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A6-området i Jönköping. Bedömning av områdets kvaliteter att bevara och 
att exploatera. 

UPPGIFT 

Med anledning av ny dragning av riksväg 31 (RV3 1) och att Jönköpings kommun söker 
attraktiva lagen för exploatering har behovet uppstått av en bedömning av A6-områdets 
kvaliteter. Området har fina kvaliteter för såväl bevarande av den speciella naturen med 
ravinmiljöer som för exploatering. Vissa delar av området kommer att exploateras och frågan 
är hur man kan exploatera och samtidigt ta hänsyn till naturen. Vidare är frågan om den nya  
RV  31 ska gå på bank eller på bro över ravinerna. Upplevelsen av naturen och utsikten är 
viktig. 

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

A6-området ligger söder om Jönköping och är ett tidigare militärt övningsområde som lades 
ner 1985. Området är en del av Tabergsådalens östra sluttning och utgör övergången mellan 
småländska höglandet och Vätternsänkan. I området finns 8 raviner av olika djup med fina 
platåer emellan. I söder bryts ravinerna av golfbanan. I sydväst i samma sluttning ligger 
Strömsbergs naturreservat. Ravinerna är numrerade 1-8 från sydväst till nordost (bilaga 1). I 
sydost ligger A6 Golfklubbs golfbana, och längs Centralvägen ligger Jönköpings Hotell & 
Konferens AB, här benämnt JHK. Jag besökte området under en dag i augusti 2001 och en 
halv dag i november. 

Området har en mångfald biotoper och närhet mellan olika biotoper, med en spännvidd från 
solitära gamla ekar i hagmarksmiljö till lummig ädellövskog i raviner. Skogen är olikåldrig 
och har stor trädslagsblandning, samt ved i förmultning som gynnar vedlevande svamp-,  
moss-  och lavarter knutna till ved som substrat, samt lägre fauna och i förlängningen även 
smådäggdjur och flertalet fågelarter. Naturvärdena utgörs av lundflora i raviner, ekbiotop, 
ek/hasselbiotop, stor biologisk mångfald, samt multnande ved i olikåldrig skog och i närheten 
av bäckmiljö. A6-sluttningen befinner sig i ett tidigt stadium av skogssuccession. Om 
sluttningen lämnades för fri utveckling skulle lövskog och lundmiljö breda ut sig. (Bjurulf, 
2001). 

Varje ravin har någon egenskap som gör den speciell. En sammanställning av ravinernas 
naturvärden från Pro Naturas inventering (1993),  Johanna  Engströms inventering (1996) och 
Helen Bjurulfs naturvardesbeskrivning (200 1) fås i tabell 1. Även områdena mellan de olika 
ravinerna skiftar i karaktär. Ekhagskaraktär med stora spärrkroniga ekar finns framför allt i 
den sydvästra delen, mellan ravin 1 och 4. Här växer också en hel del hassel. Här finns en 
kvarvarande rest av h"vdgynnad ängsflora (Bjurulf, 2001). På södra sidan av ravin 2 finns ett 
bestånd av bok. Mellan ravin 4 och 5 är det mest öppen gräsbevuxen mark. Den övre delen 
har en gles björkskärm medan den nedre delen håller på att växa igen med täta albuskage. 
Åsen mellan ravin S och 6 är mestadels ganska öppen mark med björk, grova askar och ekar. 
Här har man funnit gulpudrad spiklav som är en karaktärsart för gamla grova ekar (Pro 
Natura, 1993). Övre delen av området mellan ravin 6 och 8 består av lövinblandad granskog, 



medan nedre delen ar öppen mark med ett fatal buskar. I detta område finns ett väl utvecklat 
och använt stigsystem. 
Skogsvårdsstyrelsen har hittat nyckelbiotoper i området. Dessa finns på platån mellan ravin 2 
och 3, i och omkring ravin 3 och 4 samt i ravin 6 och 8 (bilaga 1). Nyckelbiotop är ett 
kvalitetsbegrepp som avser skogsområden där man finner eller kan förväntas finna rödlistade 
arter. Det innebär att området har höga naturvärden. Begreppet nyckelbiotop har ingen juridisk 
innebörd, men då rödlistade arter förväntas finnas i dessa områden bör man visa stor hänsyn i 
skötseln. I området finns också naturvärdesobjekt. Det är områden som nästan når 
nyckelbiotopsklass. Dessa kräver också hänsyn. 

