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Utvecklingsstrategi 
- den hållbara 
kommunen

2. Utvecklingsstrategi -  
den hållbara kommunen
Habo kommun - nuläge  
En nulägesbeskrivning har arbetats fram genom 
en workshop för politiker och tjänstepersoner, där 
möjligheter och utmaningar för Habo kommun har 
analyserats. Nulägesbeskrivningen tar också upp 
den pågående utvecklingen i Habo kommun med 
en viss tillbakablick. Den utgår från den byggda 
strukturen samt den gröna och blå strukturen.
Habo kommun är en starkt växande kommun 
i Jönköpings län. Den 31 december 2017 hade 
kommunen 11 845 invånare. Under de senaste 10 
åren har kommunen vuxit med 15 procent.

Habo kommun har en strategisk placering, cirka 
2 mil norr om Jönköping som är länets huvudort. 
Kommunen och främst Habo tätort har goda 
förbindelser via järnväg, länsväg 195 och genom 
väg 26/47.  

Bebyggelse 
Utvecklingen sker främst i Habo tätort och det är 
där de största utmaningarna finns. Denna tätort 
kommer därför beskrivas mer ingående i detta 
avsnitt. Av kommunens 11 989 invånare är 8 214 
bosatta i Habo tätort (juni 2018), vilket är nästan 
69 %. Habo kommun har tecknat ett avtal med 
Sverigeförhandlingen där kommunen avser att 
bygga 1500 lägenheter till och med år 2035, vilket 
ger cirka 3 700 nya invånare om vi räknar med 2,5 
personer per hushåll. (Sverigeförhandlingen är en 
del av regeringskansliet i Sverige som fått i uppdrag 
att arbeta för medfinansiering av de planerade hög-
hastighetsjärnvägarna i landet.) Eftersom det främst 
är i Habo tätort det byggs kommer dess utveckling 
att påverka resterande delar av kommunen, men 
också angränsande kommuner, såsom Jönköpings 
kommun när det gäller till exempel ökade trafik-
mängder. 

Det som har byggts inom kommunen har till 
stor del byggts på ny mark som inte tidigare 
varit ianspråktagen och där en relativt gles 

bebyggelsestruktur inte har möjliggjort ett 
tillräckligt starkt underlag för att kunna 
kollektivtrafikförsörja med buss. 

Bostadsutvecklingen sker i hög takt och prognoser 
tyder på att befolkningen kommer att fortsätta att 
öka i framtiden, vilket ställer krav på att utreda 
reningsverkens kapacitet i tätorterna och peka ut 
mark för att eventuellt bygga ett nytt reningsverk 
för att försörja Habo tätort. En annan utmaning är 
att centrala lägen i tätorterna är glesa och bebyggda 
med låga hus, vilket försvårar möjligheten att skapa 
ett tätare centrum som kan ge mer underlag för 
den befintliga servicen, utan att den befintliga 
bebyggelsen påverkas negativt. I Habo tätort finns 
ett behov av en byggnadsinventering för att skydda 
värdefulla byggnader från att förvanskas och för att 
anpassa nya till de äldre miljöerna. 

Det finns potential i Habo centrum för att skapa 
attraktiva mötesplatser och öka möjligheten till 
förtätning. Möjligheterna att integrera service 
och verksamheter med bostäder, i blandstad, är 
dock begränsade, då huvuddelen av det äldre 
byggnadsbeståndet har en funktionsuppdelad 
struktur. Detta begränsar möjligheterna till kreativa 
stadsmiljöer för småföretag och handel. Vid 
förtätningsprojekt i centrum kan möjligheterna att 
skapa blandstad möjliggöras. 

Utmaningarna förknippade med den byggda 
strukturen gäller främst bostäder, då det har byggts 
mest småhus med äganderätt i kommunen, vilket 
innebär att det saknas andra typer av boende 
och upplåtelseformer. Utmaningen är att få till 
byggnation av flerbostadshus så att den äldre och 
yngre generationen kan bo kvar i den ort som 
de önskar och med en struktur som möjliggör 
utveckling av kollektivtrafiken. Utmaningen 
är också att på lång sikt omvandla och förtäta 
centrumnära områden för att öka serviceunderlaget 
och möjliggöra lokaler för centrumverksamheter. I 
öster ligger sjön Vättern som med ett strandskydd 
på 300 meter sätter förutsättningarna för vidare 
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utveckling av tätorterna som är lokaliserade utmed 
Vättern. 

