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Ostlänken och kulturmiljö
Ostlänken kommer att påverka kulturmiljön, det vill säga 
miljöer, karaktärer, strukturer och objekt som har fysiska 
och visuella värden för kulturmiljön. Järnvägen kan ha 
en direkt påverkan genom att fornlämningar, miljöer eller 
byggnader skadas eller förstörs. Den kan även ha en 
indirekt påverkan genom barriäreffekter, där järnvägen 
skär av viktiga samband eller gör strukturer svåra att 
uppfatta. 

Förutsättningar längs delsträckan
Denna järnvägsplan börjar strax norr om Lövstad och går fram till Bäck-
eby vid kommungränsen mot Linköping. Den aktuella delen av Östgö-
taslätten är mycket rik på fornlämningar som stensättningar, gravfält, 
stensträngssystem och skålgropar. De synliga fornlämningarna tillhör 
främst perioden yngre bronsålder till yngre järnålder. Utöver detta finns 
ett dolt kulturlandskap, huvudsakligen i form av överodlade gravar och 
boplatslämningar.  

Sträckan som visas ovan berör två riksintressen: Lövstad med byggnads-
minnet Lövstad slott samt Göta kanal, landets främsta kanalmiljö, som 
anlades på 1800-talet. Riksintresseområdena har speciella värden ur ett 
nationellt perspektiv. Längs sträckan finns också regionala kulturmiljöin-
tressen samt ett flertal fornlämningar. Fornlämningarna finns framförallt i 
områdena kring Lövstad och Landsjö. 

Lövstad 
Lövstad slott är en monumental slottsanläggning från 1600-talet som om-
ges av en engelsk park. Slottet är uppfört i mitten av 1600-talet och har 

fortfarande mycket av den karaktären kvar tillsammans med något nyare 
1700-talskaraktär. Den engelska parken är från tidigt 1800-tal. I området 
runt slottet finns även ett tiotal gravfält från järnåldern och en fornborg. 
Det har funnits en säteribyggnad från 1500-talet där nuvarande ekonomi-
byggnader ligger. 

Vid trafikplatsen till E4 ligger Lövstad krog, som låg intill den landsväg 
som passerade över Lövstads mark. Lövstad krog uppfördes runt år 1700 
och visar på det som var ett av säteriernas privilegier, att bedriva gästgi-
veriverksamhet. Krogen var i bruk fram till 1860-talet när den gjordes om 
till bostad. Den är ett tydligt spår av detta varit ett viktigt kommunikations-
stråk under minst 400 år. Man ser Lövstad slott från E4 eftersom bygg-
nadens torn sticker upp ovanför träden. I närområdet finns även Lillies 
station med en bevarad banvall.

Landsjö och Melby
Vid Landsjö finns en fin herrgårdsmiljö i ett landskap med mycket forn-
lämningar. Det finns två gravfält från järnåldern i området och de har tro-
ligen hört till Melby. På en höjd nära E4 finns en fornborg och i anslutning 
till denna finns spår av den medeltida Eke gård som avhystes när Land-
sjö säteri bildades 1634. 

På en holme i Landsjön ligger ruinerna av en medeltida borg. De bygg-
nader som finns vid Landsjö säteri idag är från 1700-talets mitt med en 
tillbyggnad från 1913. En allé mellan Melby och Landsjö säteri anlades i 
mitten av 1800-talet. Allén har på senare år föryngrats för att säkerställa 
att det kulturhistoriska värdet lever vidare. 

I landskapet kan man läsa av de olika strukturerna och tidsåldrarna på ett 
tydligt sätt. De olika delarna med torp som hört till säteriet, fornlämningar, 
ekbevuxna hagmarker med mera bildar en värdefull helhet

Göta kanal 
Göta kanal byggdes åren 1810-1832 och är landets främsta kanalmiljö. 
Kanalen är ett tydligt spår av en viktig transportled som färdigställdes 
strax innan järnvägen började byggas ut. Till miljön runt kanalen hör slus-
svaktarbostäder, alléer, hamnar, magasinsbyggnader med mera. Denna 
del av kanalen förbinder sjöarna Asplången och Roxen.