Tabell 1. Ravinerna numrerade i enlighet med bilaga 1, med deras särskilda naturvärden. Uppgifterna är hämtade 
från Pro Natura (1993).  Johanna  Eneström (1996) och Helen Bjurulf (2001). 
Ravin Naturvärde 
1 lång skoglig kontinuitet, tydlig lundvegetation, källflöde (nedre delen) 

liten baronmossa (tyder på lång ädellövskontinuitet) 
ädellövskog av alm 
storgröe, skogsstarr, strutbräken 

2 lundflora 
storgröe, bokbestånd 

3 olikåldrig skog, många trädslag, gott om lågor i olika nedbrytningsstadier 
del av ravinen är nyckelbiotop enligt skogsvårdsstyrelsen 

4 lundvegetation, olikåldrig skog, stor trädslagsinblandning 
stor förekomst av lågor, källflöde, stora ekar i ravinkanten, strutbräken 
del av ravinen är nyckelbiotop enligt skogsvårdsstyrelsen 

5 artrik lundflora i nedre delen, artrik skalbaggsfauna varav flera rödlistade * 

skärmstarr, skogsbräsma 
6 grund ravin, lundflora, mossrik fuktig granskog, stora, grova ekar intill 

gulpudrad spiklav, skärmstarr 
del av ravinen är nyckelbiotop enligt skogsvårdsstyrelsen 

7 grund ravin i norr, djupnar närmare golfbanan 
lundflora, mossrik, fuktig granskog 
skärmstarr 

8 djup ravin, lång skoglig kontinuitet, utpräglad lundflora, olikåldrig skog 
rödlistade skalbaggar, långflikmossa 
välfrekventerat grönområde 
del av ravinen är nyckelbiotop enligt skogsvårdsstyrelsen 

* insektsfaunan undersöktes endast i tre raviner, nr 5, 6 och 8 (Bjurulf, 2001) 

SAMMANFATTNING AV TIDIGARE INVENTERINGAR 

Det har tidigare gjorts flera inventeringar av området, bl.a. inför golfbanans anläggande, men 
också inför ny dragning av RV3 1 som diskuterats i flera år. Huvudsyftet med inventeringarna 
har varit att ta reda på A6-sluttningens värden för biologisk mångfald och exploatering samt 
vilken påverkan en ny dragning av RV3 1 har på området. Här refereras kort tre av 
inventeringarna och deras synpunkter på exploatering och vägdragning. 

Pro Natura, 1993, den del som rör A6-sluttningen 



Rapporten numrerar ravinerna från sydväst till nordost. Pro natura har inventerat området med 
avseende på naturvärdena. De största värdena ligger i områdets hävdhistorik med ett lövrikt 
gammalt odlingslandskap där skogen utvecklats fritt sedan militären övertog området. 
Lövträden har fått fritt spelrum och tillgången på död ved är god. Till dessa värden kommer 
områdets ravinbildningar och de gamla spärrkroniga ekar. Skogen är opåverkad av skogsbruk 
och innehåller därför ovanligt mycket löv och döda träd samt är olikåldrig. 
Området har en rik flora karaktäristisk för Södra Vätterbygden. Ett drygt 10-tal blomväxter 
påträffades som är signalarter för nyckelbiotoper, dvs kan hysa hotade arter. Ett knappt 10-tal 
arter hittades av respektive lavar, svampar och mossor med samma indikatorvärde. Tre 
hotklassade arter knutna till ek, död lövved respektive raviner är signifikativa för området. 
Faunan i området är rik vad gäller fågel och lägre djurliv, särskilt snäckor i ravinerna. De 
geologiska värdena är ravinerna vilka utgör en provkarta på processer efter istiden som i viss 
mån är aktiva än idag. Utöver ravinerna finns en gles ekskog mellan ravin 2 och 3. Skogen är 
en hagmarksrest med spärrkroniga träd. Åldern är uppemot 300 år. Beståndets storlek är 5-6 
ha. Området liknar den betade ekhagen på Bondberget. 
Rapporten anser att A6-områdets naturvärden står i direkt konflikt med föreslagen 
vägsträckning. Här finns mycket stora naturvärden knutna till de olika lövskogar som 
utvecklats efter kulturlandskapets upphörande för 100 år sedan samt en mängd raviner med 
skuggkrävande växter och djur. Hotklassade fåglar, växter, svampar och lavar har liksom 
många människor med rekreationsbehov ett stadigt tillhåll i A6-skogen. 
Rapporten kan inte peka ut någon ravin som är mindre värdefull än någon annan och därför 
kan exploateras. Undantaget är östra delen av ravin 8 där inga andra värden än 
ravinbildningen har hittats. De orörda delarna av A6-området håller reservatsklass. Vidare 
anses att bygga ny trafikled genom A6-området är slöseri med naturresurser och dessutom 
skulle hotade arters förekomster i länet och stadsbors självklara närhet till värdefull natur 
äventyras.  