Infrastruktur
Tätorterna i kommunen är uppbyggda utmed de 
större infrastrukturstråken, Jönköpingsbanan, 
länsväg 195 och riksväg 26/47. Bebyggelsen är 
relativt samlad, men upplevs ändå till sin struktur 
som uppdelad och fragmenterad, genom stora 
öppna ytor och stora barriärer i form av väg och 
järnväg som delar av samhällena. 

Habo tätort har tillgång till järnvägen med en 
station som ligger nära centrum. Därmed har 
invånarna tillgång till ett effektivt och centralt 
beläget kollektivtrafikstråk. Inom en radie på 
1,5 km från stationsläget täcks i stort sett all 
befintlig bebyggelse in. Invånarna i Habo tätort 
har därför goda möjligheter att nyttja spårbunden 
kollektivtrafik. Många bostäder och verksamheter 
bedöms ligga inom såväl gång- som cykelavstånd 
till stationen. Stationsläget nära centrum innebär 
också förtätningspotential vilket också ger goda 
förutsättningar för att effektivt nyttja befintlig 
infrastruktur och tekniska system. Vissa delar 
av tätorten upplevs dock ligga långt ifrån 
järnvägsstationen och busshållplatser och därmed 
är viljan att nyttja kollektivtrafik en barriär att 
överbrygga. Närheten till Jönköpings tätort, dit 
det tar cirka 15-20 minuter med bil, innebär att 
bilen ändå uppfattas vara det mest bekväma och 
flexibla alternativet. Av Habo kommuns cirka 3 
000 utpendlare, pendlar cirka 2 900 till Jönköping. 
Inpendlingen från Jönköping är cirka 1 000 
personer (statistik från Statistiska centralbyrån 
2016). Sker resorna med bil till Jönköping påverkar 
de framförallt stadsmiljön i Jönköping med 
ökade bullernivåer och partikelutsläpp. I takt med 
att Habo växer kan även Habo tätort påverkas 
negativt av ökade bullernivåer och partikelutsläpp. 
Utmaningen ligger i att öka andelen resor som sker 
med kollektivtrafik. 

Genom Furusjö passerar också järnvägen, tyvärr 

har stationen här tagits bort vilket innebär 
att järnvägen inte blir en tillgång för orten 
utan en bullrande barriär. Furusjö är genom 
järnvägen kopplat både till Mullsjö och Habo 
där arbetsplatser, service, skolor med mera 
finns. Utmaningen är att utveckla Furusjö så 
att underlaget med antal invånare stärks och 
möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken 
förbättras.

Vägar och järnvägar är både en tillgång för 
kommunen men även begränsande. Detta eftersom 
de skapar utmaningar som är kopplade till frågor 
som rör hälsa och säkerhet. Förtätningspotentialen 
i centrala lägen utmed kollektivtrafikstråk och i 
stationsläget utgör en utmaning med järnvägen som 
en riskfaktor som primär transportled för farligt 
gods, urspårningsrisker samt buller. Riksväg 26/47 
utgör en riskfaktor då den är utpekad som lämplig 
transportled för farligt gods och trafikmängden 
leder till trafikbuller. Även utmed länsväg 195 
är bullernivåerna höga, och även om vägen inte 
är upekad som led för farligt gods sker ändå 
transporter på vägen som kan leda till hälso- och 
miljörisker. Ombyggnationen av riksväg 26/47 
innebär en ny dragning förbi Västerkärr. Denna 
ort får förbättrade förutsättningar för utveckling 
när andelen tunga transporter och totala antalet 
trafikrörelser minskar, vilket innebär lägre risk för 
olyckor och minskade bullernivåer. 

Arbetsplatser
Merparten av kommunens arbetsplatser finns 
i Habo tätort. Den kommunala verksamheten 
med kommunhuset, skolor, vård och omsorg 
är tillsammans en av de största arbetsplatserna 
i kommunen. Dagligvaruhandeln och den 
kommersiella handeln är koncentrerad till Blå torget 
i Habo centrum. På de mindre orterna finns det 
några industrier och verksamheter, bland annat 
Fagerhults belysning AB i Fagerhult, som är en av 
kommunens största arbetsplatser. I Fagerhult finns 
det i dagsläget även mathandel, frisör, förskola och 
grundskola.
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I Brandstorp finns det service såsom mathandel, 
med intilliggande café och en drivmedelsstation. 
En utveckling av landsbygden och de mindre 
orterna med fler bostäder är en förutsättning för att 
den befintliga servicen ska kunna finnas kvar och 
utvecklas.

