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Förord 
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning genomfördes under hösten 2002. Den 
ingick i en 5-poängsutbildning i miljökonsekvensbeskrivningar som hölls på 
institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap vid Umeå 
universitet. Lärare var Erik Sundkvist och examinator Roland Persson. 

Jag vill tacka Patrik Risberg, VV Konsult, för att han lät mig ta del av diverse 
material i ämnet samt att han lät mig deltaga i en visning med styrgruppen av det 
aktuella vägområdet. 
 
Linköping januari 2003 
 

 
 

Stefan Grudemo 
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Miljökonsekvensbeskrivning – Riksväg 31 Ryhov/Ekhagen–Jära–Åkarp vid 
Jönköping 
 
av Stefan Grudemo 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Riksväg 31 är klassad som nationell stamväg men har en standard som inte 
uppfyller kraven för en sådan. Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna är 
stora. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning studerar miljökonsekvenserna av dels att 
låta vägen ligga kvar i befintlig sträckning (nollalternativet), dels att dra den i en 
ny sträckning (nydragningsalternativet). 

Undersökningsområdet består omväxlande av skogs-, åker- och hagmarks-
områden. I Bondbergets naturreservat i norra delen av utredningsområdet 
dominerar ädellövskog. I A6-området i väster finns ett ravinlandskap med 
värdefull flora och fauna. Miljön kring Musslebobäcken i östra delen hyser höga 
naturvärden med bl.a. ett rikt fågelliv. I anslutning till jordbruksmarkerna vid Jära 
och Åkarp finns det flera fornlämningar, bl.a. har ett antal yxor återfunnits. 

Nollalternativet kommer inte att ha någon negativ inverkan på natur- och 
kulturmiljön. Nydragningsalternativet kommer däremot att ha negativ inverkan på 
främst A6-området och området kring Musslebobäcken. I A6-området kan 
störningarna mildras med hjälp av flera broar. 

Bondberget är ett fullt utvecklat rekreationsområde med stigar, skid- och 
motionsspår. Nollalternativet skulle, pga. den ökande trafiken, innebära att vägens 
barriäreffekt i området ökar. Även nydragningsalternativet riskerar att påverka 
rekreations- och friluftslivet negativt. 

A6-området har goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv men är inte 
så utvecklat. Nollalternativet påverkar inte detta område medan nydragnings-
alternativet har negativ inverkan pga. den barriär som skapas samt det buller som 
kommer av vägtrafiken. 

I området finns ett antal fastigheter med bullernivåer över det av riksdagen 
fastslagna riktvärdet för ekvivalent bullernivå utomhus vid fasad, dvs. 55 dBA. 
Den befintliga vägen utgör idag en barriär för främst boende i bostadsområdet 
Ekhagen. Denna barriär kommer att minska vid nydragningsalternativet eftersom 
trafiken kommer att minska när endast lokal trafik åker på den. Om 
nollalternativet väljs kommer däremot barriären att öka eftersom trafiken ökar. 

Om nollalternativet väljs kommer trafiksäkerheten att minska. Detta kan dock i 
viss mån kompenseras genom att viltstängsel sätts upp. Nydragningsalternativet 
kommer att innebära att trafiksäkerheten ökar. 

Vid en samlad bedömning rekommenderas nydragningsalternativet som det 
bästa alternativet för en framtida dragning av riksväg 31. 
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1 Bakgrund och syfte 
Riksväg 31 är klassad som nationell stamväg. Tillsammans med riksvägarna 33 
och 40 utgör riksväg 31 en viktig förbindelse mellan Göteborg och ostkusten. 
Riksväg 31 är också av stor regional betydelse eftersom arbetspendling mellan 
höglandskommunerna och Jönköpingsregionen sker på den. Dessutom är den av 
lokal betydelse för resande mellan Jönköping och Tenhult. 