Johanna  Engströms projektarbete, 1996 
Rapporten numrerar ravinerna från nordost till sydväst (tvärtemot Pro Naturas och 
Stadsbyggnadskontorets numrering). Här har jag dock valt att översätta Johannas numrering 
så den överensstämmer med de andra rapporterna.  Johanna  har inventerat och bedömt 
naturvärden och upplevelsevärden inom A6-området för att sedan ge förslag på var 
bostadsbebyggelse passar bäst och vilken vegetation som bör bevaras. 
Bostadsbebyggelse föreslås för ett område mellan ravin 8 och 6, två områden mellan ravin 6 
och 5 på var sida om nya RV3 1 samt ett område mellan ravin 5 och 4. Verksamhetsområden 
föreslås i norra delen av ravin 4 samt på Fängelsetomten. 
En bedömning över RV3 I: s  inverkan på vegetationen och upplevelsevärden i de olika 
ravinerna har gjorts samt hur väl vägen är anpassad till terrängen och miljön och var den bör 
gå på bro respektive bank över ravinerna. Vägen rekommenderas att gå på bro över ravin 8, 6 
och 4, önskvärt också över ravin 7 men kan läggas på bank över ravin 7 och 5 eftersom stora 
naturvärden redan har gått förlorade. Ravin 3 och 1 påverkas inte särskilt av ny vägdragning.  
GC-tunnlar bör göras i ravin 8, 6, 5 och 4. I ravin 8, 6 och 4 bör  GC-vägen passas in under 
bron. I ravin 5 görs en tunnel för  GC-trafiken. Detta för att förenkla passagerna under vägen 
och för att öka känslan av samhörighet och kontinuitet i ravinerna. Vägverkets dragning av 
RV3 1 är väl inpassad i terrängen, men områdets naturvärden kommer att förstöras. 

Helen Bjurulf, 2001 
Rapporten ger en god beskrivning av A6-sluttningens natur och var naturvärdena finns. 
Ravinerna numreras 1-8 från sydväst till nordost. Rapporten ger också vissa 



rekommendationer för olika delar av sluttningen samt en kort beskrivning av vägdragningens 
miljöpåverkan. Man bör värna om framför allt 3 biotoper: backravinernas artrika natur, den 
olikåldriga skogen med ved i förmultning samt jätteträden (300-åriga ekar). Området från 
ravin 1 till ravin 4 bör inte exploateras, utan hållas i hävd med återkommande buskröjning. 
Detta skulle bevara höga naturvärden, ge exempel på kulturmark och även vara en tillgång för 
friluftsliv och rekreation nära tätort och sjukhus. De norra delarna av ravin 6, 7 och 8 hyser 
ett välfrekventerat stigsystem som är väl värt att bevara. Hela ravin 8 bör få ett kombinerat 
skötselmål friluftsliv och natur (skog). 
Vägdragningen av RV3 1 kolliderar med naturvärdena på framför allt ekbiotopen i söder och 
genom sin barriäreffekt i ravinerna. I ravin 5 berörs den artrika kärlväxtfloran, i ravin 6 och 7 
naturlig bäck i mossrik granskog, i ravin 8 påverkas lundflora och skog med lång kontinuitet. 
Jätteekarna vid ravin 6 står i vägdragningen. Ravin 1 som har lång förekomst av ädellövskog 
berörs inte eller endast ringa av vägdragningen. 
Ekbiotopen mellan ravin 3 och 4 riskerar att påverkas av ändrade markvattenflöden. Detta 
borde gå att förhindra. Dessutom står gamla ekar med naturvärde I vägdragningen vid ravin 6. 
En långtidseffekt är luftföroreningar från trafiken som generellt påverkar lavfloran negativt. 
Vägen rekommenderas att gå på bro över ravin 5, 6, 7 och 8 för att minska vägdragningens 
negativa barriäreffekter på naturmiljön i ravinerna och öka möjligheterna för en fortsatt rik 
och frodig natur i bäckravinerna. 