Längs med väg 195 mellan Sjogarpsrondellen och 
Alléskolan i Habo tätort finns ett industriområde 
på cirka 32 hektar. Flertalet av verksamheterna på 
området har byggt ut och möjligheten för ytterligare 
utbyggnader är begränsad. Längs med järnvägen, 
kring Habo station, finns tre industriområden som 
tillsammans rymmer en yta på cirka 17 hektar. 
Tumbäck industriområde i norra tätorten har en 
yta på 25,3 hektar, varav ungefär 30 % är bebyggd. 
I Habo kommuns företagsregister finns cirka 300 
företag registrerade, en större andel av dem är 
verksamma i Habo tätort. 

De många attraktiva lägena för bostäder och 
verksamheter och närheten till Jönköping som 
regioncentrum, medför en hög investeringsvilja 
och en god marknad för bland annat bostäder 
i Habo kommun samt nyetablering av företag. 
Förutsättningarna för en fortsatt utveckling av det 
lokala näringslivet bedöms därför som goda, främst 
med hänsyn till den mycket goda tillgången till lägen 
nära spårburen kollektivtrafik, attraktiva lägen nära 
väg 195 och 26/47 samt närheten till Jönköping. 
Utmaningen ligger i att få fram lämplig mark för 
verksamheter men också för offentlig service såsom 
skola.

Natur och friluftsliv

Habo kommun består av mycket landsbygd, med ett 
tydligt stråk av jordbruksmark från söder till norr, 
utmed Vätterns sida. Norra delen av kommunen och 
den sydvästra består av mycket skogsmark. Hökensås 
i norra delen av kommunen omfattas av riksintresse 
för friluftslivet och naturvården, delar av området 
är också naturreservat. Vättern är också riksintresse 
för naturvård samt riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. Vättern omfattas inom Habo kommun 
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av ett strandskydd på 300 meter. De bäckar och åar 
som rinner i väst-östlig riktning ner mot Vättern 
ingår i Vätterns vattenskyddsområde och har pekats 
ut i miljömålsarbetet som nationellt och regionalt 
särskilt värdefulla ur natur- och fiskesynpunkt. 
Vissa av bäckarna omfattas även av strandskydd 
(100 meter). Bäckarna har genomgått omfattande 
restaureringsåtgärder bland annat för att gynna 
öringens lek och därmed även fiskebeståndet i 
Vättern. Habo kommuns gräns i öster mot Vättern 
är cirka 3 mil lång. Trots den långa gränsen mot 
Vättern upplevs kontakten med sjön kunna bli 
bättre. Utmaningen är att stärka kopplingen 
mot Vättern samt tydliggöra och tillgängliggöra 
kontakten med Vättern, genom att  utveckla 
friluftsområden och leder, badplatser med mera.
Habo tätort omgärdas till stor del av jordbruks- 
mark vilket har medfört att stor del av bebyggelsen 
tillkommer på brukad mark när tätorten växer. 
Utmaningen ligger i att genom planeringen till-
skapa områden som nyttjar marken effektivt och 
skapa nya gröna områden som knyter samman de 
befintliga gröna områdena vilket i sin tur möjliggör 
att ekosystemtjänster kan bevaras och utvecklas. 
I samband med att bostadsområden och skolom-
råden utvecklas är tillgängligheten till dessa gröna 
områden en viktig resurs som skapar mervärden. 

I Habo tätorts utkanter har invånarna tillgång till 
ett par större tätortsnära skogar. Hökesån, som 
ligger i norra tätorten, delar av orten då den rinner 
i väst-östlig riktning. Samtidigt binder ån samman 
skogsområdet i nordöst med området i sydväst. Hö-
kesån är naturreservat och omfattas av strandskydd. 

Eftersom Habo tätort består av många småhus med 
egna trädgårdar upplevs orten som väldigt grön, 
men det finns få iordningsställda parker med hög 
kvalitet och hög funktionsblandning tillgängliga för 
allmänheten. Samma förhållanden gäller även för de 
övriga tätorterna.

