bebyggelsekontinuitet som kan 
härledas från medeltiden. Längst i norr och i övergången mellan skogsmarken 
och odlingsslätten låg Unna gård. Unna nämns första gången 1405. Det var på 
Unnas marker som Godegårds stationssamhälle lokaliserades. Unna bys äldre 
struktur har idag förlorats genom anläggande av järnvägen och stationssamhäl-
lets uppkomst och byns historiska åkermarker har bebyggts. En bevarad äldre 
stuktur utgör Unnarydsvägens sträckning längst i söder som ansluter till Unnas 
historiska bebyggelselägen invid järnvägen. 

Nordost om Godegårds kyrka och öster om Godegårdsån ligger By som även 
den omnämns på 1400-talet som kyrkoby. 

Omedelbart väster om korridoren, invid vägkorsningen mellan den gamla 
landsvägen och vägen mot kyrkan (nuvarande väg 1092 respektive 1102) ligger 
Hälla gård. Hälla  nämns första  gången 1349 och redovisas i 1559 års jordebok  
som urminnes kronobergshemman och köptes av Louis De Geer 1643. Gårdens 
äldsta kända läge, ett hundratal meter väster om nuvarande läge, redovisas på 
en karta från 1638 men på kartorna från 1724 och framåt har gården legat på 
nuvarande plats. En jämförelse med 1600-tals kartan över Hälla visar att väg-
sträckningen från Hälla gård till kyrkan och Klockaregården är samma som idag 
liksom broläget över Godegårdsån. Odlingsmarken har idag visserligen utvid-
gats men vissa åkerkanter mot skogsmarken är ännu desamma på 1600-talet,. 

Hälla gård har varit gästgiveri och gårdsmiljön ingår i  kulturmiljön Godegårds 
kyrka (objekt EKMO53). Området ingår i kulturminnesprogrammet för Öster-
götlands län samt i arbetsmaterialet för kulturminnesvården i Motala kommuns 
översiktsplan, se karta i bilaga 1. 

Invid Godegårds kyrka ligger gården Klockaretäppan (Klockaregården). Går-
dens marker ligger i sin helhet väster om Godegårdsån och mot Hälla gård. 
Kartan från 1638 visar att inägomarkens begränsning stämmer till stora delar 
överens med dagens förhållande. På kartan framgår även tydligt att vägens 
sträckning till kyrkan samt mot Hälla gård är densamma som idag.

Omedelbart söder om kyrkogården och öster om järnvägen ligger platsen för 
gamla Sörby gård. Sörby nämns första gången 1464 och redovisas som kronout-
jord 1559, dvs. en skatteenhet som saknade fast bebyggelse. Någon gång i slutet 
av 1800-talet eller början av 1900-talet övergavs gården återigen och idag finns 
inga spår av Sörby gårdsbebyggelse bevarad. Platsnamnet Sörbyhagen på fastig-
hetskartan motsvara läget för en av byns åkrar. 

Efter att ha passerat Sörby övergår landskapet i utredningskorridoren till ett 
moränrikt skogslandskap. Den avslutande södra delen mot Degerön har enligt 
Godegårds sockenkarta utgjorts av uppodlade ängar och hagar. Området är 
mycket rikt på områden med fossil åkermark och röjningsrösen men det före-
kommer även kolningsanläggningar. Mitt i korrioden ligger torpet Jakobslund 
eller Hammarn vilket uppfördes på 1840-talet. Torpet ödelades 1946. 
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4.7 Godegårds bruks historia
Godegård hör till de äldsta järnbruken i Östergötlands bergslag och första säkra 
belägg för verksamheten är år 1489. Gustav Vasa utfärdade år 1525 ett skydds- 
och privilegiebrev för Godegårds bergslag och i bergslaget ingick även delar 
av Tjällmo socken i öster och Kristberga socken i söder. Kronohyttan i Gode-
gård  lämnade mer järn än någon annan hytta till kronan på 1500-talet men på 
grund av malmbrist minskade tillverkningen i början av 1600-talet.  År 1625 var 
endast kronohyttan i drift i mitten av 1600-talet hade Godegård 18 ödehyttor. 
År 1691 lades Godegårds bergslag ned och Louis De Geer övertog vid denna tid 
järnframställningen i socknen. De Geer förvärvade de flesta hemman i socknen 
och två nya hammare för tysksmide byggdes med smeder och masmästare från 
Flandern. Efter De Geers död kvarstod bruket i släktens ägo och det hade en 
storhetstid på 1700-talet.  

År 1775 köptes Godegårds bruk, vilket motsvarade hela Godegårds socknen, av 
Ostindiska kompaniets direktör Jean Abraham Grill. Grill upprättade inled-
ningsvis ägomätningar över alla hemman i socknen samt en övergripande  
sockenkarta, se figur 11. 

Tillgång på malm, vattenkraft och träkol var tre betydelsefulla delar för brukets 
verksamhet. Kolet utvanns genom att virke kolades i milor och stora skogsareler 
krävdes för att upprätthålla produktionen. Den stora kader av arbetare, som 
krävdes för arbetet i skogen samt vid tillverkningen, innebar ett ökat behov av 
odlingsmarker för spannmåls och betesdrift. 

Figur 12. Väg 1101 passerar idag genom Godegårds samhälle och leder in till Godegårds herrgård. 
Se även kapitel 6. 



26

Bruket rustades upp och moderniserades på 1800-talet. Totalt sysselsatte järn-
tillverkningen cirka 30 anställda. För dagsverk och kolning knöts dessutom 30 
arrendebörder och 50 torpare till verksamheten. Tillverkningen fortsatte fram 
till 1896 då bruket lades ner, men herrgården fanns kvar i släkten Grill fram till 
1980.

