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3. Riksintressen,  
regional utveckling och  
mellankommunala intressen
Riksintressen
Riksintressen är statens intressen och regleras i 
miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel. Riksintressen 
är något som kommunen måste ta hänsyn till 
i sin planering. Kommunen kan planera för en 
förändrad markanvändning inom ett utpekat 
riksintresseområde så länge inte syftet med 
riksintresset påverkas. För Habo kommun finns 
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård, 
friluftsliv, yrkesfiske, kommunikationer, värdefulla 
ämnen och mineral, totalförsvaret samt Natura 
2000-områden. Riksintressen som berör Habo 
beskrivs utförligare under kapitel 4.

Regional utveckling  
En del kommunala planfrågor som rör 
bebyggelse- eller övrig samhällsutveckling 
kan få konsekvenser utanför kommungränsen 
och ibland regionen. Kommunerna har ansvar 
för att hantera och beskriva dessa frågor 
och deras direkta eller indirekta påverkan på 
grannkommunerna. I plan- och bygglagen från 
2011 har de regionala frågorna fått en stärkt roll 
i översiktsplaneringen. Enligt 3 kap 5 § punkt 4 
ska kommunerna redovisa hur man avser att ta 
hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen. 

Med regionala intressen avses intressen som 
är viktiga för Jönköpingregionens utveckling. 
Mellankommunala intressen är främst av intresse 
för närliggande kommuner. Nedan redovisas de 
regionala och mellankommunala intressen som 
berör Habo kommun. Närmare beskrivning finns 
sedan i respektive kapitel.

Samverkan
Under år 2017 ingick Habo kommun i projektet 
Samverkande planering i Södra Vätterbygden, 
tillsammans med Mullsjö, Jönköping och 
Vaggeryds kommuner. Projektets övergripande 
målsättning var att bidra till en samverkande 
planering i deltagande kommuner som kan 
förverkliga åtaganden om att uppföra sammanlagt 
14 000 bostäder fram till år 2035, i enlighet med 
Sverigeförhandlingen. En gemensam strukturbild 
har utvecklats utifrån ett flertal scenarier och 
framtidsbilder för delregionen. Strukturbilden 
redovisar en önskvärd struktur på längre sikt. 
Strukturbilden ska ses som riktningsgivande för 
alla beslut som rör delregionens utveckling och 
på kommunal nivå. Regionalt framträder ett stråk 
som med beslutade planer kan bindas samman av 
en snabb, frekvent och funktionell tågtrafikpendel 
– Södra Vätterpendeln, som trafikerar samtliga 
mellanliggande befintliga och föreslagna nya 
stationssamhällen mellan Skillingaryd och Habo. 

En utveckling av ett sådant stråk skulle förbättra 
möjligheterna avsevärt för arbetspendlare i 
regionen, vilket i sin tur medför miljövinster och 
mindre bilträngsel. Specifikt för Habo skulle det 
underlätta trafiksituationen på länsväg 195 som 
idag är hårt belastad av biltrafik. Översiktsplanen 

Miljöbalken (MB)

3-4 KAP MB tar upp olika  
riksintressen, vilka är statens 
intressen. 
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tar fasta på vikten av att förbättra möjligheten 
att resa mer hållbart och att stärka underlaget för 
kollektivtrafik. 

Jönköpings region
I Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jönköpings län 2013 
- 2025, beskrivs Region Jönköping på följande vis. 
Regionen har en lång och stolt tradition som en 
av Sveriges ledande industriregioner. Till skillnad 

från industrin i många andra delar av landet har 
den överlevt den ena industrikrisen efter den andra. 
Ett av skälen till detta är sannolikt företagskulturen 
med relativt sett många mindre och medelstora 
företag med lokalt ägande och med stark förmåga 
till förnyelse och flexibilitet, men också den 
entreprenörsanda som finns inom regionen.

Entreprenörsandan och det dynamiska näringslivet 
är också det som internt i regionen ses som de 
mest centrala tillgångarna vid sidan av Högskolan 
i Jönköping och det geografiska läget mellan tre  
storstadsregioner. 