Inom kommunen finns stora och sammanhängande 
grönområden som dessutom är skyddade som 
naturreservat, vilket ger en långsiktig tillgång på 

grönstruktur. Grönområden och naturreservat utgör 
en god grund för både den biologiska mångfalden och 
för människors möjlighet till friluftsliv och rekreation. 
Bristerna och utmaningarna när det gäller grönstruktur 
är framför allt kopplade till den lokala nivån. 

Grönområdena är inte alltid tydligt sammanlänkade 
med varandra och det saknas ett tydligt nätverk 
av finmaskig grönstruktur. Detta är en utmaning 
för den vardagliga vistelsen i gröna miljöer, där 
det finns områden som saknar god tillgång till 
bostadsnära natur. I den centrala bebyggelsen 
finns också utmaningar för många av de 
ekosystemtjänster som behövs även i en tätort. 
Framför allt ekosystemtjänster kopplade till 
översvämningsrisk och möjlighet till infiltration 
och dagvattenrening är en utmaning i de mer 
tätbebyggda områdena i kommunen. 

Kommunen har en god tillgång av grundvatten, 
särskilt i en formation som förbinder Hökensås 
med sjön Stråken. Enligt miljökvalitetsnormerna 
för vatten (2016-2021) som redovisas på 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), har 
samtliga klassade vattendrag, sjöar och grundvatten 
inom kommunen potential att till år 2021 respektive 
2027 uppnå god status utifrån bedömning 
gällande ekologisk, kemisk och kvantitativ status. 
Utmaningarna handlar om att arbeta för att främst 
minska påverkan från miljögifter, morfologiska 
förändringar och försurning.
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Målpunkter

Målpunkter vid Vättern

Tätort

Vatten

Gröna stråk

Jordbruksmark

Järnväg

Järnväg, dubbelspår

Väg

Cykelled

Vandringsled

Tätortsutveckling

Målbild
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Övergripande målsättningar för 
den framtida planeringen 
Översiktsplanen har utarbetats utifrån målsättningar 
med utgångspunkt i kommunens vision och den 
workshop som hölls med tjänstemän och politiker, 
samt med hänsyn till övergripande nationella och 
regionala mål och program.

Enligt kommunens vision ska alla i Habo kommun 
få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, 
etniskt ursprung, kön eller religion. Oavsett när 
i livet och hur livssituationen ser ut, ska Habo 
kommun vara fungerande, välkomnande och 
inkluderande. Detta gäller såväl de människor 
som bor och arbetar i kommunen som de som 
besöker vår kommun, och de företag och andra 
organisationer som finns etablerade här. 

Habo kommun ska vara hållbar. Kommunen ska 
hushålla med de resurser som finns och använda dem 
på bästa sätt. Kommunen ska ta ansvar för och ta 
väl hand om miljö, ekonomi och andra resurser på 
ett sätt som gör att Habo kommun kan fungera väl 
idag och skapa goda möjligheter för Habo kommuns 
kommande generationer.

De övergripande målsättningarna som har tagits 
fram ska styra Habo kommuns utveckling när det 
gäller mark- och vattenanvändning.   

Till målsättningarna kopplas strategier som 
förtydligar hur kommunen ska arbeta för att nå 
målen. Målsättningarna har visualiserats grafiskt 
och geografiskt på en karta som kallas för målbild. 

Strategierna beskriver på ett övergripande sätt hur 
målsättningarna ska nås. Under strategierna finns 
det riktlinjer som anger mer i detalj hur kommunen 
ska agera för att arbeta i målens riktning. 
Riktlinjer har tagits fram för kapitel 3, 4 och 5 i 
översiktsplanen. Riktlinjerna redovisas under varje 
tema i respektive kapitel. 

Målsättningarna kopplas även till kommunens 
preciseringar av miljömålet God bebyggd miljö.

Målen, strategierna och riktlinjerna ska ligga 
till grund för kommunens investerings- och 
utvecklingsplanering och ska kunna följas 
upp i samband med årsredovisning samt vid 
översiktsplanens aktualitetsprövning vart fjärde år. I 
kapitel 6 beskrivs mer utförligt genomförandet och 
uppföljningen av översiktsplanen. 
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Starkt 
näringsliv

Attraktiv
livsmiljö

Hållbar
infrastruktur

Resurseffektiv
& klimatsmart

kommun

Rekreation
för livskvalitet

Levande
landsbygd

StrategierSex 
delmål

Den hållbara kommunen för hela livet

• Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet genom dialoger 

• Arbeta för att en planberedskap finns för att täcka behoven av nya verksamhetsområden 

• Synliggöra och tillgängliggöra kommunens natur- och friluftsområden 

• Skapa förutsättningar för ett levande centrum genom att möjliggöra en blandning av 
arbetsplatser, bostäder och service. 