Figur 13. Kolare invid en mila någonstans i Godegård. Fotot hämtat från informationstavla invid 
affären i Godegård. Fotograf okänd.

Figur 14. Arbetare vid en av smedjorna i Godegård. Fotot från informationstavla vid Godegårds bruk. 
Fotograf okänd.
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5 Områdets bebyggelse
En kulturhistorisk byggnadsinventering har utförts för utredningsområdet. 
Inventeringen inkluderar bebyggelsen i eller i anslutning till utredd korridor, 
mellan områdets nordligast bebyggda fastighet ”Samsala” och områdets sydli-
gaste bebyggda miljö ”Degeröns stationssamhälle”. Byggnadsinventering syftar 
till att kartlägga och dokumentera de byggnader som berörs av planförslaget ur 
kulturvärdessynpunkt. Geografiskt ligger de bebyggelsemiljöer och byggnader 
som redovisas i inventeringen  antingen inom eller i nära anslutning till utredd 
korridor.

Byggnadsinventeringens utredda område har delats in i delområden från norr 
till söder: Sprickdalslandskapet, Godegårds stationssamhälle, Odlingsslätten 
och Degeröns stationssamhälle. Till varje delområde har en kartbild kopplats 
som redovisar berörda fastigheter och byggnader.

I detta kapitel redovisas ett kartutsnitt för ingående byggnader i respektive del-
område, en sammanfattande analys av förekommande bebyggelse, konsekven-
ser av föreslagen järnvägskorridor, identifierade konfliktpunkter samt förslag på 
konkreta åtgärder.  

Utförd inventering redovisas i sin helhet i bilaga 4. 
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5.1 Sprickdalslandskapet
Miljöer som ingår i delområdet är: Samsala, Äspe (Lilla Äspe och Äspe), bebyg-
gelsen invid Dammen och Skrumpetorpet (se bilaga 4).

Enskilda fastigheter som ingår i delområdet är: Anderstorp, Silverdalen, Gull-
hög samt Unnamon (se bilaga 4).
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Figur 15. Översiktskarta, inventerad bebyggelse inom sprickdalslandskapet.
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Analys - sprickdalslandskapets bebyggelse

Sprickdalslandskapet utgörs av ett glest bebyggt område med svårtillgänglig 
terräng. Det sent koloniserade utmarksområdet med spridd torp- och gårds-
bebyggelse och dess tillhörande jordbruksmarker har präglats av utvinning 
av skogsråvara till malm och järnproduktion. Ovan nämnd bebyggelse har ett 
värde som kulturmiljö, i och med sitt påvisande av och förståelsen för nyttjandet 
av områdets naturresurser för framställning av järn. Bebyggelsen vid Dammen 
visar spår av tidigare industriell verksamhet, ej längre i drift, och det före detta 
missionshuset visar på att detta varit en levande bygd med sociala funktioner. 
Det fortsatta och förändrade brukandet av områdets äldre bebyggelsemiljöer i 
kombination med de senare uppförda sommarstugorna visar på en kontinuitet 
och ändrad karaktär av användandet av området och nyttjandet av dess natur-
sköna läge, se figur 17-19 nedan.

Möjliga konfliktpunkter
Bebyggelsen i höjd med Dammen riskerar att delas åt med spårdragningen, 
sambandet bebyggelsen emellan bör värnas. 

Bebyggelsen invid Dammen som hamnar inom korridoren, samt även precis 
utanför berörs. Värdet i miljön som helhet påverkas negativt.

Unnamon och Anderstorp är torpbebyggelse som ligger i nära anslutning till 
utredd korridor. Spårdragningen riskerar att skapa en barriär mellan denna 
bebyggelse och områdets övriga torpbebyggelse. 

De planerade åtgärderna riskerar att fragmentera bebyggelsemiljöerna i Äspe 
och åtgärder som negativt påverkar det historiska sambandet mellan torpbebyg-
gelsen på ömsom sidor om befintligt spår bör undvikas.

Figur 17. Mangårdsbyggnanden på fastigheten Äspe 1:12. 
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Figur 18. Fastigheten Äspekulla 1:3 med meandrande Godegårdsån i förgrunden. 

Figur 19. Bebyggelse på den östra sidan om Dammen och befinglig järnvägsträckning. 
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5.2 Godegårds stationssamhälle
Fastigheter och miljöer som ingår i delområdet: Godegårds stationssamhälle (se 
bilaga 4).

Figur 20. Inventerad bebyggelse inom Godegårds stationssamhälle.
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5.2.1 Analys - Godegårds stationssamhälles bebyggelse
Godegårds stationssamhälle är en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Sam-
hället uppvisar en utvecklingskontinuitet med sina spår från tiden innan järn-
vägens etablering och de spår som minner om stationssamhällets begynnelse, 
tillsammans med områdets fortsatta utveckling, även efter att orten upphörde 
att vara hållplats och fram till idag.  Idag uppvisar området, på grund av sin 
historik, en varierande karaktär och ålder. 

De byggnader som idag finns kvar från tiden för etableringen av järnvägen ut-
trycker samband med järnvägens uppkomst och ortens framväxt och är därför 
viktiga att bevara. Det är bland annat de två banarbetarbostäderna, bangård och 
lastkaj, tillsammans med samtida bebyggelse i form av de äldre villorna från 
1900-talets början, mejeriet från 1932, lanthandeln samt missionshuset.

Fina exempel på samhällets fortsatta utveckling med tillkomna centrala funktio-
ner är sedan exempelvis skolbyggnaden från 1950-talet och det tidigare kommu-
nalhuset från mitten av 1900-talet. 