Ytterligare en viktig tillgång som regionen har och 
som delvis hänger samman med den småskaliga 
industrikulturen är det starka civila samhället, det rika 
föreningslivet och en social närhet som för många 
uppfattas som positiv. 

Regionen har en hög andel sysselsatta av den 
arbetsföra befolkningen. Men med regionens 
framgång, byggd på yrkesskicklighet och 
företagsamhet och med god tillgång till jobb, har inte 
högre utbildning prioriterats. Den goda tillgången 
på arbetstillfällen har även medfört att det historiskt 
sett inte alltid har varit nödvändigt att fullfölja sin 
gymnasieutbildning, vilket är en förutsättning för 
högre utbildning och kvalificerad yrkeskunskap. 
Behovet av höjd utbildningsnivå är nu påtaglig och 
en av de största utmaningarna. 

Samtidigt som länet är väl positionerat ur ett 
större geografiskt perspektiv, med ett utmärkt 
läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö och en närhet till exempelvis 
Linköping/Norrköping, Växjö, Halmstad och 
Borås, har regionen flera utmaningar att hantera. 
En är att regionen består av ett flertal olika 
lokala arbetsmarknader. Det betyder att de flesta 
arbetar i närheten av sin bostadsort. Möjligheten 
att röra sig mellan orter i länet med allmänna 
kommunikationsmöjligheter är i flera fall begränsad. 
Det försvårar bland annat arbetspendling, möjlighet 
att skapa naturliga mötesplatser och ett för regionen 
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gemensamt fritids- och kulturliv. 

En av de stora utmaningarna för Region Jönköping 
handlar om att behålla alla de tillgångar som är 
förknippade med industriregionen och samtidigt 
förflytta sig in i kunskapssamhället. Det handlar om 
att både förädla befintligt näringsliv och skapa fler 
kunskaps- och idébaserade företag. Det handlar också 
om att både behålla det starka civila samhällets alla 
positiva egenskaper, fliten och arbetsamheten och 
att öka nyföretagande, öppenheten inför det som är 
annorlunda samt nya former av nätverkande. 

Habo kommuns roll i regionen 
Habo kommun är en integrerad del i Jönköpings 
region och är sammanlänkat med angränsande 
kommuner genom Jönköpingsbanan, länsväg 195 och 
riksväg 26/47. Till regioncentrat som är Jönköping är 
det cirka 2 mil. 

Arbets- och bostadsmarknaden är sammanflätad över 
kommungränserna. En stor del av arbetsplatserna 
i regionen finns i Jönköping vilket innebär en stor 
utpendling från kommunen till Jönköpings tätort. 
Pendlingsstråket Habo - Jönköping är det största i 
regionen och länet. Tiden det tar att pendla bedöms av 
många som acceptabelt, varför många av kommunens 
invånare är inflyttade Jönköpingsbor som har kvar sitt 
arbete i Jönköping. 

I Jönköping finns även ett brett kulturutbud och god 
service, både kommersiell och offentlig, vilket innebär 
ett resmönster även utanför arbetstid. 

Det som är bra för Habo bedöms vara bra för 
Jönköping och regionen och tvärtom.
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Regionala intressen
Kommunikationer

Höghastighetståg
Sverigeförhandlingen hade under åren 2014-2017 
i uppdrag att förhandla om finansiering av en hög-
hastighetsjärnväg mellan Stockholm - Göteborg/
Malmö. I förhandlingarna ingick även att förbättra 
tillgängligheten och kapaciteten för transportsyste-
met samt öka bostadsbyggandet kring storstäderna. 
Höghastighetsjärnvägen är planerad att dras genom 
Jönköping med ett tågstopp söder om Munksjön. 
Jönköpings kommun har åtagit sig att bygga 10 000 
bostäder fram till år 2035 i samband med att hög-
hastighetsjärnvägen anläggs. Habo kommun har i 
sin tur ingått ett avtal med Jönköpings kommun om 
att bygga 1 500 nya bostäder fram till 2035. Även 
Vaggeryd och Mullsjö har åtagit sig att bygga 3 000 
nya bostäder till 2035.