Påverkan och åtgärder
Utformning och placering av Ostlänken är den grundläggande skyddsåt-
gärden för kulturmiljö. Kulturmiljöer kan inte flyttas, byggas upp på nytt 
eller ersättas utan att autenticiteten och äktheten, och därmed det kultur-
historiska värdet påverkas. Järnvägens sträckning har därför anpassats 
för att minimera påverkan på kulturmiljön.

Anläggandet av järnvägen medför ytterligare en barriär i landskapet jäm-
te E4. Med sin moderna karaktär medför anläggningen en påverkan på 
det historiska landskapet. För att minimera påverkan utformas järnvägen 
så att de grundläggande kulturhistoriska värdena finns kvar. 

De värden som genom projekteringen inte går att undvika behöver under-
sökas och dokumenteras genom exempelvis arkeologiska undersökning-
ar och antikvariska dokumentationer för att dess vetenskapliga värden 
inte ska gå förlorade. 

Visuellt och audiellt kommer anläggningen att ge en negativ effekt på 
kulturmiljön. För att minska påverkan utformas bullerskyddsskärmar som 
inte bara dämpar ljudnivåerna utan också visuellt passar in i landskapet.

Tillfälliga arbetsytor, byggskedet
Under byggtiden krävs mer yta än vad som behövs för den färdiga järnvägen. Detta 
markeras på plankartorna som ytor med tillfällig nyttjanderätt. Det är ytor som behövs 
under byggtiden och som sedan återställs till tidigare markanvändning. Byggtiden va-
rierar från plats till plats men är för hela delsträckan Klinga-Bäckeby cirka tre år. Ytor-
na behövs till exempel för kontor, personalbodar, uppställning av arbetsfordon samt 
för att tillfälligt kunna förvara bland annat teknisk utrustning. Ytorna används även som 
upplag för byggmaterial samt berg- och jordmassor.

I största möjliga mån ska fornlämningar och kulturhistoriskt intressanta miljöer und-
vikas, men där det inte kan ske så ska fornlämningar undersökas och dokumenteras 
enligt överenskommelse med länsstyrelsen. I de fall forn- och kulturlämningar ligger 
invid planområdet görs uppmärkning och vid behov skyddsstängsling för att undvika 
skador på dessa.

Trafikplats Lövstad – Söder om trafikplats Lövstad kommer en järnvägsbro att 
byggas över en enskild väg och det behövs yta för etablering. Vid Lillies station 
återställs banvallen efter byggskedet.

Ekodukt vid Landsjö – Vid Landsjö planeras byggnation av en ekodukt 
för att djur ska kunna passera Ostlänken. Utöver bergschakt krävs yta för 
etablering av till exempel kranuppställning och gjutning. Det finns väldigt många 
fornlämningar i området, och det går inte att undvika att påverka en del av dem. 
Arkeologiska undersökningar kommer att göras där fornlämningar påverkas, 
men lämningarna kan också skyddas från påverkan på olika sätt.

Melby – Vid Melby kommer en järnvägsbro att anläggas över en allé vilket 
kräver etableringsyta i anslutning till byggnationen. Omläggning sker av väg 
795 en sträcka under byggtiden som sedan kommer att passera Ostlänken på 
bro.  Allén mellan Melby och Landsjö kommer att påverkas och träd som tas ned 
kommer att ersättas av nya träd.

Norr om Göta kanal – Det behövs stora ytor på båda sidor av kanalen för att 
bygga järnvägsbron över Göta kanal. På den norra sidan vid Norsskogen finns 
en bergtäkt som kan användas för upplag av massor och masshantering. Ytor 
behövs även för etablering och arbetsbodar. Det är viktigt att undvika påverkan 
på riksintresse kulturmiljö Göta kanal och de kulturhistoriskt värdefulla delarna.
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Ostlänken och kulturmiljö
Ostlänken kommer att påverka kulturmiljön, det vill säga 
miljöer, karaktärer, strukturer och objekt som har fysiska och 
visuella värden för kulturmiljön. Järnvägen kan ha en direkt 
påverkan genom att fornlämningar, miljöer eller byggnader 
skadas eller förstörs. Den kan även ha en indirekt påverkan 
genom barriäreffekter, där järnvägen skär av viktiga samband 
eller gör strukturer svåra att uppfatta. 