BEDÖMNING AV EXPLOATERING 

Enligt kommunens gällande översiktsplan  (OP  1990) och den kommande översiktsplanen 
finns flera s k strategiska områden på A6 (Översiktsplan 2001). Det innebär att områdena är 
intressanta för tätortsutbyggnad men användningssättet (bostäder, handel, verksamheter etc) är 
inte fastlagt. Några delar är dock detaljplanelagda (område H-J, bilaga 2). De strategiska 
områdena ligger främst nordost om Centralvägen men på båda sidor om RV3 1:s nya dragning 
(A-B, bilaga 2). Område F är tänkt för verksamheter då området ligger omslutet av vägar 
(bilaga 2). Utöver dessa strategiska områden finns den s k Fängelsetomten (G, bilaga 2) i den 
sydvästra delen, där möjligheter till verksamheter ska finnas då tomten är statligt ägd. Här 
växer några stora, fina ekar (bild 1) och om möjlighet finns bör tomten ingå i det område 
mellan ravin  loch  4 som bör sparas och öppnas upp (se nedan). Ny dragning av  RV  31 finns ( 
inlagd som svart linje i alla bilagor (ÖP 2001). 

Bevarande 
En exploatering av A6-sluttningen kommer att förändra hela områdets karaktär. De strategiska 
områdena ligger i de för exploatering mer lämpliga delarna av A6-sluttningen. Naturvärdena K 
är på dessa åsar något lägre än i övriga områden. Dock finns höga naturvärden i ravinerna 5, 6 
och 8, där måste hänsyn tas vid exploatering. Speciellt värdefulla är ravin 6 och 8 då de är 
klassade som nyckelbiotoper (bilaga 3). Dessa raviner bör sparas och kring dem är det viktigt 
att lämna buffertzoner längs ravinkanten. Hur stora buffertzonerna bör vara beror på 
vegetationen i och närmast ravinerna. Detta måste utredas närmare i samband med 
exploatering. Buffertzonerna bör vara trädbevuxna för att inte för mycket ljus ska släppas ner i 
ravinerna och även för att luftfuktigheten i ravinerna ska bibehållas. Förändras ljus- och 
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fuktighetsförhållandena för mycket i ravinerna går många av deras stora värden förlorade och 
hela området riskerar att förlora sin karaktär. 

Den norra delen av nyckelbiotopen i ravin 6 är mosaikartad (många olika biotoptyper) med 
hög och jämn luftfuktighet, värdefull lägre fauna och stora ornitologiska värden 
(www.svo.se/skogensparlor). Här är det viktigt att lämna buffertzonen utan intensiv skötsel. 
Detta innebär att en exploatering på område B inte bör gå ända fram till ravinkanten. På 
ravinens västra sida går en grusväg vilken bör vara absolut gräns för exploatering, se bilaga 3. 
Längre söderut i ravinen kan viss skötsel av gråalbeståndet komma till stånd. Även här bör en 
buffertzon lämnas. Inte heller område A bör exploateras ända fram till ravinkanten. Närmast 
riksvägskärningen i ravin 6 står några magnifika, gamla ekar med värdefull kryptogamflora 
som är nyckelbiotopsklassade (www.svo.se/skogensparlor). Om vägen dras enligt föreslagen 
sträcka finns risk att de kommer att försvinna, vilket vore ett hårt slag mot den biologiska 
mångfalden, se nedan. I denna del av sluttningen finns inga andra grova ekar. 

Ravin 8 är en av de djupast eroderade ravinerna, har utpräglad lundflora och längst skoglig 
kontinuitet. Nyckelbiotopen är ravinen där det  firms  rikligt med död ved och högstubbar. Här 
finns rörligt markvatten och ett vattendrag med meandrande lopp. I ravinen finns värdefull 
lägre fauna, kärlväxtflora och stora ornitologiska värden (www.svo.se/skogensparlor). 
Ravinen bör lämnas för fri utveckling. Vid bebyggelse på område A är det mycket viktigt att 
fastlägga buffertzoner mot ravinen så de höga naturvärdena sparas (bilaga 3). Den grusväg 
som går söder om ravinen bör vara gräns. 