Kontinuiteten i användandet av byggnaderna, vissa till sin ursprungliga funk-
tion, tillsammans med villabebyggelsens fortsatta utveckling och utbredning, 
med villaområden från 1940-1960-tal och fram till idag, visar på ett fortsatt 
levande samhälle.

Möjliga konfliktpunkter
De planerade åtgärderna för spårdragning inom utredd korridor riskerar med 
sitt intrång påverka Godegård stationsmiljö. Den äldre bebyggelsen närmast 
spåret kan komma att påverkas negativt av ny spårdragning och eventuella bul-
leråtgärder
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5.3 Odlingsslätten
Kulturmiljöer som ingår i delområdet är: Godegårds bruks- och herrgårdsmiljö, 
Godegårds festplats, Godegårds kyrkomiljö (se bilaga 4).

Fastigheter som ingår i delområdet är: Godhult, Prästtorpet, Lilla Prästtorpet, 
Olsäter, Nybro, Bäckebo, Lugnet, Hälla gård, Sörbyhagen och Litsäng (se bilaga 
4).

Figur 21. Inventerad bebyggelse inom odlingsslätten.
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5.3.1 Analys - Odlingsslättens bebyggelse
Det öppna odlingslandskapet har en lång bebyggelse- och brukningskontinuitet. 
Genom kyrkans etablering på medeltiden får området en centralfunktion i för-
hållande till omgivande ensamgårdar. Godegårds säteri uppfördes på 1700-talet, 
då även Godegårds järnbruk hade sin storhetstid. Godegårds säteri utgjorde 
därefter under flera hundra år medelpunkten i socknen. Här förlades den 
centrala järnhanteringen och socknen styrdes härifrån under lång tid. Området 
sammanlänkas med väg 1092. Utifrån huvudvägen löper sedan småskaliga äldre 
vägsträckningar som binder samman områdets torp- och gårdsbebyggelse.

Det kulturhistoriska värdet ligger i miljön som helhet och sambandet mellan 
bebyggelsen och dess historia. Ett värde i sig har också även dessa enskilda 
berörda bebyggelsemiljöer inom odlingsslätten:

• Godegård säteri - ett byggnadsminne med ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde.

• Godegårds festplats, som växte fram på 1940-talet, har ett högt kulturhisto-
riskt värde. 

• Hälla gård har ett högt kulturhistoriskt värde.

• Kyrkomiljön har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och är skyddat enligt 
4 kap KML.

• Banvaktarstugan har ett sällsynthets- representativitetsvärde i och med att 
det är den enda bevarade banvaktarstugan längs aktuell järnvägssträcka i 
Östergötland. Därmed är det kulturhistoriska värdet högt.

Omkringliggande torp- och gårdsbebyggelse har ett värde som grupp samt i sitt 
sammanhang.

Möjliga konfliktpunkter
Lilla Prästtorpet hamnar delvis inom korridoren och påverkas genom närheten 
till järnvägsansläggningen negativt. 

Påverkan på festplatsen i sin helhet bör undvikas, så att dess ursprungliga funk-
tioner går att utläsa och kontinuiteten av dess användande kan fortgå. 

Godegårds kyrkomiljön ligger i direkt anslutning till korridor. Kyrka och kyr-
kogård är skyddad i KML. Kyrkogården bör bevaras orörd. Ett direkt intrång i 
kyrkogården riskerar allvarligt skada kulturmiljöns kärnvärde. Ökad trafik på 
järnvägen efter utbyggnaden innebär ökat buller i miljön vilket påverkar kyrko-
miljöns upplevelsevärde. Kyrkomiljön som helhet kommer att påverkas negativt 
av planerade åtgärder. 

Spårdragningen förbi kyrkomiljön och Hälla gård och bör ta hänsyn till beva-
randet av miljöerna och dess kulturhistoriska värde och förändringarna bör inte 
försvåra utläsandet av sambandet mellan Hälla gård och kyrkomiljön.  

Hälla gård hamnar delvis inom korridoren och ett par av fastighetens ekonomi-
byggnader riskerar direkt påverkan. Ekonomibyggnaderna invid Hälla gård bör 
om möjligt bevaras. Fastighetens resterande byggnader ligger i direkt anslut-
ning till korridoren och kommer att påverkas negativt. Gårdsmiljön och dess 
utmarker tappar ytterligare samband i och med en breddning av spåren. 
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Spårutbyggnaden innebär en ökad visuell barriär mellan kulturmiljön Hälla 
gård och kyrkomiljön, åtgärder på vägen mellan Hälla och kyrkan innebär yt-
terligare påverkan på helhetsmiljön.

Båda fastigheterna på Sörbyhagen ligger inom korridoren. Den gamla banvak-
tarbostaden ligger idag alldeles intill befintligt spår och hamnar därmed i riskzo-
nen för den nya spårdragningen och påverkas direkt negativt. 

Banvaktarbostaden med sitt regionala sällsynthets- representativitetsvärde bör 
bevaras. Sörbyhagens ursprungliga funktion i sitt samband med övriga få kvar-
varande stationsbetingade byggnader längs spårdragningen bör även fortsätt-
ningsvis gå att utläsas.

Figur 22. Gårdsmiljön Hälla gård med huvudbyggnad och flyglar.
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Figur 23. Vy av kyrkogårdens västra kant och det intilliggande befintliga järnvägsspåret. 

Figur 24. Banvaktarstugan ligger intill och omedelbart väster om det befintliga järnvägsspåret.
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5.4 Degeröns stationssamhälle 
Miljö som ingår i delområdet: Degeröns stationssamhälle (se bilaga 4). 