• Arbeta för ett varierat bostadsutbud med varierade upplåtelseformer 

• Förtäta centrala delar av Habo tätort med bostäder för att stärka underlaget till 
servicen i centrum, möjliggöra hållbara resor samt effektivisera nyttjandet av mark

• Tätortsutvecklingen sker i direkt anslutning till  tätort och kollektivtrafik för att  möjliggöra 
ett hållbart resande 

• Sträva efter att grönområden i anslutning till tätorterna bevaras för att möjliggöra 
 rekreation och skapa trevliga boendemiljöer samt bidra till klimatanpassningen

• Arbeta för att det finns en planberedskap för skolans och omsorgens verksamheter 

• Identifiera viktiga mötesplatser samt stärka och tillgängliggöra dessa

• Koppla samman bostadsområden med gång- och cykelvägar, länka samman 
 grönområden och skapa mötesplatser

• Utveckla ny infrastruktur där det går att nyttja, och koppla ihop med befintlig infrastruktur. 
• Utveckla kollektivtrafik i dialog med Jönköpings länstrafik

• Utveckla trygga omstigningspunkter i strategiska lägen för hållbara resor, där fotgängare, 
cyklister, bilister, buss- och tågpassagerare kan växla transportmedel 

• Bind samman tätorter med gång- och cykelvägar för att  gynna  arbetspendling inom och 
utanför kommunen samt öka tillgängligheten till  naturupplevelser

• Komplettera befintliga gång- och cykelvägar i Habo tätort för att länka samman ortens 
olika bostadsområden och tillgängliggöra viktiga målpunkter och mötesplatser

• Bevara tätortsnära skogar och gröna områden i tätorten för att möjliggöra närrekreation, 
stärka ekosystemtjänster och biologiska mångfald

• Bilda sammanhängande gröna stråk genom att bevara gröna områden vid exploatering, 

länka samman och förstärka befintliga gröna områden i och omkring tätorten

• Tillgängliggöra Vättern och Vätterbäckarna  för att stärka och utveckla friluftlivet

• Öka andelen egenproducerad förnybar energi samt öka andelen förnybar energi som 
används inom kommunala verksamheter 

• Bygga ut nätverket av laddpunkter  på strategiska platser

• Exploatera ianspråktagen mark genom förtätning eller omvandling för att spara markre-
surser

• Öka markeffektiviteten och skapa reseunderlag till kollektivtrafiken

• Kommunens grundvattentäkter ska skyddas för att säkra kvalitet och kvantitet

• Värna om kulturlandskapet vid byggnation och förändrad markanvändning

• Samarbeta i projekt som utvecklar och stärker landsbygden

• Arbeta för utbyggnad av fiber och bredband 

• Arbeta för att tätorterna länkas samman genom gång- och cykelvägar

• Arbeta för att vägar håller god kvalitet genom dialog och samverkan med väghållare

Koppling 
till miljö-

målet God 
bebyggd 

miljö; 
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Attraktiv livsmiljö

Starkt näringsliv

År 2040 har kommunen ett positivt 
näringslivsklimat och mark för nyetablering 
av verksamheter och företag finns att tillgå. 
Kommunen har en god samverkan med ett 
mångsidigt näringsliv såväl i tätorterna som på 
landsbygden. Turism- och besöksnäringen utvecklas 
och lockar besökare och kommuninvånare att 
uppleva kommunens natur och besöksmål. Det 
finns arbetsmöjligheter inom kommunen och 
centrum är en viktig mötesplats som erbjuder en 
variation av service.