Nyckelbiotoper enligt skogsvårdsstyrelsen  firms  även i ravin 3 och 4, vilka också bör sparas 
(se nedan). Ravin 5 har också höga naturvärden med artrik kärlväxtflora och rödlistade 
skalbaggsarter. Dessa arter är alla beroende av gamla lövträd, framför allt ek, bok och asp. 
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Dessa trädarter bör sparas så långt det är möjligt. Söder om RV3 1: s dragning finns ett 
naturvardesobjekt (www.svo. se/sko  gensparlor) som nästan uppfyller nyckelbiotopskaraktär. 
Naturvärdet består av lövträdsrik barrskog. Ravinen behöver öppnas upp och ekar friställas för 
att få en ekslänt. Gråalbeståndet norr om RV3 1 behöver gallras ur. Exploatering av område C 
bör inte gå närmare ravinen an den befintliga grusvägen. I ravinens sydvästra del, närmast 
golfbanan, växer tätt med gråal och en grusväg går precis intill. Här skulle man kunna gallra 
ur lite, men området bör lämnas som naturområde. 

Förutom de ovan nämnda ravinerna bör ravin 1-4 bevaras. Särskilt ravin 1 är värdefull då den, 
precis som ravin 8, har den längsta skogliga kontinuiteten och är djupast eroderad. Dessutom 
gränsar den  till naturreservatet Strömsberg. Det är också i dessa raviner lundfloran är mest 
utpräglad. Området mellan ravin 1 och 4 bör undantas från exploatering, förutom 
fängelsetomten. Det är här nyckelbiotoper har hittats (bilaga 1) och de är de gamla ekarna som 
utgör naturvärdet (www.svo.se/skogensparlor). Kommunen bör satsa på att friställa 
jätteekarna och sköta hasselbestånden i buskskiktet. Även bokbeståndet sparas och bidrar till 
områdets värden (bild 2). Genom att spara hela detta parti får också ravin 2 och 3 en chans att 
utvecklas till mer utpräglade raviner. 

Ravin 7 hyser inga unika naturvärden och är ganska grund i nordvästra delen. De värden man 
funnit i ravinen återfinns på andra ställen i sluttningen. Området runt ravinen är öppen mark 
varför exploatering är möjligt. 

Förslag på angöringsvägar och  GC-vägar till exploateringsområdena 
Vid exploatering av de olika områdena bör man använda så många av de befintliga grusvägar 
som möjligt. Detta för att göra minsta möjliga intrång i den omgivande naturen. 
Angöringsvägar till de olika utbyggnadsområden föreslås enligt följande för att minska 
intrånget. Område A angörs från Bataljonsgatan norr om ravin 6. Område B angörs från 
samma väg. Befintliga grusvägar används som grund. Område C angörs från Centralvägen 
runt JHK, även här används befintlig grusväg som grund. Fängelsetomten föreslås angöras 
från Ryhovsgatan. (Se bilaga 3). 
När det gäller  GC-vägar är det viktigt att se till kopplingar till befintligt  GC-vägnät. Ett 
förslag är att använda den befintliga grusvägen i söder vid område G (fängelsetomten) och den 
grusväg som löper över hela sluttningen parallellt med golfbanan som en friluftsväg. Med det 
menas att  GC-vägen inte asfalteras eller förses med belysning (streckad markering I bilaga 3). 
I sydväst fås då ett vistelsevänligt naturområde nära ny bebyggelse och sjukhusområdet Ryhov 
samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas av gamla, friställda ekar med rik lavflora. 
Förbi JFIK, i anslutning till angöringsvägen för område C asfalteras  GC-vägen. I ravin 7 bör 
en passage anordnas för gång- och cykeltrafik under RV3 1 (a, bilaga 3). Här finns idag en 
grusväg som skulle kunna användas som rekreationsväg för att knyta samman område A med 
övriga områden. Det skulle troligen räcka med en enklare variant av tunnel. 
Område A föreslås få  GC-väg från norr, från den befintliga  GC-vägen från västra Ekhagen 
samt längs angöringsvägen över / i ravin 7. Dessutom bör området knytas ihop med område B 
genom den passage som redan finns över ravin 6 mitt i området (b, bilaga 3). Där  GC-vägarna 
används som transportsträckor (till och från arbetet t ex) bör de vara asfalterade och vara 
försedda med belysning. 
Det är viktigt att se till att område C inte skars av från övriga områden i och med riksvägen. 
Där spelar  GC-vägar en stor roll. Från område C föreslås en planskild  GC-passage över 
riksvägen till östra kanten av område B (c, bilaga 3). Vidare kan en  GC-väg anläggas från 
västra delen av område C uppe på norra kanten av ravin 5 och följa ravinen till riksvägen. Där 