I samband med planeringen för höghastighetsjärn-
vägen har Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds 
kommuner gått samman i ett projekt som heter 
Samverkande planering i Södra vätterbygden. Tanken är 
att kommunerna gemensamt diskuterar hur regio-
nen kan dra nytta av hastighetsjärnvägen och hur 
kommunerna kan samverka kring planeringsfrågor. 

Jönköpingsbanan
Jönköpingsbanan är en enkelspårig elektrifierad 
järnväg mellan Nässjö och Falköping. Jönköpings-
banan trafikeras av både persontrafik och god-
strafik. Jönköpingsbanan trafikeras av regionaltåg 
mellan Nässjö och Skövde/Göteborg samt mellan 
Jönköping och Östergötland. Det går även snabb-
tåg mellan Jönköping och Stockholm. 

Jönköpingsbanan är därför både viktig ur ett lokalt, 
regionalt och nationellt perspektiv. Lokalt och 
regionalt för den vardagliga pendlingen till och 
från arbetet och nationellt för veckopendling samt 
övriga dagsresor. Jönköpingsbanan är utpekad som 
ett viktigt riksintresse för kommunikation.

Cykelbanor
I förslag till Regional transportplan för Jönköpings län 
2018-2029 har regionala cykelstråk lyfts fram. Det 
är sträckor där det finns potential för att bygga 
längre och sammanhängande cykelstråk som om-
fattar flera kommuner. Potentialen för funktionella 
regionala cykelstråk har beräknats genom parame-
trar som invånarantal och närhet för att ta fram de 
stråk som har störst potential för skol- och arbets-
pendling med cykel. 

Det tydligaste mönstret av sammanhängande 
sträckor är den starka relationen Sandhem–Mull-
sjö–Habo–Jönköping–Tenhult–Nässjö–Eksjö–Eke-
nässjön. Den sträckningen bör ses som ett stråk 
med potential. Kommunerna har haft möjlighet att 
yttra sig om föreslagna cykelstråk, för att fånga upp 
aspekter som inte beräkningsmodellen tagit med. 
Det regionala cykelstråket som berör Habo kom-
mun är stråket Sandhem-Mullsjö-Habo-Jönköping. 
Stråket kommer att utredas av Trafikverket genom 
en åtgärdvalsstudie. 

Att arbeta utifrån ett stråk-tänk även för cykelåt-
gärder och att inom stråken prioritera de åtgärder 
med störst nytta och ha tydliga utgångspunkter för 
prioriteringen, är grunden för att på lång sikt kunna 
knyta ihop länet med cykelvägar, där det är möjligt. 
Att elcyklar ökar i popularitet väntas öka potentia-
len för större och längre stråk.

Väg 26/47
Riksväg 26 går mellan Halmstad och Mora, via 
bland annat Jönköping och går genom Habo 
kommun. Den är Sveriges längsta riksväg och kallas 
även för Inlandsvägen Syd. Riksväg 47 går mellan 
Trollhättan och Oskarshamn via Jönköping och 
genom Habo kommun. I Jönköping går dessa vägar 
samman i en sträcka till Mullsjö kommun, samt 
korsar väg 195. Vägarna 26 och 47 är viktiga trans-
portleder genom regionen för både person- och 
godstrafik och binder samman regionerna. För att 
öka trafiksäkerheten och framkomligheten utmed 
26/47 pågår en ombyggnation på sträckan mellan 



44

Ö V E R S I K T S P L A N  H A B O  K O M M U N

Månseryd och Mullsjö. Trafikverket bygger om 
vägen till en mötesfri motortrafikled med mitträcke. 
Ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2019.

Väg 195
Länsväg 195 går mellan Jönköping och Karlsborg, 
via Habo. Vägen går utmed Vättern och har en 
viktig funktion då den binder samman områden 
inom Habo kommun men även sammanlänkar 
kommunen med angränsande kommuner. Söder 
om Bankeryd i Jönköpings kommun korsar väg 195 
väg 26/47 och sammanbinder Habo kommun med 
riksvägarna vilket innebär att trafikplatsen är en 
viktig knutpunkt. Vägen används även till stor del 
för arbetspendling till Jönköpings kommun, vilket 
innebär att den är en forutsättning för arbetslivet 
för många invånare.