Den nuvarande vägen har på sträckan en standard som ej uppfyller kraven för 
nationell stamväg. Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbristerna är stora. I väster 
ansluter vägen till E4:an i en trafikplats vid Ekhagen. Vägen stiger därifrån brant 
mot sydost till Jära trafikplats. På detta avsnitt är vägen 13 meter bred med tre fält 
och trafikerades år 2000 av 8 100 fordon/dygn. På det s.k. Bondberget är vägen 4-
fältig och 16 meter bred. Resterande sträcka är byggd som en konventionell 
9 meter bred 2-fältsväg. På denna sträcka uppgick trafiken år 2000 till 7 800 
fordon/dygn. Den skyltade hastigheten varierar mellan 70 och 90 km/h. 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att studera miljökonsek-
venserna av dels att låta vägen ligga kvar i befintlig sträckning, det s.k. 
nollalternativet, dels att dra den i ny sträckning, det s.k. nydragningsalternativet.  

Enligt Väglagen 14 b § ska en miljökonsekvensbeskrivning genomföras innan 
byggande av väg. Dessutom ska enligt miljöbalkens 6 kap. 1 § en miljökonsek-
vensbeskrivning upprättas när ansökan om tillstånd för verksamhet eller 
anläggning krävs enligt bl.a. miljöbalkens 9 kap. som berör miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, vilket vägen faller under. 
 

 
2 Avgränsning 
I föreliggande MKB redovisas miljöeffekter av två framtida alternativ för riksväg 
31 mellan Ryhov/Ekhagen och Åkarp, nollalternativet och nydragningsalterna-
tivet. Undersökningsområdet gränsar i öster mot tidigare utredningsområde för 
förbifart Tenhult. I norr är gränsen strax norr om befintlig väg 31 och i väster 
avgränsas området av E4:an. I söder breder Strömbergsskogens naturreservat ut 
sig. Detta är ett lövskogsdominerat ravinlandskap med stora höjdskillnader. Den 
skyddsvärda naturen tillsammans med topografin omöjliggör en vägdragning 
genom området och därför har gränsen för utredningsområdet satts norr om 
naturreservatet. 
 

 
3 Beskrivning av alternativen 
I kartan nedan visas utredningsområdet (streckat) tillsammans med de alternativa 
vägsträckningarna. Den rosa sträckningen, benämnt det södra alternativet, 
motsvarar nydragningsalternativet i denna MKB. Den befintliga riksväg 31, 
vilken motsvarar nollalternativet, är orangefärgad. 
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Figur 1 Karta över utredningsområdet och de alternativa vägsträckningarna. 
 
3.1 Nollalternativet 
Detta alternativ innebär att ingen nydragning sker utan att den befintliga vägen 
ligger kvar som riksväg 31. År 2000 var trafiken på denna sträcka 8 100 
fordon/dygn på delen Ekhagen–Jära och 7 800 fordon/dygn på delen Jära–Åkarp. 
År 2010 beräknas trafiken ha ökat till 10 200 fordon/dygn respektive 9 800 
fordon/dygn om vägen ligger kvar som riksväg 31. 
 
3.2 Nydragningsalternativet 
Nydragningsalternativet innebär att ny väg byggs från Ryhovs trafikplats i väster i 
nordostlig riktning genom stigningarna i ravinlandskapet i A6-området mot Jära 
trafikplats (ravinlandskapet ses på fotot nedan). Därefter viker vägen av i 
skogsmarkerna mot sydöst, passerar strax norr om gården Södra Jära (se foto 
nedan) och cirka 60 meter bakom skjutvallen vid Ryttarns mosse för att sedan 
ansluta till förbifart Tenhult vid Åkarp. Den högsta tillåtna hastigheten kommer 
att variera mellan 70 och 90 km/h. Nuvarande riksväg 31 kommer att finnas kvar 
och betjäna den lokala trafiken. 
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Figur 2 Ravinlandskapet i A6-området. 
 
 

 
Figur 3 Vy över gården Södra Jära. I bakgrunden syns Jönköping och Vättern. 
 
 
4 Samråd 
Under arbetet med förstudien (daterad 2001-06-15) hölls två samrådsmöten med 
länsstyrelsen och Jönköpings kommun samt representanter för boende.  

