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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-12-08 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-11-17 
 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-11-23 
 Protokollsutdrag, beslut Regionfullmäktige 2020-11-03 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik 

kvällstid för fältassistenter och nattvandrare. 
 

Inkomna handlingar 
 

 RJL 2019/318 Protokollsutdrag Region Blekinge 2020-11-11 Upphandling av Krösatågen 2021 
 RJL 2020/2577 Svar fån Smittskydd Vårdhygien, angående Munskydd i kollektivtrafiken 
 RJL 2020/1451 Gislaveds kommun - Överklagan av beslut om Trafikverkets föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län 
 RJL 2020/1451 Trafikverket Region syd bemötande av synpunkter på remiss om 

konsekvensutredningar och förslag till hastighetsföreskrifter väg 13, 15, 26, 109 och 110 
 

Utgående skrivelser 
 

 RJL 2020/2556 Skrivelse från Regionsamverkan Sydsverige,  till Infrastrukturministern,  
Generaldirektören vid Trafikverket och Riksdagens Trafikutskott, angående Sydsveriges 
synpunkter på generella hastighetssänkningar 

 RJL 2020/2188 Skrivelse Regionsamverkan Sydsverige – Yttrande om regeringsuppdrag 
angående nya stambanor för höghastighetståg- underlag inför hearing november 2020 (TRV 
2020/85985) 
 

Regeringsbeslut 
 

 Infrastrukturdepartementet  I2020/02960 – Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet 
att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg/ 

 Infrastrukturdepartementet  I2020/02958 – Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg 

 Infrastrukturdepartementet  I2020/02956 Uppdrag att lämna stöd till regionala 
bredbandskoordinatorerna 
 

RJL 2020/4
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 Infrastrukturdepartementet  I2020/02966 Erbjudande att upprätthålla en funktion som 
regional bredbandskoordinator 
 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-12-08 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
     
     
     
     
     
     
     

RJL 2020/1
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-11-02 Utskriven av: Emma Lindqvist

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser oktober

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.11887 I Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 

2020:47) 
Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-02 Socialdepartementet
Svar senast 2021-02-01

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2153 Remiss - Hållbar socialtjänst - En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47)

REMISS

2020.11902 I Samråd för Motala kommuns nya översiktsplan 
ÖP 2040

Linda Byman

2020-10-02 Motala kommun
Svar senast 2020-12-04

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2160 Remiss - Översiktsplan för Motala kommun 
2040

REMISS

2020.12033 I Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen 
om kliniska prövningar av humanläkemedel - 
Rapport från Läkemedelsverket

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-07 Socialdepartementet
Svar senast 2021-01-09

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2182 Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-
förordningen om kliniska prövningar av 
humanläkemedel

REMISS

2020.12034 I Läkemedelsverkets framställan om justering av 
avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, 
sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell 
dosverksamhet

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-07 Socialdepartementet
Svar senast 2021-01-07

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2183 Remiss - Läkemedelsverkets framställan om 
justering av avgifter för öppenvårdsapotek, 
partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning 
och maskinell dosverksamhet

REMISS

2020.12048 I En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 
2020:54)

Siv Kullberg

2020-10-07 Justitiedepartementet
Svar senast 2020-12-07

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2186 Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54)

REMISS

2020.12231 I Handlingsplan och budget 2021  med utblickar 
för 2022 och 2023 
utkast 1 oktober 

Jane Ydman

2020-10-13 Regionsamverkan Sydsverige
Svar senast 2020-11-11

RLK o Verksamhetsnära 
funktion
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RJL 2020/1991 Remiss - Handlingsplan och budget 2021 
Regionsamverkan Sydsverige

REMISS

2020.12390 I Promemoria - Tydliggörande av 
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal 
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Lena Strand

2020-10-19 Utbildningsdepartementet
Svar senast 2021-01-28

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2253 Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets 
minimikrav på antal studietimmar för läkar- och 
tandläkarexamen

REMISS

2020.12595 I Samråd om Planprogram för Habo centrum Linda Byman
2020-10-23 Habo kommun

Svar senast 2021-01-15
RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2296 Remiss - Samråd om Planprogram för Habo 
centrum

REMISS

2020.12597 I Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 Linda Byman
2020-10-23 Habo kommun

Svar senast 2020-12-18
RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2297 Remiss - Samråd Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2021-2024

REMISS

2020.12599 I Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning 
inför klinisk forskning - Delbetänkande från 
Komet