Strategier 

• Stärka samverkan mellan kommunen och nä-
ringslivet genom dialoger 

• Arbeta för att en planberedskap finns för att 
täcka behoven av nya verksamhetsområden 

• Synliggöra och tillgängliggöra kommunens 
natur- och friluftområden samt dess besöksmål 

• Skapa förutsättningar för ett levande centrum 
genom att möjliggöra en blandning av arbets-
platser, bostäder och service

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö; 

1: Hållbar bebyggelsestruktur, 2: Hållbar 
samhällsplanering 7: God vardagsmiljö, 8: Hälsa 
och säkerhet 
 
 
 
 
År 2040 är kommunen en trygg och säker kommun 
att vistas och leva i, det finns möjlighet att leva 
ett gott liv i Habo kommun både i tätorterna och 
på landsbygden och utifrån varje individs behov. 
Habo kommun vill ge alla invånare de bästa 
förutsättningarna och eftersträvar mångfald och 

integration. Kommunen erbjuder en variation 
av bostadstyper och upplåtelseformer och har 
en fortsatt stark befolkningstillväxt. Barn – och 
äldreomsorgen är en central del av kommunens 
verksamheter där människan är utgångspunkten. 
Det finns ett rikt kultur- och föreningsliv där 
barn, ungdomar, vuxna och äldre får möjlighet 
att utvecklas och känna gemenskap. Platser och 
målpunkter som är viktiga för kommunen har 
utvecklats och har god tillgänglighet. Det finns 
goda förutsättningar för möten mellan människor.   

Strategier 
• Arbeta för ett varierat bostadsutbud med varie-

rade upplåtelseformer bland annat genom att 
kommunen har rådighet över mark

• Förtäta centrala delar av Habo tätort med 
bostäder för att stärka underlaget till servicen i 
centrum, möjliggöra hållbara resor samt effek-
tivisera nyttjandet av mark

• Tätortsutvecklingen sker i direkt anslutning till 
befintlig tätort och kollektivtrafik för att möjlig-
göra ett hållbart resande 

• Sträva efter att grönområden i anslutning till 
tätorterna bevaras för att möjliggöra rekreation 
och skapa trevliga boendemiljöer samt bidra till 
klimatanpassningen

• Arbeta för att det finns en planberedskap för 
skolans och omsorgens verksamheter 

• Identifiera viktiga mötesplatser samt stärka och 
tillgängliggöra dessa

• Koppla samman bostadsområden med gång- 
och cykelvägar, länka samman grönområden 
och skapa mötesplatser

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö;  

1: Hållbar bebyggelsestruktur, 2: Hållbar 
samhällsplanering, 3: Infrastruktur, 4: 
Kollektivtrafik, gång och cykel, 5: Natur och 
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Hållbar infrastruktur

grönområden, 6: Kulturvärden i bebyggd miljö, 
7: God vardagsmiljö, 8: Hälsa och säkerhet, 9: 
Hushållning med energi och naturresurser 
 
 
 
 
 
År 2040 drar kommunen nytta av de 
kommunikationer som finns inom och i närheten 
av kommunen. Resorna som görs i det vardagliga 
livet utgörs till stor del med hållbara färdmedel, 
så som tåg, buss, cykel och till fots. Kommunen 
verkar för en snabb, enkel, tillgänglig och 
effektiv kollektivtrafik som möjliggör ett enkelt 
vardagsresande. Kommunen har en hållbar 
dagvatten- och avloppshantering. Ny infrastruktur 
så som vägar, vatten- och avloppsanläggningar 
är robust och har byggts ut på ett genomtänkt 
sätt som är markbesparande och anpassat till 
klimatförändringar.   

Strategier 

• Anpassa infrastrukturen till klimatförändringar 
och utveckla ny infrastruktur i anslutning till 
befintlig. 

• Utveckla kollektivtrafik i dialog med Jönköpings länstrafik

• Utveckla trygga omstigningspunkter i strate-
giska lägen för hållbara resor, där fotgängare, 
cyklister, bilister, buss- och tågpassagerare kan 
växla transportmedel 

• Bind samman tätorter med gång- och cykel-
vägar för att gynna arbetspendling inom och 
utanför kommunen samt öka tillgängligheten 
till naturupplevelser

• Komplettera befintliga gång- och cykelvägar i 
Habo tätort för att länka samman ortens olika 
bostadsområden och tillgängliggöra viktiga 
målpunkter och mötesplatser

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö; 

1: Hållbar bebyggelsestruktur, 3: Infrastruktur, 4: 
Kollektivtrafik, gång och cykel  
 
 
 
 
 
År 2040 är närheten till naturupplevelser 
och friluftsaktiviteter påtaglig. Kommunens 
grönområden och friluftsområden är viktiga för att 
skapa en god livsmiljö för både människor, djur och 
växter. Vättern och Vätterbäckarna är lättillgängliga 
och kan upplevas på nära håll. Det är viktigt att 
utveckla och bevara grönområden med tydliga 
gröna stråk för att skapa goda förutsättningar för 
rekreation samt för djur- och växtliv som i sin tur 
stärker ekosystemtjänster och ger förutsättningar 
för biologisk mångfald.