Länsstyrelsen hade följande synpunkter: 
• Väg 31 bör beskrivas i ett större sammanhang 
• Objektets påverkan på omgivande vägnät bör beskrivas 
• Utöver nya vägsträckningar bör även andra möjliga åtgärder att lösa 

problemen behandlas 
• Ett intrång i Bondbergets naturreservat är en fråga för länsstyrelsen 
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Jönköpings kommun hade följande synpunkter: 
• Viktigt att konflikten mellan kommunens planer på bostäder vid Jära och 

buller från vägen diskuteras 
• Problemen i trafikplats Ryhov om ytterligare trafik tillkommer bör belysas 
 
Vägverket Region Sydöst hade följande synpunkter: 
• Kopplingen mellan naturreservatet Bondberget och Strömsberg bör beskrivas 
• Vägens möte med staden skall beskrivas, gärna med bilder 
• Viltet på Bondberget riskerar att isoleras från övriga naturområden om inte 

viltpassager ordnas 
 

 
5 Natur- och kulturmiljö 
5.1 Befintliga förhållanden 
De södra och centrala delarna av området domineras av sammanhängande 
skogsområden medan det i anslutningen till befintlig väg 31 vid Jära och Åkarp i 
öster är omväxlande åkermark och öppna åker- och hagmarksområden. I väster 
består skogen av lövskog medan den i övrigt domineras av barrskog. Topografin 
varierar kraftigt i området. Från den planerade anslutningen vid Ryhov till 
befintlig rastplats vid Jära är det en höjdskillnad på 80 meter. Där planas marken 
ut i en platå för att sedan stiga ytterligare cirka 70 meter till Södra Jära. Därefter 
är landskapet kuperat väster och norr om Ryttarns mosse för att sedan flacka ut 
mot Åkarp och Bogla. 

Bondbergets naturreservat domineras av ädellövskog med varierande 
lundmiljöer, branter och raviner. Artrikedomen bland träd och buskar är stor. 

Vid Musslebo i den östra delen av utredningsområdet finns en bäckmiljö som 
hyser stora naturvärden med fåglar och hotade svampar, mossor och lavar (se foto 
nedan). Utmed bäcken råder generellt strandskydd på 100 meter. Vid Musslebo 
finns också resterna av ett stensatt kvarnfäste. 
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Figur 4 Musslebobäcken. 
 
I utredningsområdet finns flera nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. De mest 
betydelsefulla är ravinerna i A6-området och Musslebobäckens omgivning. 
Nyckelbiotoper är ett av skogsvårdsstyrelsen infört begrepp för skogsområden 
med hotad och sällsynt flora och fauna. Naturvärdesobjekt är områden av lägre 
status. 

Ravinerna i A6-området har ett speciellt lokalklimat som skapar förutsättningar 
för värdefull flora och fauna. Området har länge varit orört och uppvisar olika 
stadier av igenväxande odlingslandskap. Till de höga naturvärdena bidrar ett 
flertal grova ekar. Hela området har ett stort ornitologiskt värde med inslag av 
bl.a. mindre flugsnappare, nötkråka, stenknäck, rosenfink, hackspettar, bivråk och 
tornfalk. I bäckravinerna finns ett antal hotklassade skalbaggar. Hela 
utredningsområdet är dessutom rikt på älg och rådjur och utgör därför ett viktigt 
jaktområde. 

Fornlämningar finns också i området. Dessa är i huvudsak belägna i anslutning 
till jordbruksmarkerna vid Jära och Åkarp/Rogberga. Kring Jära gamla bytomt har 
ett antal yxor återfunnits. Vid Kvarnängen finns rester av ett hålvägssystem med 
minst fem hålvägar som utgör en passage i den branta och svårforcerade 
terrängen. 

I östra delen av utredningsområdet avvattnas Lidhultsbäcken och 
Musslebobäcken. Båda dessa vattendrag mynnar ut i Huskvarnaån. Öster om 
Ryhov och A6 finns ett antal bäckar i ravinerna. Bäckarna mynnar ut i Rocksjön, 
vilken, liksom Huskvarnaån, har sitt utlopp i Vättern. 
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5.2 Effekter av nollalternativet 
Natur- och kulturmiljön kommer inte att påverkas. Terrängförhållandena kommer 
att bibehållas och flora och fauna kommer att vara densamma som idag. De 
fornlämningar som finns kommer inte heller de att påverkas. 
 