Lena Strand

2020-10-23 Näringsdepartementet
Svar senast 2021-02-12

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2298 Remiss - Personuppgiftsbehandling vid 
antalsberäkning inför klinisk forskning - 
Delbetänkande från Komet

REMISS

2020.13050 I Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård 
och deras familjer 

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-10-29 Socialstyrelsen
Svar senast 2021-01-31

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2358 Remiss - Vårdkedjan för barn som behöver 
neonatalvård och deras familjer 

REMISS

2020.13126 I Rapport - Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022-2033 och 2022-2037

Linda Byman

2020-10-30 Trafikverket
Svar senast 2021-01-29

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2368 Remiss - Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 
2022-2033 och 2022-2037

REMISS

2020.13129 I Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Södra 
Östersjöns vattendistrik

Linda Byman

2020-10-30 Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Svar senast 2021-04-30

RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2367 Remiss - Samråd om vattenförvaltning i Södra 
Östersjöns vattendistrikt

REMISS
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 147-
158 
Tid: 2020-11-23 kl. 14:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 155  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Digitaliseringsdag, torsdagen den 10 december 
Presidiet beslutar att en per parti ges möjlighet att delta. 

 Biogaswebbinarier den 26 november 
Presidiet beslutar att en per parti ges möjlighet att delta 

 
Anmälan sker via nämndsekreteraren. Vid deltagande lämnas en återrapport 
på nämnden. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik,  infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Jönköpings län
Region

igitaliseringsdagenD

Save the date!
TORSDAG 10 DECEMBER 2020
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Subject:                             Biogaswebbinarie

 
Från: Nilsson Gunilla <gunilla.nilsson@rjl.se> 
Skickat: den 19 november 2020 08:22
Till: Nilsson Gunilla <gunilla.nilsson@rjl.se>
Kopia: Joel Karlberg <joel.karlberg@innovatum.se>
Ämne: VB: Biogaswebbinarie 
 
God morgon 
 
Det ordnas många intressanta webbinarier både av vårt FASTR-projekt och av andra. Vi delar gärna med 
oss mellan projekten och nätverken och här kommer en inbjudan från Biogas Väst.  
 
Med vänlig hälsning, 
Gunilla 
 
Gunilla Nilsson
Projektledare 
Energikontor Norra Småland 
073-052 02 27 
gunilla.nilsson@rjl.se  
www.rjl.se/energikontoret   
 

 

 

Information om projektet FASTR – en snabbare omställning till fossilfria transporter finns här:   
www.rjl.se/FASTR 
 
 
Hej alla! 
Kanske har ni sett detta i nyhetsbrevet från Biogas Väst, men om inte så vill jag bara tipsa om nästa 
veckas tre morgonwebbinarier (kl 8-10) med fokus på bland annat Sverige respektive Europa. Särskilt 
Europadagen tänker jag kan vara av intresse för aktörer även utanför Västra Götaland. Hade ni inte sett 
det så kan ni kika in på följande länkar: 
 
24 nov, Biogas i Västra Götaland: https://magnetevent.se/Event/biogas-i-vastra-gotaland-38924/ 
25 nov, Biogas i Europa: https://magnetevent.se/Event/biogas-i-europa-38925/ 
26 nov, Biogas i Sverige: https://magnetevent.se/Event/biogas-i-sverige-38926/ 
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Annars ses vi på väderstrecksmötet! 
 
Med vänliga hälsningar 
Joel Karlberg 
 
Projektledare 
EnergikontorVäst | Arvid Hedvalls backe 6| 411 33 Göteborg  
+46 (0)790 74 19 90 
 

11



Regionsamverkan Sydsverige
2020-11-DD

Postadress: Regionsamverkan Sydsverige, c/o Region Skåne, S-291 89  KRISTIANSTAD
Mail: regionsamverkan.sydsverige@skane.se Internetadress: www.regionsamverkan.se 

Organisationsnummer: 802471-7442

Trafikverket
trafikverket@trafikverket.se

Yttrande om Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg – underlag inför 
hearing november 2020 (TRV 2020/85985)

I juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda nya stambanor utifrån en 
kostnadsram på 205 mdkr, uppdraget ska slutredovisas 28 februari 2021. Den 2 november bjöd 
Trafikverket in regioner och kommuner i södra Sverige till hearingar med syftet att delge kunskap 
om utredningsuppdraget samt att ge möjlighet att framföra synpunkter. Som underlag till 
hearingen presenterade Trafikverket ett PM ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för 
höghastighetståg – underlag inför hearingar november 2020, TRV 2020/85985”. Trafikverket gav 
vid hearingen möjlighet att inkomma med skriftliga yttranden till den 30 november, vilket 
Regionsamverkan Sydsverige härmed gör.