Bostadsförsörjning
Enligt länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys 2017, 
råder det en obalans i länet när det gäller det totala 
utbudet av bostäder som motsvarar konsumenter-
nas behov och efterfrågan. Habo kommun redovi-
sar att det råder underskott på bostäder nu och tre 
år fram i tiden, vilket innebär att det råder obalans 
när det gäller bostadsutbudet. Främst gäller detta 
centralorten Habo tätort. 

Habo kommun har genom avtal med Sverigeförhand-
lingen, kopplat till utbyggnaden av höghastighetståg, 
kommit överens om att bygga 1500 bostäder fram 
till år 2035. I pågående och kommande detaljplaner 
finns det möjlighet att bygga mellan 1 300 – 1 700 
bostäder, uppförda i olika bostadstyper; flerbostads-
hus, grupphus (radhus, kedjehus) samt friliggande 
småhus. I Habo kommun har det de senaste 10 åren 
mest byggts småhus vilket har inneburit en attrak-
tionskraft även för invånare i Jönköpings kommun, 
då kommunen ser att en stor del av de nyinflyttade 
kommer från Jönköping. Genom den geografiska 
närheten mellan Habo och Jönköping är bostads-
marknaden sammanflätad och kompletterar varan-
dra.

Turism
Region Jönköpings län besöks av både privatrese-
närer och affärsresenärer i och med sitt läge; vacker 
natur, bra utbud av aktiviteter, sevärdheter, boende- 
och konferensanläggningar samt mässanläggningen 
Elmia. Många besöker också regionen för tränings-
läger och idrottstävlingar. Hockey och bandy spelas 
på elitnivå och i Vetlanda är speedwaykulturen stor. 
Historiska miljöer som är framträdande är Grän-
na-Visingsö, kulturreservatet Åsens by och trästa-
den Eksjö.

Den vackra och också tillgängliga naturen inbjuder 
till vandring, cykling, fiske och paddling. Isaberg 
är södra Sveriges största skidanläggning som även 
sommartid är ett stort besöksmål för natur- och 
friluftsupplevelse. I Mullsjö och Habo kommuner 
finns skidanläggning, cykel- och vandringsleder, 
islandshästar och höghöjdsbanor. I Jönköpings 
kommun finns Jönköping Airport som möjliggör 
för besökare att ta sig med flyg till länet och besöka 
regionen. 

Vattenkvalitet och vattenförsörjning
De åar och vattendrag, och även till viss del sjöar, 
som finns inom kommunen korsar kommun-
gränsen och binder samman vattensystemet med 
andra kommuner. Vattnet är en viktig resurs för na-
turlivet och som besöksmål men även för vattenför-
sörjningen i länet. Vättern är viktig som dricksvat-
tenresurs för många kommuner, där ibland Habo. 

Det är viktigt att se till att det finns goda tekniska 
anläggningar som möjliggör ett nyttjande av vattnet 
på ett effektivt och miljövänligt vis. Det krävs ett 
samarbete för att ha en gemensam målbild och 
uppsatta riktlinjer när det gäller nyttjandet av vat-
ten- och strandområden.

För att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten 
och en förbättrad vattenkvalitet krävs samarbete. 
Detta samarbete finns redan idag genom de vatten-
råd (organisation med intresse och erfarenhet av 
vattenfrågor) som arbetar aktivt med att förbättra 
vattenkvaliteten. 
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Mellankommunala intressen
Habo gränsar till fyra kommuner, Jönköping i söder 
och öster, Hjo i norr, Tidaholm och Mullsjö kommu-
ner i väster. Flera frågor som berörs av den över-
siktliga planeringen kräver samarbete mellan kom-
munerna. Flera intressen som är regionala är även 
mellankommunala intressen.

Kommunikationer

Länsväg 195
Förutom att länsväg 195 är viktig ur ett regionalt 
perspektiv är vägen även en viktig länk mellan Habo 
och Jönköping. Vägen förbinder kommunerna och 
är tillsammans med järnvägen (Jönköpingsbanan) en 
viktig infrastruktur för en fungerande arbetspendling. 