 Strategier 

• Bevara tätortsnära skogar och gröna områden 
i tätorten för att möjliggöra närrekreation och 
stärka ekosystemtjänster samt biologisk mång-
fald

• Bilda sammanhängande gröna stråk genom att 
bevara gröna områden vid exploatering, länka 
samman och förstärka befintliga gröna områ-
den i och omkring tätorten

• Tillgängliggöra Vättern och Vätterbäckarna för 
att stärka och utveckla friluftlivet

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö; 

5: Natur och grönområde 

 
 
 

Rekreation för livskvalitet
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Levande landsbygdResurseffektiv & klimatsmart 
kommun

 
 
År 2040 har utvecklingen av kommunen tagit 
hänsyn till klimatförändringar och nyttjat mark 
och vattenområden på ett resurseffektivt sätt. 
Förnyelsebara energikällor har utvecklas i 
kommunen för att minska miljöpåverkan. Vattnet i 
kommunen mår bra och tillgången av dricksvatten 
är god och håller en god kvalitet. Kommunen 
arbetar för att minska miljöbelastningen, verkar för 
att uppnå miljömålen och minimera energibehovet. 
Systemet för avfallshantering är effektivt och 
sortering samt återvinning är en naturlig del i 
samhället.

Strategier 

• Öka andelen egenproducerad förnybar energi 
samt öka andelen förnybar energi som används 
inom kommunala verksamheter 

• Bygga ut nätverket för laddpunkter på strategis-
ka platser

• Exploatera ianspråktagen mark genom förtät-
ning eller omvandling för att spara markresur-
ser

• Öka markeffektiviteten och skapa reseunderlag 
till kollektivtrafiken

• Kommunens grundvattentäkter ska skyddas för 
att säkra kvalitet och kvantitet

• Arbetet med klimatanpassning och minskad 
miljöpåverkan är en integrerad del i den kom-
munala verksamheten

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö; 

3: Infrastruktur, 8: Hälsa och säkerhet, 
9: Hushållning med resurser, 10: Hållbar 
avfallshantering 
 

 
 
 
 
År 2040 är landsbygden en attraktiv del av 
kommunen som lockar människor att bo, besöka 
och verka i. Kommunen främjar möjligheter 
så att landsbygden har förutsättningar att 
utvecklas. Utbyggnad av fiber och bredband är 
en förutsättning för att leva och driva företag på 
landsbygden. En väl fungerande infrastruktur, 
underhåll och drift av vägar är en förutsättning för 
en levande landsbygd. 

Strategier 

• Värna om kulturlandskapet vid byggnation och 
förändrad markanvändning

• Samarbeta i projekt som utvecklar och stärker 
landsbygden

• Arbeta för utbyggnad av fiber och bredband 

• Arbeta för att tätorterna länkas samman genom 
gång- och cykelvägar

• Arbeta för att vägar håller god kvalitet genom 
dialog och samverkan med väghållare

Koppling till miljömålet God bebyggd miljö; 

2: Hållbar samhällsplanering, 6: Kulturvärden i 
bebyggd miljö, 7: God vardagsmiljö
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RV

Kommungräns

Vandringled 
Cykelled
Stråk för friluftsliv

Järnväg dubbelspår

Förslag:

Teckenförklaring

Vätterbäckar
Opåverkade områden
Frilufts- och naturområden
Vattenområden
Områdesbestämmelser - kulturmiljöer
Viktiga kulturmiljöer
LIS-område
Vindkraftsområden
Reningsverk
Tätortsutveckling, se kapitel 5
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Z 

Vattenskyddsområde
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Närrekreation

Nyckelbiotop

Planerade områdesskydd

Naturreservat

Strandskydd

 Vattenskyddsområde

Riksintressen

Teckenförklaring

Kommungräns

0 1,25 2,5 5

Hänsynskarta