Figur 25. Inventerad bebyggelse Degeröns stationssamhälle.
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5.4.1 Analys - Degeröns stationssamhälle
Efter Sörbyhagen övergår landskapet i ett moränrikt skogslandskap som i samt 
omkring utredd korridor saknar bebyggelse ner till Degerön. Degerön avslutar 
den södra delen av utrett område. I Degerön finns villabebyggelse i omedelbar 
anslutning till järnvägen. Här växte ett stationssamhälle fram i samband med 
järnvägens etablering 1872-73. Befintligt spår delar Degeröns stationssamhälle i 
två delar som sammanlänkats med en gångbro. Här har man redan förberett för 
dubbelspår och därmed har även bullerplank uppförts längsmed spåret. Dessa 
ingrepp har påverkat och minskat områdets kulturhistoriska värde negativt. 
Den befintliga bygatan med bebyggelse längs spårdragningen består av bebyg-
gelse av varierad karaktär och ålder, men Degeröns uppbyggnad som stations-
samhälle går fortfarande att utläsa.

Möjliga konfliktpunkter
Korridorens dragning korsar fastigheterna närmast befintligt spår, på västra 
sidan, och riskerar att påverka utläsandet av den kontinuerliga framväxten och 
uppbyggnaden av Degerön som stationssamhälle negativt. 

Delningen mellan östra och västra sidan har redan idag förstärkts. Denna del-
ning bör inte förstärkas ytterligare. 

Förändringar bör inte ytterligare försvåra utläsandet av stationssamhällets 
samhälls- och socialhistoriska utveckling med den kontinuitet som bebyggelsen 
uppvisar i sitt sammanhang.

De kvarvarande byggnaderna som förstärker det ursprungliga stationssamhället 
och dess funktioner bör värnas om.
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6 Kommunikationer
6.1 Vägar
Områdets vägar har i hög grad bevarat sin ålderdomliga karaktär och slingrar 
fram i landskapet. Sockenkartan år 1778 redovisar ett nät av vägar. Äldre och 
bevarande vägsträckningar redovisas i figur 29 nedan. Stommen i vägnätet är 
huvudvägen genom socknen, vilken idag är i hög grad bevarad och utgörs av nu-
varande väg 1092. Vägen följer i ännu i hög grad åsen och där den har ändrats 
i sin sträckning har äldre vägavsnitt bevarats, se figur 27. Flertalet av områdets 
förhistoriska gravar har en tydlig rumslig koppling till vägstråket vilket antyder 
att vägen är mycket gammal. 

Ytterligare exempel på äldre vägar som är välbevarade är nuvarande väg 1101 
som går in mot Godegårds herrgård och väg 1102 mellan Godegårds herrgård-
Godegårds kyrkan-Hälla gård, se figur 23. År 1638 redovisar en karta att brolä-
get över Godegårdsån är detsamma som idag för väg 1102. 

Figur 26. Väg 1102 från Hälla gård mot kyrkan. Vägen passerar järnvägen och därefter infarten till 
kyrkan. VId Hälla gård låg tidigare Sörby gästgiveri och ett skjutshåll. Vägen finns medtagen på 
1700-talets kartor.
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Figur 28. Hålväg, objekt 78. Hålvägen har skapats genom det markslitage som uppkommit genom 
att vägen under lång tid används av människor både till häst och till fots. Hålvägen avslutas i ett 
område med skogsbrukslämningar (objekt 77).

Figur 27. Bevarad sträckning av den äldre landsvägen vilken löper på isälvsavlagringar i nord-sydlig 
sträckning genom socken. Väg 1092 går idag parallellt med detta äldre vägavsnitt, omedelbart till 
vänster i bild.



42

Vä
g 

10
92

Vä
g 

11
02

Väg 1101

Väg 1105

Väg 11
06

Väg 10
92

Väg 1101

Väg 1096

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Teckenförklaring

Vägar enligt sockenkartan 1778

Utredningsområde
0 500 1 000 1 500 2 000

Meter

±
Figur 29. På kartan redovisas de vägar som framgår av Godegårds sockenkarta år 1778. Vägarna 
bildar ett nät vilka alla sammanbinds med huvudstråket genom socken (väg 1092). Kartan redovisar 
även dagens vägnummer på statliga vägar som finns kring järnvägen.
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6.2 Järnvägen 
Järnvägssträckan öppnades 1873 och hade namnet Hallsberg-Motala-Mjölby 
järnväg och sträcker sig till stora delar parallellt med väg 1092. Tillkomsten 
av järnvägen innebar stora förändringar i bygden och stationssamhällen växte 
fram i Godegård och Degerön. 

Stationssamhället i Godegård ligger väster om järnvägen men området var 
bebyggt innan järnvägen anlades. Häradskartan från mitten av 1800-talet visar 
att här låg gästgiveriet och fattighuset. Invid järnvägen anlades stationsbyggnad, 
banarbetarbostäder och andra järnvägsbyggnader. Godegårds utvecklades till 
kommunens centrum med kommunhuset och skolan. Miljön karaktär som byg-
dens centralort visar även mejeribyggnaden, missionshuset samt industrilokaler.  

Figur 30. Godegårds järnvägsstation, tidigt 1900-tal.

Figur 31. Det gamla mejeriet i Godegård.
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Med järnvägen anlades även en station inom Uppsala by som fick namnet De-
gerön. Häradskartan visar att området innan järnvägens tillkomst utgjordes av 
utmark. Stationsnamnet antas vara inspirerat av De Geersfors. Väster om statio-
nen ligger den på 1930-talet bildade gården Svartö vilket antas beträffar efterle-
den, vara inspirerat av stationsnamnet (Riksantikvarieämbetet 2005, sid 55). 