Väg 26/47
Vägen korsar kommunen i den södra delen och för-
binder Mullsjö kommun med Jönköpings kommun. 
Vägen förbinder inga större tätorter inom Habo 
kommun utan är mer av en transportsträcka genom 
kommunen. Den pågående omdragningen och om-
byggnationen gör att vägen får en ännu starkare roll 
som förbindelselänk mellan angränsande kommuner 
än internt viktig för Habo. För kommunens del är 
den dock viktig ur ett pendlingsperspektiv. Det är en 
länk som omgivande landsbygd behöver kopplas till 
via trafikplatserna. 

Väg 1819
Vägen förbinder Habo tätort med Mullsjö tätort och 
passerar Furusjö. Det är ett viktigt stråk för både 
person- och godstransporter. 

Väg 1829
Vägen ansluter till väg 1819 och går norrut genom 
landsbygden vidare mot Tidaholm och förbinder 
kommunen med Västra Götalandsregionen och Tida-
holms kommun. 
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Väg 1852
Vägen utgår från Brandstorp och går genom 
landsbygden västerut mot Tidaholm och förbinder 
kommunen med Västra Götalandsregionen och 
Tidaholms kommun.  

Cykel- och vandringsleder
Genom Habo kommun går utpekade cykelleder 
som sammanbinder kommunen med de angräns-
ande kommunerna. I söder ner till Bankeryd och 
vidare till Jönköping, i väster mot Mullsjö och i 

norr och nordväst via Hökensås till Tidaholm och 
Hjo kommuner. Vätterleden förbinder Jönköping, 
Mullsjö, Habo, Tidaholm och Hjo kommuner. I 
gränsen mot Jönköping i söder går Bankerydsle-
den.

Kollektivtrafik och arbetspendling
Arbets- och bostadsmarknaden är  sammanflätad 
med främst Jönköping. Detta innebär att 
 arbetspendlingen är stark mellan kommunerna. 
 Kommunerna behöver samarbeta med varandra, 
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samt med Trafikverket och Jönköpings länstrafik 
för att möjliggöra att resorna kan ske till stor del 
med kollektivtrafik. Arbetspendling sker även till 
viss del mellan Mullsjö och Habo, varför kollektiv-
trafik mellan dessa orter ses som viktig. Länsväg 
195 är idag hårt belastad vid morgon och eftermid-
dag. Enligt 2016 års statistik pendlar cirka 3 900 
personer mellan Habo och Jönköping, varav cirka 
2 900 personer pendlar in till Jönköpings kommun 
varje dag.  Den totala arbetspendlingen in till kom-
munen är cirka 3 500, och utpendlingen är cirka 1 
500

Tätortsutveckling nära kommungränserna 
Habo kommuns tätorter Västerkärr och Habo 
ligger i närheten av kommungränsen mot Mullsjö 
respektive Jönköping. Västerkärr ligger dikt an 
gränsen mot Mullsjö som kommunen samarbetar 
med när det bland annat gäller vatten- och avlopps-
försörjning. 

Trycket på att ändra markanvändning i området sö-
der om Habo mot Bankeryd är stort. Oftast handlar 
det om att bygga bostäder eller att få till mark för 
verksamheter på åkermark inom detta stråk. För 
Habo kommuns del ligger markområdet i utkanten 
av kommunen men bara cirka 1 km från bostads-
området Backamo i Bankeryd. 

Vattenförsörjning 
Habo tätort använder Vättern som dricksvattenre-
surs men har ingen egen intagspunkt utan är anslut-
na till Jönköpings vattenförsörjningssystem via en 
vattenledning från Häggebergs vattenverk. 

Avfall
Habo kommun samarbetar med Jönköpings kom-
mun när det gäller avfallshantering. Bolaget June 
Avfall AB hanterar kommunens avfall.

Friluftsliv och naturområden  
Kommunen delar flera stora frilufts- och naturom-
råden med angränsande kommuner. Det är viktigt 

att det finns ett samarbete mellan kommunerna 
när det gäller utveckling och bevarande av dessa. 
Möjligheterna att knyta samman frilufts- och natur-
områden med varandra bör tas tillvara. Det stärker 
områdena som besöksmål och tillgängliggör dessa 
ytterligare. 