RV3 1 korsar ravinen bör en uppdelning av  GC-vägen ske. En leds över ravinen och upp till 
område D, en leds under riksvägen upp till Centralvägen och en  GC-vag leds på ravinens östra 
sida under riksvägen och upp till område B (d, bilaga 3). Har bör en ordentlig passage (t,ex 
tunnel) göras under riksvägen. Område B bör också ha en  GC-koppling direkt mot 
Centralvägen. 
För område D och E bör en  GC-väg kombineras med Centralvägen. Förslagsvis kan både 
Centralvägen och  GC-vägen ledas på bro över RV3 1 (e, bilaga 3). Detta beror dock på 
huruvida riksvägen går i skärning eller på bank förbi detta parti. 
Langs med ravin 4 går en bilväg som mycket väl skulle kunna användas som  GC-väg. Då 
behövs en planskild passage över riksvägen (f, bilaga 3). 
För område F bör  GC-väg byggas parallellt med Regementsgatan med en bro över riksvägen i 
söder för att dr kopplas på  GC-stråket från område G (g, bilaga 3). I norra delen av område F 
kan  GC-vägen kopplas på systemet vid Centralvägen. 
Exakt hur  GC-vägarna ska gå till och från områdena samt över eller under riksvägen bör 
undersökas vidare vid planläggning av områdena  saint  i Vägverkets fortsatta arbete med 
riksvägen. 
Stigsystemet i de nordvästra delarna av ravin 6 och 8 bör sparas för att användas som 
motionsspår eller gång- och cykelvägar. 

- -- I 
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\ 
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: 

Bild 2. Bokbestånd invid ravin 2. 

BEDÖMNING AV RIKSVÄG 31 

Dragning av RV3 1 över A6-sluttningen kommer att förändra områdets karaktär. Det är viktigt 
att bevara ravinernas kontinuitet men även upplevelsen när man kör genom området är 
betydelsefull. Vägen bör gå på bro över så många raviner som möjligt för att bevara både 
naturvärden och upplevelsevärden. Särskilt viktigt är det att vägen går på bro över ravin 6 och 

7  



8. Har är det naturvärdena som är det viktiga i och med nyckelbiotopsklassningen. Genom 
broar över dessa raviner kan bäckarnas kontinuitet och nyckelbiotoperna bevaras. Jätteekarna 
med sina höga naturvärden vid ravin 6 kommer dock att försvinna med denna vägdragning. 
Några andra grova ekar finns inte i denna del av sluttningen. Gamla, grova ekar är oerhört 
viktiga för många olika arter. Nästan 550 insektsarter är beroende av eken (Almgren et al, 
1984), vilket i sin tur gynnar fågellivet. Utöver insekter lever en hel del svampar och lavar på 
ek, vilket ger att ca 1000 arter är beroende av eken. Även när en gammal ek håller på att dö är 
den värdefull för den biologiska mångfalden. Om det är möjligt bör ekarna absolut sparas. 
Vägen bör också gå på bro över ravin 5 för att bevara den artrika kärlväxtfloran (Bjurulf, 
2001). 

Genom att låta vägen gå på bro över dessa raviner kan man fortfarande ha kvar områdets 
karaktär och ravinerna kan behålla sin kontinuitet. Dessutom underlättas för passage av  GC-
väg. 