5.2.1 Skyddsåtgärder 
Inga åtgärder behöver vidtas eftersom nollalternativet inte har några negativa 
effekter på natur- och kulturmiljön. 
 
5.3 Effekter av nydragningsalternativet 
Vägen kommer att ha en negativ inverkan på naturmiljön i A6-området. Vägen 
ger en barriär i ravinområdet och den känsliga ekbiotopen påverkas starkt. 
Dagvatten från vägen kan spridas till bäckravinerna, vilket kan påverka den 
känsliga floran och faunan. 

På delen Jära–Åkarp innebär dragningen i tidigare ostörda områden att en ny 
barriär skapas. Nydragningen kan också innebära att strukturer och samband i 
landskapet bryts. 

Musslebobäcken hyser höga naturvärden och påverkas negativt vid 
vägdragningen. Arter kommer sannolikt att försvinna och den intilliggande miljön 
påverkas. Vägen gör även intrång i den värdefulla kulturmiljön vid kvarnen i 
Musslebo. 

Vid Lidhultsbäcken medför vägen att intrång görs i fornlämningsområden, 
vilket innebär att arkeologiska utredningar kan bli aktuella. Där kräver topografin 
dessutom en relativt lång bro som kommer att dominera landskapsbilden. 
 
5.3.1 Skyddsåtgärder 
I A6-området ska vägen så långt som möjligt anpassas till det omgivande 
landskapet och ravinerna. De karaktärsskapande bäckravinerna och ekarna ska 
sparas i sådan utsträckning att områdets naturvärden och karaktär består. Det 
innebär bl.a. att vägen måste byggas på broar över de värdefullaste bäckravinerna. 

På delen Jära–Åkarp kan barriären för viltet mildras genom att planskilda 
faunapassager byggs. 
 

 
6 Rekreations- och friluftsliv 
6.1 Befintliga förhållanden 
Det varierande landskapet ger goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. 
Närströvområden finns vid A6 och på Bondbergets naturreservat. A6-området är 
inte så utvecklat för rekreation men har goda förutsättningar. Bondberget däremot 
är ett väl utvecklat rekreationsområde med ett stort antal stigar samt skid- och 
motionsspår som utgår från friluftsfrämjandets gård Öxnegården. På Bondbergets 
sluttning finns dessutom en ridanläggning och en del ridning förekommer således 
i området. 

En vandringsled mellan Huskvarna och Norrahammar sträcker sig också 
genom området; via Bondberget och Strömsbergsskogen.  

I sluttningen mot Jära trafikplats ligger Järabacken, en skidbacke som idag är 
måttligt utnyttjad. 
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Vid Ryttarns mosse ligger en skjutbana och där anordnas också bl.a. 
tipspromenader. I trakterna kring skjutbanan finns anlagda motionsspår och de 
omgivande skogsmarkerna är även viktiga jaktområden. 
 
6.2 Effekter av nollalternativet 
Det rörliga friluftslivet på Bondberget påverkas negativt. Anledningen till det är 
att den ökande trafiken och avsaknaden av planskilda passagemöjligheter gör att 
vägens barriäreffekt förstärks. I övrigt påverkas inte rekreations- och friluftsliv. 
 
6.2.1 Skyddsåtgärder 
Planskilda passager bör anordnas vid Bondberget för att öka rörligheten för 
friluftslivet. 
 
6.3 Effekter av nydragningsalternativet 
Det till stora delar orörda A6-området med sina genomkorsande bäckraviner är 
attraktivt för friluftsliv och riskerar att påverkas negativt av vägdragningen. Det 
rörliga friluftslivet påverkas också negativt pga. att den nya vägen ger mer buller i 
området. 

Det för rekreations- och friluftslivet viktiga Bondberget riskerar också att 
påverkas negativt av vägdragningen. 

På delen Jära–Åkarp riskerar jaktmöjligheterna att försämras. 
 
6.3.1 Skyddsåtgärder 
Bäckravinerna och ekarna i A6-området sparas i så stor utsträckning som möjligt. 
Passagemöjligheter för människor kommer att anordnas. 

Rörligheten på Bondberget bör underlättas genom att planskilda passager 
anläggs. 