Verksamheter och anläggningar
Områden för större anläggningar eller verksamhe-
ter innebär ingrepp i naturmiljön. En etablering kan 
påverka landskapsbilden och miljön i övrigt samt 
omgivningen på långa avstånd. En anläggning eller 
verksamhet som föreslås etableras i närheten av 
kommungränsen kan därför komma att påverka den 
angränsande kommunen, dess fastighetsägare och 
boende. Det kan till exempel röra sig om vindkraft, 
täktverksamheter, vägar, friluftsanläggningar såsom 
motorbana eller skjutbana.

Service
Ett visst utbyte av offentlig service sker idag över 
kommungränserna, framförallt i de tätorter som 
ligger vid kommungränsen. Det är framförallt i 
förskola och skola detta samarbete finns. 
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Riktlinjer

• I frågor som berör angränsande kommuner ska samarbete och dialog eftersträvas för att minska miljöpåverkan 
och för att öka samhällsvinsterna.
 
• Kommunen ska arbeta för att höghastighetsjärnvägen byggs och att de bostäder som är avtalat byggs.
 
• Kommunen ska samarbeta med angränsande kommuner och ansvariga myndigheter för att utveckla 
 Jönköpingsbanans funktion som pendlingsstråk.
 
• Kommunen ska arbeta för att skapa möjlighet till ytterligare stationslägen utmed Jönköpingsbanan där 
 behovet är stort. Specifikt A6/Ryhov.
 
• Kommunen ska samarbeta med angränsande kommuner och ansvariga myndigheter för att utveckla kollek-
tivtrafiken mellan viktiga målpunkter och där efterfrågan och miljövinsterna är stora. Specifikt stråket Habo – 
Bankeryd – Jönköping. 

• Kommunen ska arbeta för att utveckla och skapa nya cykelvägar till viktiga målpunkter i angränsande 
 kommuner. 

• Regional cykelled mellan Mullsjö – Furusjö – Habo - Bankeryd - Jönköping ska genomföras. 

• Cykelbana som förbinder Habo tätort med tätorterna utmed väg 195 och vidare mot Hjo ska genomföras. 

- Cykelbanan ska även tillgängliggöra friluftsområden såsom Hökensås och Vättern.

• Kommunen ska samarbeta med angränsande kommuner, näringsliv och övriga aktörer för att utveckla, bevara 
och tillgängliggöra gemensamma frilufts- och naturområden samt för att stärka turismen. Nya cykel- och 
 vandringsleder ska byggas för att länka samman friluftsområden.

• Kommunen ska samarbeta med Trafikverket och Jönköpings kommun för att utveckla väg 195 med  tillhörande 
trafikplatser med syfte att förbättra framkomligheten och möjliggöra attraktiva  kollektivtrafikförbindelser.

• Kommunen ska samarbeta med Trafikverket för att vid behov utveckla trafikplatserna utmed väg 26/47 med 
syfte att öka möjligheten att nyttja kollektivtrafikförbindelser och som omstigningspunkt.

• Kommunen ska i samarbete med berörda kommuner arbeta för att förbättra och utveckla den gemensamma 
tekniska försörjningen när så krävs. 

• Kommunen ska i ett fortsatt samarbete med kommuner, myndigheter och organisationer arbeta för att nå en 
god vattenkvalitet i enlighet med miljökvalitetsnormerna.

• Kommunen är positiv till att arbeta över kommungränserna och samarbeta när det gäller kommunal service, 
tlll exempel förskola, skola, äldreomsorg, vatten- och avloppsförsörjning.

• Habo kommun ska samarbeta med Mullsjö kommun och utveckla området Västerkärr. En gemensam 
 utredning bör tas fram som belyser utvecklingen.

• Habo kommun ska samarbeta med Jönköpings kommun och utveckla markområdet i kommungränsen mot 
Bankeryd. En gemensam utredning bör tas fram som belyser utvecklingen.