Förutsättningar längs delsträckan
Denna järnvägsplan börjar strax norr om Lövstad och går fram till Bäckeby 
vid kommungränsen mot Linköping. Den aktuella delen av Östgötaslätten är 
mycket rik på fornlämningar som stensättningar, gravfält, stensträngssystem 
och skålgropar. 

Sträckan som visas ovan berör ett flertal kulturmiljövärden i form av bland 
annat boplatser, gravar och stensträngar vilka hänger ihop och bildar ett 
komplext fornlämningssystem. Ostlänkens sträckning genom landskapet 
mellan Klinga och Bäckeby passerar miljöer som har stora kulturhistoriska 
värden, vilka inte omfattas av formella skydd i lagstiftningen.  

Området där järnvägen planeras domineras av åker- och betesmark och låg 
under vatten under äldre stenålder. Landhöjningen har gjort de högre liggan-
de partierna lämpliga för bosättning från stenålder och framåt. De fornläm-
ningar som är synliga ovan mark tillhör främst perioden yngre bronsålder till 
yngre järnålder. Utöver dessa finns ett omfattande dolt kulturlandskap, hu-
vudsakligen i form av överodlade gravar och boplatslämningar. 

Under de senaste åren har flera arkeologiska utredningar utförts längs Ost-
länkens sträckning. Söder om Göta kanal har dessa uppvisat en stor mängd 
fornlämningar, företrädesvis boplatser från stenålder. Detta har förändrat 
fornlämningsbilden i området och ett längre, mer omfattande tidsdjup har 

påvisats. Arkeologiska utredningar och undersökningar pågår och sannolikt 
kommer denna bild att förstärkas ytterligare.

Skogskilen
I området kring Skogskilen har utredningar visat på en skyddsvärd miljö. 
Denna utgörs av skogsbundet tidigare utmarksområde innehållande kvar-
stående torpbebyggelse och rester efter äldre torp och tidigare kommunika-
tionsnät.

Fornlämningsmiljö vid Bäckeby–Eggeby
De genomförda utredningarna har visat att området kring Bäckeby–Eg-
geby utgörs av en mycket rik fornlämningsmiljö med gravfält, gravar och 
stensträngssystem. Här finns även en medeltida bytomt. Området represen-
terar ett förhistoriskt kulturlandskap från stenålder med tyngdpunkt i äldre 
järnålder och byar med medeltida belägg. 

Påverkan och åtgärder
Utformning och placering av Ostlänken är den grundläggande skyddsåt-
gärden för kulturmiljö. Kulturmiljöer kan inte flyttas, byggas upp på nytt eller 
ersättas utan att autenticiteten och äktheten, och därmed det kulturhistoriska 
värdet påverkas. Järnvägens sträckning har därför anpassats för att minime-
ra påverkan på kulturmiljön.

Anläggandet av järnvägen medför ytterligare en barriär i landskapet jämte 
E4. Med sin moderna karaktär medför anläggningen en påverkan på det his-
toriska landskapet. För att minimera påverkan utformas järnvägen så att de 
grundläggande kulturhistoriska värdena finns kvar. 

De värden som genom projekteringen inte går att undvika behöver undersö-
kas och dokumenteras genom exempelvis arkeologiska undersökningar och 
antikvariska dokumentationer för att dess vetenskapliga värden inte ska gå 
förlorade. 

Tillfälliga arbetsytor, byggskedet
Under byggtiden krävs mer yta än vad som behövs för den färdiga järnvägen. 
Detta markeras på plankartorna som ytor med tillfällig nyttjanderätt. Det är ytor 
som behövs under byggtiden och som sedan återställs till tidigare markan-
vändning. Byggtiden varierar från plats till plats men är för hela delsträckan 
Klinga-Bäckeby är den cirka tre år. Ytorna behövs till exempel för kontor, perso-
nalbodar, uppställning av arbetsfordon samt för att tillfälligt kunna förvara bland 
annat teknisk utrustning. Ytorna används även som upplag för byggmaterial 
samt berg- och jordmassor.

I största möjliga mån ska fornlämningar och kulturhistoriskt intressanta miljöer 
undvikas, men där det inte kan ske så ska fornlämningar undersökas och do-
kumenteras enligt överenskommelse med länsstyrelsen. I de fall forn- och kul-
turlämningar ligger invid planområdet görs uppmärkning och vid behov skyds-
stängsling för att undvika skador på dessa.