Invid det nuvarande järnvägsspåret inom utredningsområdets norra och södra 
del ställvis, med spåret längsgående stenmurar vilka antas vara anlagda för att 
fungera som gnistskydd från de passerande tågen. 

Figur 32. Stenmur invid järnvägen i den norra delen av utredningsområdet.

Figur 33. Stenmur invid järnvägen i den södra delen av utredningsområdet.
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7 Kulturlandskapets utveckling
Kulturlandskapet har vuxit fram successivt och helheten har påverkats av histo-
riska och geografiska processer som landskapet genomgått från förhistorisk tid, 
medeltid och fram till idag. Processerna har lett fram till att landskapets skogs-
områden och dalgång delvis har olika karaktärer och att de därmed påverkas på 
olika sätt vid en förändring 

Utredningskorridoren sträcker sig genom ett landskap med låg förändringsgrad. 
Dagens järnväg ligger lågt i landskapet och påverkar inte landskapets läsbarhet. 
Det innebär att landskapets historiska utveckling och människors verksamhet 
till stora delar är tydligt läsbar och att många historiska samband fortfarande 
är levande. Särskilt framträdande strukturer i landskapet är det äldre vägnätet, 
landskapets medeltida struktur i kyrkans placering och gårdslägen med medel-
tida ursprung och Godegårds säteri. 

Kända gravar och uppgifter om gravar från förhistorisk tid har en tydlig kopp-
ling till den i nordsydliga landsvägen som följer isälvsavlagringen. Detta sam-
band antyder att kommunikationsleden har använts långt tillbaka i tiden. Järn-
ålderns boplatser är som regel anlagda invid de samtida gravarna. Indikationer 
på förstörda gravar från yngre järnålder finns vid den läget för den idag rivna 
järnvägsstationen.

Godegårdsslätten uppvisar en lång kontinuitet av bosättning och odling och 
har därmed gett upphov till ett landskap rikt på spår från flera tider. Den 
medeltida kyrkan ligger central i bygden och omges av ett flertal ensamgårdar. 
Bergsbruket har sedan medeltiden varit av stor betydelse för bygden. Redan på 
1400-talet fanns det en hytta i Godegård som, efter en nedgång under 1500- och 
1600-talen, under 1700-talet hade sin storhetstid och drevs fram till 1896. 

Området kring socknens centrum på Godegårds slätten har utgjort resursområ-
den av stor betydelse för framställning av skogsprodukter. Brukets behov av kol 
avspeglas i den täta förekomsten av skogsbrukslämningar och kolbottnar inom 
den norra delen av utredningskorridoren. Sannolikt har kolningen skett under 
1600- till 1800-talen men sannolikt tidigare hyttor har även de krävt kol. Den 
glesa gårds - och torpbebyggelsen norr om Godegård antas ha tillkommit mellan 
1700- och 1900-talen och ha ett samband med framställningen av skogsproduk-
ter. 

I den södra delen av utredningskorridoren finns rikligt med röjningsröseområ-
den. Ofta dateras dessa till förhistorisk tid eller medeltid men i detta område är 
det sannolikt att de är anlagda så sent som in i mitten av 1800-talet. Godegårds 
socken hade stor brist på jordbruksmark och i kombination med en befolk-
ningsökning krävdes ökade åkerarealer och därför användes svedjejordbruket 
för att ta upp nya marker liksom utdikning och uppodling av mossar. År 1863 
stagdades förbud mot svedjebruk på bruksbolages egendomar. 

Genom järnvägens tillkomst utvecklades Godegård och Degerön till stations-
samhällen. Kring stationen i Godegård etablerades även kommunal service och 
bebyggelsen förtätades. 
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8 Karaktärsområden
I presentationen av karaktärsområden är fokus på områden som påverkas direkt 
eller indirekt av järnvägens korridor. För förståelsen omfattar analysen ibland 
något större områden. 

Följande karaktärsområden beskrivs: 

• Sprickdalslandskapet

• Odlingsslätten 

• Moränbackslandskapet 

8.1 Sprickdalslandskapet
Utredningskorridorens norra del utgörs av ett sprickdalslandskap med huvud-
saklig nord-sydlig riktning. I det skogsbeväxta området ligger i de lägsta delarna 
av sprickdalen små gölar vilka binds samman av Godegårdsån. Skogsområdet 
har varit av stor betydelse som resursområde för bygdens framställning av järn. 
I området har en omfattande verksamhet i form av kolning och förädling av 
skogsprodukter utförts. De mängder av skogsbrukslämningar och kolningsan-
läggningar som påträffats särskilt i den norra delen av utredningskorridoren 
vittnar om många varit sysselsatta i ett intensivt arbete under mycket lång tid. 

Inom området finns en spridd gårds- och torpbebyggelse vilken kan samman-
kopplas med den intensiva förädlingen av skogsråvara som skett i området. 
Bostadshusen är väl omhändertagna och ligger i natursköna lägen. 

Figur 34. Gård invid järnvägen inom sprickdalslandskapet.
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Uttryck för de värdebärande karaktärsdragen: 

• Spridd torp- och gårdsbebyggelse och dess tillhörande jordbruksmarker

• Områdets slingrande vägar

• Den rika förekomsten av skogsbrukslämningar  vilka har varit förutsättning-
en för brukets vidareförädling av järn.