Att låta vägen gå på bro över ravin 7 skulle höja trafikupplevelsen av områdets ravinmiljöer. 
Men en bank är tänkbart ur naturmiljösynpunkt. Längs ravinkanten finns en grusväg som går 
upp både åt norr och söder. Eventuellt skulle den kunna användas som  GC-väg och då krävs 
en enkel variant av tunnel. 
Vägbank är även möjligt över ravin 3 och 4. Vid ravin 4 bör en enkel tunnelpassage alternativt 
en bro ordnas för cykel. Likaså bör en bro för cykel byggas över vägen i södra delen av 
område F (se bilaga 3, punkt f) 

Anläggandet av vägen måste ske på ett sådant sätt att markvattenförhållandena där naturen ska 
sparas inte ändras. Ändrade markvattenförhållanden kan slå ut de gamla, grova ekarna, vilket 
skulle omdana hela området. Vidare måste man se till att arbetsområdet med uppställning av 
fordon och upplag av schaktmassor inte inkräktar i ravinerna eller i de buffertzoner som krävs 
för ravin 6 och 8. 
Vägverket kommer i sitt fortsatta utredningsarbete för RV3 1 titta närmare på A6-sluttningens 
värden och hur man bäst kan passa in vägen i området. Parallellt med detta bör gränserna för 
utbyggnadsområdena studeras noggrannare. 

SAMMANFATTNING 

Ravin 1-4 samt området mellan dessa rekommenderas att sparas. Jätteekarna bör friställas och 
hasselbeståndet skötas. Då får Jönköpings kommun ett naturområde med hög biologisk 
mångfald som är en tillgång för friluftsliv och rekreation nära tätort och sjukhus. 

De strategiska områdena ligger i för exploatering lämpliga delar. Mot område A, B och C bör 
buffertzoner lämnas mot ravin 5, 6 och 8, vilka rekommenderas att sparas. Buffertzoner krävs 
framför allt kring ravin 6 och 8. Hur stora zonerna bör vara föreslås undersökas i samband 
med planläggning och då tillsammans med skogsförvaltaren. Ravin 5 behöver skötsel i form 
av gallring och friställande av ekarna. Ravin 6 behöver skötsel i vissa delar, men större delen 
ska lämnas för den biologiska mångfalden. Ravin 8 är djup och har lång kontinuitet och bör 
lämnas för fri utveckling. 

Angöringsvägar till exploateringsområdena sker via Batalj onsgatan för område A och B, 
Centralvägen för område C, D, E och F. Område G angörs från Ryhovsgatan. 



Cykelvägar kan anordnas genom påbyggnad av  GC-väg från Ryhovsgatan i söder upp på 
befintliga grusvägar i sydväst. Grusvägarna går tvärs över sluttningen och förbi JHK upp till 
ravin 7 dar en enkel tunnel under riksvägen förslås anordnas. En  GC-passage föreslås också 
mellan område C och östra delen av område B. Norr om JHK bör  GC-vägen gå längs den 
nordöstra kanten av ravin 5 för att gå under RV3 1, dela upp sig mot område D och två längs 
med ravinen på var sin sida för att nå upp till Centralvägen respektive område B.  GC-väg 
föreslås också längs Centralvägen, längs vägen vid ravin 4 samt längs Regementsgatan. 

RV3 1 bör absolut gå på bro över ravin 6 och 8 för att behålla kontinuiteten och bevara 
nyckelbiotoperna. Även över ravin 5 är bro önskvärt, för naturmiljön men även för att 
underlätta för  GC-passage. Över ravin 7 kan bank tillåtas, med en enkel  GC-passage. Dock 
blir trafikupplevelsen större om riksvägen går på bro. 
Centralvägen tillsammans med en  GC-väg föreslås gå på bro över riksväg 31. Detta beror 
dock på huruvida riksvägen går i skärning eller på bank förbi detta parti. En bro bör också 
finnas för  GC-trafik i södra delen av Regementsgatan. Vid ravin 4 kan vägen gå på bank med 
en enkel  GC-passage under. 

Där vägen korsar ravin 6 står några magnifika j ätteekar i vägdragningen. Gamla, grova ekar är 
mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och därför bör de om möjligt sparas. 

BILAGOR 
Bilaga 1. Karta över A6-området med raviner och nyckelbiotoper. 
Bilaga 2. Karta över A6-området med strategiska utbyggnadsområden, detaljplanelagda 

områden och ny dragning av  RV  31 
Bilaga 3. Förslag på gränsjustering av strategiska områden nära nyckelbiotoper. 
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Bilaga 2. 

Karta över A6-området med strategiska utbyggnadsområde 
detaljplanelagda områden och ny dragning av  RV  31. 
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