För att underlätta viltets möjligheter att röra sig fritt bör faunapassager byggas 
på delen Jära–Åkarp. Detta underlättar möjligheten att bedriva jakt i området. 
 

 
7 Boendemiljö 
7.1 Befintliga förhållanden 
Inom utredningsområdet finns ett antal fastigheter som har bullernivåer över 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus, som är det riktvärde riksdagen satt för högsta 
trafikbuller vid fasad. Dessa fastigheter finns framförallt i Ekhagen och utmed 
sträckan Jära–Åkarp. Under de senaste åren har ett antal fastigheter med 
bullernivåer över 65 dBA åtgärdats genom fönsterbyten. 

Riksväg 31 utgör idag en barriär dels mellan bostadsområdena i Ekhagen och 
dels till rekreationsområdet på Bondberget. 

Där landskapet öppnar sig är landskapsbilden omväxlande och vacker och 
vyerna fantastiska mot Jönköping och Vättern, vilket ger en attraktiv boendemiljö. 
 
7.2 Effekter av nollalternativet 
Ett antal fastigheter kommer även fortsättningsvis att vara bullerstörda och 
dessutom att utsättas för högre nivåer eftersom trafiken väntas öka. 

Barriäreffekten för boende i Ekhagen kommer att bestå. 
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7.2.1 Skyddsåtgärder 
Flera fastigheter måste skyddas från buller genom insättning av t.ex. 
treglasfönster. 
 
7.3 Effekter av nydragningsalternativet 
Boende utmed den befintliga vägen kommer att få en betydligt förbättrad miljö 
eftersom den minskade trafiken kommer att innebära att bullret sänks markant och 
att barriäreffekten minskar betydligt. Detta kommer att vara särskilt påtagligt i 
Ekhagen med det stora antalet boende. 
 
7.3.1 Skyddsåtgärder 
Inga direkta åtgärder behöver göras eftersom nydragningsalternativet innebär att 
boendemiljön förbättras för de flesta boende i utredningsområdet. I den planerade 
vägens närområde finns inga bostäder. 
 

 
8 Hälsa och säkerhet 
8.1 Befintliga förhållanden 
Under åren 1995–1999 skadades sju personer svårt och elva lindrigt i trafik-
olyckor på den aktuella sträckan. Däremot inträffade ingen dödsolycka. De 
dominerande olyckorna är viltolyckor och singelolyckor. 

Riksväg 31 är rekommenderad för transport av farligt gods. Totalt fraktas varje 
år mellan 130 000 och 260 000 ton farligt gods på sträckan. Dominerande är 
transport av fordonsbränsle och villaolja men även transport av frätande ämnen 
och kondenserande gaser förekommer. 
 
8.2 Effekter av nollalternativet 
Antalet olyckor förväntas att öka beroende på växande trafik. Viltolyckorna 
kommer att öka om viltstängsel inte sätts upp. 
 
8.2.1 Skyddsåtgärder 
Viltolyckorna kan minska i antal genom att viltstängsel sätts upp. 
 
8.3 Effekter av nydragningsalternativet 
Trafiksäkerheten ökar genom att vägen utformas med mitträcke. Lokaltrafiken 
och gång- och cykeltrafiken skiljs från riksvägstrafiken genom att nuvarande väg 
blir lokalväg. Detta ökar trafiksäkerheten. 
 
8.3.1 Skyddsåtgärder 
Inga åtgärder behöver genomföras eftersom nydragningsalternativet innebär att 
hälsa och säkerhet ökar. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 
Det torde stå utom all tvivel att den befintliga vägen har brister vad gäller 
framkomlighet och säkerhet. Men det torde också stå utom all tvivel att den 
planerade vägen, nydragningsalternativet, kommer att göra stora ingrepp i miljön. 
Främst är det naturmiljön som kommer att drabbas negativt. 

Vid en samlad bedömning av nollalternativet och nydragningsalternativet 
framstår nydragningsalternativet som det alternativet som rekommenderas som en 
framtida dragning av riksväg 31. Största möjliga hänsyn måste dock tas till miljön 
så att vägens påverkan minimeras. 
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