Söder om Göta kanal – Det behövs stora ytor på båda sidor av kanalen 
för att bygga bron och det planeras därför för en stor etableringsyta 
i anslutning till samtliga arbeten. På den södra sidan kommer en 
serviceväg och teknikgård anläggas. Det är viktigt att undvika påverkan 
på riksintresse kulturmiljö Göta kanal och de kulturhistoriskt värdefulla 
delarna.

Trafikplats Norsholm – Ostlänken byggs över den södra delen av 
trafikplatsen och en av avfartsramperna påverkas. Omläggning av väg 
210 behövs en kort sträcka under tiden som bron byggs. Ytorna behöver 
begränsas med hänsyn till bland annat fornlämningar. 

Eggebybäcken – För att kunna bygga bron över Eggebybäcken 
behöver bäcken ledas om i en kulvert under byggtiden. Bäcken ska, 
när bron är klar, ledas tillbaka i en meandrande fåra. Två portar, en på 
vardera sida om bäcken, kommer att anläggas. Under byggtiden behövs 
ytor för kranuppställning. Det är inte möjligt att undvika påverkan på 
fornlämningsmiljöer. Arkeologiska undersökningar kommer att göras 
där fornlämningar påverkas, men lämningarna kan också skyddas från 
påverkan på olika sätt.  

Karta som visar havsnivån under stenåldern, då landskapet vid Trafikplats Norsholm 
var ett skärgårdslandskap. Röda markeringar visar var det inom Ostlänkens korridor 
finns indikationer på boplatslägen. 

En malsten som hittats vid en av områdena som visas på kartan ovan. Stenen har 
troligen använts för att mala säd. 

126+500

128+000

131+500

132+500

128+500

131+500

128+500

127+500

129+500

127+000

133+000

130+000

129+000
131+000

132+000

126+000
126+000

133+000

128+000

131+000
129+000

127+000

127+500

126+500

132+500

130+000130+500130+500

132+000

129+500
Skogskilen

Bäckeby-Eggeby

B
Ä

C
K

EB
Y

Eggebybäcken

Lillkyrkakärret

Bohus
Nysätter

Eggebylund

Eggeby

Lundby
Sandtorp

Lövbacken

Stora
Eggeby

Ektorp

Nybo

Stjärntorp

Lötstugan

Västerby

Lövudden
Alsborg

Ekudden

Skogslund

Änglund

Nydal

Lillgården

Perstorp

Markeby

Nygård

Annelund

Fridensborg

Solbacka

Mellangården

Bergvik

Storgården

Mellangården

Krongården

Solberga

Asp-
torpet

Norsholm

RosenlundLindesberg

Gulleräng

Skogen

Stora
Sandtorp

Sveden

Karlslund
Bäckeby

Skansen

Framnäs

Stora Åsen

Dalhem

Norsholm

Fredrikslund

Haga

Hästhagen

Lilla Åsen

Berget

Jonstorp

Fristadborg

Skinnarviken

Kårantorp

Landsjöberg

Löten

Öjeby

Lugnet

Lund

lund
Öjeby-

Skinstad

Ekbacken

Parkudden

Fredriksdal

Furulund

Gustavslund

Norsskogen

SkogaStenstorp

Stensnäs

Norsholm

trafikplats
Norsholm

Bäckeby

Södra
stambanan

E4

G ö ta  k an a l

215

210

1147

793

1136

796

1064

795

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
km

SAMRÅDSHANDLING KLINGA - BÄCKEBY, KULTURMILJÖ

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Datum: 
Skala (A3FF)     
Delprojekt:     
Delsträcka:     
Karta:    

Riksintresse Kulturmiljövård, MB 3:6

Skyddsvärda miljöer, yta

Regionala Intressen Kulturmiljö (yta)

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

2020-02-21
1:10 000
Norrköping
Klinga - Bäckeby
2

Gräns för delsträckan
Järnvägskorridor
Serviceväg/
Räddningsväg
Ny eller ombyggd väg
Teknikgårdar
Slänter

Järnvägsanläggning
Bank
Bro
Skärning
Okänt planläge

Visuellt och audiellt kommer anläggningen att ge en negativ effekt på kul-
turmiljön. För att minska påverkan utformas bullerskyddsskärmar som inte 
bara dämpar ljudnivåerna utan också visuellt passar in i landskapet.
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