Järnvägens korridor - råd vid lokalisering
Vägnätet bör så långt som möjligt bevaras i nuvarande sträckning och passera 
planskilt över/under ny järnväg. Korridoren löper igenom ett landskapsavsnitt 
med gles och småskalig bebyggelse. Viktigt att tänka på är att inte bryta det 
sammanbindande vägnätet och att undvika fragmentering på de småskaliga 
landskapsrummen kring torpbebyggelsen och så långt som möjligt bevara det 
kulturhistoriska sambanden mellan områdets bebyggelselägen. Hänsyn tas 
till skogsbrukslämningar och agrara spår i landskapet så långt som möjligt i 
lokalisering av järnväg, servicevägar och arbetsvägar. Undvika upplag av massor 
vilket riskerar att förändra landskapets topografiska karaktär. 

8.2 Odlingsslätten
Godegårdsslätten är en centralbygd  med en lång kontinuitet av bosättning och 
odling som därmed gett upphov till ett landskap rikt på spår från flera tider. 
Här finns de äldsta spåren på förhistorisk bosättning och området befäster sin 
centrala funktion genom att kyrkan etableras omgiven av ensamgårdar under 
medeltid. Vid samma tidpunkt inleds områdets järnbruksverksamhet. 

Bergsbruket har sedan medeltiden varit av stor betydelse för bygden. Redan på 
1400-talet fanns det en hytta i Godegård som, efter en nedgång under 1500- och 
1600-talen, under 1700-talet hade sin storhetstid och drevs fram till 1896.

Figur 35. Odlingslandskapet i Godegård. Till vänster i bild skymtar Godegårds stationssamhälle. 
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Den öppna svagt böljande dalgången är delvis storskaligt brukad.  Stommen i 
dagens vägnätet utgörs av väg 1092 som löper i nord-sydlig sträckning väster 
om utredningskorridoren. Det småskaliga vägnätet inom området består av 
ålderdomliga vägar vilka utgår från huvudvägen och binder samman områdets 
gårdsbebyggelse. En historiskt betydelsefull vägförbindelse är väg 1101 som 
utgör entré till säteriet och herrgårdsmiljön och den nuvarande väg 1102 som 
sammanbinder herrgårdsmiljön med den medeltida kyrkan och vidare mot 
Hälla gård. 

Godegårds stationsamhälle i den norra delen av slätten uppvisar spår som min-
ner om stationssamhällets begynnelse och byggnader från tiden för järnvägens 
etablering liksom banvaktarbostaden är av vikt att bevara för att läsa miljön. 

Uttryck för de värdebärande karaktärsdragen: 

• Det öppna sammanhängande odlingslandskapet

• Det ålderdomliga vägnätet som sammanbinder gårdarna

• Godegårds medeltida kyrka 

• Godegårds järnbruk med lång kontinuitet, bevarad bebyggelse, ekbackar 
och herrgårdslanskap

• Hälla gård och övrig bebyggelse i slättlandskapet

Järnvägens korridor - råd vid lokalisering
Järnvägen läggs lågt i landskapet för att inte inkräkta på området kulturhisto-
riska samband mellan gårdarna. Passagen vid Godegårds kyrka är av särskild 

Figur 36. Väg 1102 löper terränganpassad i landskapet. Kring Godegårds herrgård omges vägen av 
ekbackar. Förr kantades vägen av en ekallé ner till Godegårds kyrka.
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vikt att detaljstudera för att minimera påverkan på kulturmiljön. En dialog med 
länsstyrelsen angående passagen bör tas i ett tidigt skede. 

Väg 1101 passerar idag järnväg och ansluter till Godegårds riksintresseområde. 
Vägens sträckning bibehålls för att upprättshålla den ålderdomliga kommunika-
tionslänken inom riksintresseområdet. 

Den ålderdomliga sträckning av väg 1102 passerar järnväg och här är det viktigt 
att vägens sträckning inte ändras i läge. Djupa skärningar mot Hälla gård och 
kyrka ska undvikas för att bibehålla landskapets karaktär. Vid fragmentering av 
åkermark finns risk att brukandet av de öppna markerna försvåras vilket leder 
till karaktärsförändring av landskapet och att det historiska sambandet blir 
svårlästa. 

Upplag av massor undviks för att inte allvarligt påverka landskapets topografi 
och dess kulturhistoriska läsbarhet. Kulturmiljöspecialist bör delta i arbetet 
med att arbeta fram lämplig lokalisering av tillfälliga upplag. 

8.3 Moränbackslandskapet
Historiskt har området varit av stor betydelse. För att försörja befolkningen var 
jordbruk och spannmålsproduktion en avgörande faktor i bygden och i landska-
pet finns ytor i form av odlingslämningar vilka visar att de under kortare eller 
längre period röjts och odlats. 

Eftersom  landskapsavsnittet i hög grad utgörs av skogsmark är den kulturhisto-
riska läsbarheten låg. Utredningsområdet saknar bebyggelse undantaget kring 
Degerön där den ligger tätt och i omedelbar anslutning till järnväg. Uppbyggna-
den av stationssamhället går fortfarande att läsa trots de ingrepp såsom gång-
bro över järnvägen och bullerplank längs järnvägen som har uppförts. 

Figur 37. Bebyggelse invid järnvägen i Degerön.
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Uttryck för de värdebärande karaktärsdragen: 

• Agrara spår i landskapet

• Stationssamhällets kvarvarande byggnader

Järnvägens korridor - råd vid lokalisering
Landskapet bedöms tåligt för påverkan. Hänsyn bör tas till agrara spår i land-
skapet så långt som möjligt i lokalisering av järnväg, servicevägar och arbetsvä-
gar. Undvika upplag med massor då dessa riskerar påverka landskapets topo-
grafi.

9 Kulturhistorisk värdering och 
sårbarhetsanalys
Utredningsområdet berör i den centrala delen bygdens tidigaste bebyggelselä-
gen. Norr därom finns senare tiders kolonisationsområden. Den södra delen 
av utredningskorridoren innehåller rikligt med spår som påvisar en kortvariga 
extensiv odlingsverksamhet och speglar traktens behov av åkermark. 

Ur kulturmiljösynpunkt är slättområdet särskilt känsligt för påverkan. Här finns  
tydliga kulturhistoriska samband genom gårdarnas lång bebyggelsekontinuitet 
vilka sammanbinds med ett ålderdomligt vägnät och den medeltida kyrkans 
placering mitt i socken. Tillsammans skapar dessa delar en helhetsmiljö. Skogs-
området norr och söder om slättomådet är mera tåligt för påverkan. 

Tre värdekategorier brukar användas för att bedöma och värdera fornlämningar 
och kulturmiljöer, nämligen upplevelsevärde, kunskapsvärde och bruksvärde. 
Bedömningen måste motiveras. Därtill kommer bevarandevärdet som är en 
sammanvägning av de ovan nämnda värderingsgrunderna.

Upplevelsevärdet bottnar i det vetenskapliga värdet. Generellt sett ökar värdet 
ju tydligare och mer välbevarat ett objekt eller landskap är. Upplevelsevärdet är 
beroende av den omgivning ett objekt befinner sig i.  

Kunskapsvärdet kallas ibland vetenskapligt värde och avser miljöns informa-
tionsinnehåll. Kunskapsvärdet hos den enskilda lämningen kan öka om den 
utgör en del av en miljö eller om den är karaktäristisk för ett område eller en 
region. Kunskapsvärdet kan delvis bestämmas genom bedömning av objektets/
miljön forskningspotential. 

Bruksvärdet avser hur objekten, platsen eller miljön brukas idag och hur den 
kan utvecklas i framtiden. I bruksvärdet kan man räkna in eventuell betydelse 
för boende, arbetstillfällen inom olika näringar samt dess betydelse för turism 
och friluftsliv. Besöksfrekvensen är hög i lättillgängliga friluftsområden, vilket 
per automatik ger kulturmiljöer i friluftsområden högre bruksvärden än kultur-
miljöer som är otillgängligt belägna.
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Godegårdsslätten är känsligt för påverkan då det innehåller bevarade medeltida 
strukturer, området har ett upplevelsevärde och ett bruksvärde. Vägnätet som 
binder samman kyrkan med Hälla, By och Klockargårdens bebyggelselägen har 
höga upplevelsevärden liksom stråket mellan Godegårds herrgård, kyrkomil-
jön och Hälla gård. Jordbrukslandskapet skapar en öppenhet i landskapet och 
områdets odlingslandskap har en lång brukningskontinuitet. Odlingslandskapet 
är känsligt för påverkan och därför sårbart.

Godegårds bruks herrgård och dess omgivande bebyggelsemiljö är utpekats som 
ett område av riksintresse för kulturmiljö. Omgivande markområden som varit 
av avgörande betydelse för järnbrukets framdrift och verksamhet, innefattas ej i 
riksintresseområdet. 

Mängden av skogsbruks- och kolningslämningar kring Godegårds bruk  berättar 
om dagsverksböndernas och torparnas arbete. Deras boställen samt områden 
med fossil åkermark och röjningsrösen, berättar om familjernas livsvillkor och 
försörjningsbehov. Dessa synliga spår i landskapet är därför känsliga för påver-
kan och värdefull för miljöns upplevelsevärde och för kunskapen om männis-
kornas levnadsförhållanden. 

9.1 Kulturarvsmål
Ur kulturhänsyn är målet att bibehålla landskapets historiska läsbarhet samt 
bruks- och upplevelsevärden, vilket sker genom att:

• Minimera intrång i fornlämningsmiljöer. Målet är att så långt som möjligt 
undvika intrång i värdekärnor vilka innehåller bevarade kulturhistoriska 
strukturer. 

• Bibehålla kvarvarande odlingsbar mark såsom åker- och betesmark samt 
vallodling eftesom de skapar öppenhet i landskapet. Ett fortsatt brukande är 
ett kulturvärde i sig. Målet är att inte inkräkta mer än nödvändigt på od-
lingsmarken och att minimera fragmenteringen av brukningsbar mark.  

• Bibehålla områdets äldre vägnät. 

• Bibehålla siktlinjer tvärs utredningsområde.

• Bibehålla bebyggelse med lång kontinuitet.

• Kommunen kan i högre grad samordna och tillgängliggöra områdets natur-, 
kultur- och rekreationsvärden för invånare och turister. Kulturmiljön är en 
viktig samhällsresurs. Målet är att kulturmiljöer inom utredningsområdet 
utvecklas som besöksmål.  Genom informationsinsatser kan kunskapen om 
hur kulturlandskapets nyttjats spridas till boende och besökare i området. 
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10 Förslag till åtgärder  
Förvandlingen av landskapet är en naturlig process och med de tekniska möjlig-
heter vi har idag kan förändringen ske snabbt och med omvälvande resultat. Da-
gens  kulturlandskap uppvisar stora tidsdjup med miljöer vilka framförallt här-
rör från bygdens intensiva järnbruksverksamhet men även äldre strukturer är 
avläsbara i landskapet. De som bor och vistas utmed järnvägssträckningen bör 
även fortsättningsvis kunna känna en identitet mellan det nya och det gamla.

Av stor betydelse är att den nya kunskap om områdets historia som framkom-
mer görs tillgänglig för allmänheten. De primära mottagarna är inte bara de 
som bor och verkar utmed sträckan utan även de som färdas på den. 

De  åtgärder  som  sätts  in  för  att  skydda  kulturmiljön bör främst vara beva-
rande och i andra hand anpassande. Anpassning kan vara att en skogsskärm 
behålls, att spåret får följa naturliga formationer, att en planskild korsning 
utformas med hänsyn till kulturmiljön eller att tillse att möjlighet till ett fort-
satt brukande av odlingsmark kvarstår efter avslutat projekt för att bibehålla 
områdets kulturlandskap. För flera objekt kan en kombination av åtgärder vara 
en lösning.

Graden av anpassning sätts i relation till utredningsområdets kulturhistoriska 
värde och sambandet med riksintresseområdet Godegård. Lokalisering och 
utformning av järnväg måste anpassas för att säkerställa att kulturmiljön inte 
påverkas. 

• Gestaltningsprinciperna ska grundas i kulturmiljöns värden och kulturmil-
jökompetens medverkar vid såväl lokalisering som utformning.

• Bulleråtgärder på byggnaderna närmast spåret bör utföras i samråd med 
antikvarisk sakkunnig och ta hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde 
och –förutsättningar. 

• Befintliga byggnader som är en del av den tidiga stationsmiljön i Godegård 
bör bevaras och åtgärder som negativt påverkar möjligheten att uppleva och 
utläsa de kvarvarande spåren av stationssamhället och dess tidigare verk-
samhet, med banarbetarbostäderna, bangård och lastkaj, bör undvikas.

• Risken för vibrationsskador på kyrkan under byggtiden bör utredas.

• Om ej banvaktarbostaden kan bevaras på sin ursprungliga plats bör byggna-
den med uthus och trädgård dokumenteras. Möjligheten till flytt av byggna-
derna bör utredas vidare ur bevarandesynpunkt samt genomföras i samråd 
med antikvarisk expertis.

11 Arkeologi - fortsatt arbete
Inom utredningskorridoren finns en boplatsyta (objekt 161) som undersökts 
i samband med en arkeologisk utredning och där anläggningar C-14 daterats 
till 1200-1300-talen. Utöver detta så är kunskap genom arkeologiska under-
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sökningar inom utredningskorridoren mycket sparsam. Framtida arkeologiska 
undersökningar kan komma att fördjupa kunskapen betydligt av såväl områdets 
förhistoriska som medeltida aktiviteter.

Arkeologisk utredning etapp 1 har utförts under 2015 som påvisade objekt inom 
utredningsområdet. Av de 162 objekt som påträffats utgör merparten kultur-
miljölämningar och endast ett fåtal lämningar har fornlämningsstatus. Od-
lingsytor kunde inte utredas till fullo och frågetecken kvarstår kring vissa ytor 
vilka bedömdes som presumtiva boplatslägen. Skogsbrukslämningar utgör den 
vanligaste lämningstypen varav en stor andel utgörs av kolbottnar men även 
fossila åkermark utgör en vanlig lämningstyp. Resultatet av utredningen ligger 
till grund för länsstyrelsens bedöming om fortsatta arkeologiska insatser inom 
sträckningen.

Nästa steg enligt KML är att i en etapp 2 utredning med hjälp av sökschakt 
undersöka lämningar och ytor, för att fastställa eventuell fornlämningsstatus. 
Kostnaden att utredningen är avhängig den ambitionsnivå länsstyrelsen bedö-
mer vara lämplig. En uppskattning är att kostnaden för etapp 2 utredning kan 
komma att uppgå till 250 000-600 000. Avseende genomförande av etapp 2 
utredning bör denna ske så snart som möjligt för att fasställa förekomst av forn-
lämningar inom aktuellt påverkansområde.

Om ingrepp i fornlämning inte kan undvikas kan länsstyrelsen fatta beslut om 
förundersökning enligt KML 2 kap 13§. En arkeologisk förundersökning innebär 
att en yta av fornlämningen undersöks i syfte att fastställa fornlämningens art, 
karaktär och omfattning. Med olika metoder får arkeologen uppfattning om vad 
som kan förväntas vid slutundersökningen såsom fornlämningens bevarande-
grad, fyndförekomst etc. Insamling av fynd och analysmaterial sker och insam-
lat material analyseras. Efter avslutad förundersökning avrapporteras resultatet 
till länsstyrelsen. 

Kostnader för arkeologisk förundersökning är avhängig fornlämningsttypen 
som avses av förundersökas. En arkeologisk förundersökning av förhistoriska 
boplatslägen, som kan finnas enligt utförd arkeologisk utredning 2015, har 
bedöms kunna uppgå till en kostnad mellan 100 000-1 000000/fornlämning 
beroende på boplatsens storlek och kompexitet. Mindre avgränsade fornläm-
ningar  bedöms kunna uppgå mellan 100 000-400 000/fornlämning i förunder-
sökningsskedet.

Länsstyrelsen får ge tillstånd enligt  KML 12§ endast om exploateringsintresset 
väsentligt väger över fornlämningens bevarandeintresse (Prop. 198/88:104 sid 
79). Om tillstånd till borttagande av fornlämning ges av länsstyrelsen enligt 12 
§ utgör resultatet från utförd förundersökning förutsättningen för val av veten-
skaplig målsättning, metodval, analyser samt kostnader för undersökningen. 
Fornlämningen dokumenteras och fornfynd tillvaratas. Undersökningsresulta-
tet förmedlas genom slutrapport, vetenskapliga fördjupningsrapporter, populär-
vetenskapliga skrifter etc. Fynd, dokumentationsmaterial och rapport levereras 
till offentligt bibliotek och arkiv.

Kostnaden för arkeologisk slutundersökning kan avseende förhistoriska boplat-
ser kunna uppgå mellan 300000 -3 500 000/objekt och för mindre avgränsade 
objekt mellan 300 000 - 1 000 000.
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