Övergripande synpunkter

Regionsamverkan Sydsverige är positiva till byggandet av nya stambanor och delar målbilden att 
dessa ska kunna förverkligas så snabbt som möjligt. Vi ser behov och nytta av att en ny stambana 
byggs, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitetsbrist och hög sårbarhet, 
och att utbyggnaden finansieras utanför ramarna för den nationella planen. För att projektet ska 
nå sin fulla potential är det viktigt att projektets ändamål ligger fast över tiden. Ur ett Sydsvenskt 
perspektiv anser vi att det alternativ som arbetades fram och överenskoms inom ramen för 
Sverigeförhandlingen det som ger störst nyttor och fortsatt gäller. De utredningsalternativ som 
tagits fram inom detta regeringsuppdrag anser vi ger färre positiva samhällseffekter och är avsteg 
från ingångna avtal, vilket måste belysas i slutredovisningen av uppdraget. 

Regionsamverkan Sydsverige ser det som relevant att utreda hur kostnaderna för en utbyggnad 
av nya stambanor kan hållas på en rimlig nivå. Vi anser dock inte att vägen till att minska 
investeringskostnaderna är besparingar genom ändrad systemutformning och då på bekostnad av 
uteblivna samhällsnyttor och ökade framtida underhållskostnader. Kostnadsfrågan borde i stället 
adresseras genom nytänkande och innovationer inom konstruktion och byggande av de nya 
banorna.
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Systemutformning

Samtliga tre utredningsalternativ värnar möjligheten till ändpunktsresande inom systemet. För 
resande mellan de olika stationsorterna däremellan innebär samtliga utredningsalternativ olika 
grader av hinder utifrån ett resenärsperspektiv jämfört med Sverigeförhandlingen och JA. 
Regionsamverkan Sydsverige vill se att en ny stambana på ett tydligare sätt kan bidra till ett 
sammanknutet Sverige och ge nyttor till hela Sverige. 

Även om det givna uppdraget till Trafikverket handlar om att beskriva ett system utifrån en 
kostnadsram på 205 Mdkr är det viktigt att beskriva merkostnader i andra delar av systemet för 
olika utredningsalternativ och inte bara kostnaden för de nya stambanorna. Det förstärks 
ytterligare genom förslagen att lägga stationerna i externa lägen utanför respektive ort, vilket 
innebär att stora kostnader vältras över till kommuner och regioner. Framförallt då ett stort 
behov av ny infrastruktur uppstår, vilket inte har belysts i Trafikverkets utredningsalternativ. 

En utbyggnad av nya stambanor som inte medger någon regional tågtrafik på banan och därmed 
inte någon kapacitetsökning för annat än den långväga höghastighetstågstrafiken kan inte 
Regionsamverkan Sydsverige ställa sig bakom. Nya stambanor måste medge trafik med 
regionaltåg för att den uppnå den effekt som eftersträvas i systemet och möta den 
resandeutveckling som förväntas. Utan regional tågtrafik på de nya stambanorna uppnås varken 
mål om utvidgade funktionella arbetsmarknadsregioner eller målet att minska CO2 utsläppen 
genom att få upp mer gods på järnväg. Det innebär även av ytterligare investeringar i befintlig 
Södra stambana behöver göras för att möjliggöra trafik med snabba storregionala tåg, regionala 
tåg samt lokala pendeltåg och tillkommande godstrafik.

Stationslägen

Centrala stationslägen ger förutsättningar för en bra koppling mellan region- och lokaltågstrafik 
till den nationella trafiken på nya stambanan. Detta stärker förutsättningarna till stadsutveckling 
runt stationerna samt att dessa utvecklas som knutpunkter och kollektivtrafiknoder i systemet. 
Centrala stationslägen stödjer regional utveckling (stadsutveckling, arbetsmarknadsförstoring, 
bostadsbyggande, jämställdhet, osv.) och skapar förutsättningar för ett sammanhållet 
trafiksystem och ett hållbart resande. Centrala stationslägen är en grund för ökat 
kollektivtrafikresande och en förutsättning för att uppnå dessa mål. 

Med perifera och externa stationslägen går dagens centrala stationslägen samlade funktion som 
knutpunkter mellan nationell, regional och lokal trafik förlorade. De är ytterst viktiga bytes- och 
målpunkter för buss, lokal- och regiontågstrafiken och skapa regional och lokal tillgänglighet. 
Effekterna för de regionalt resande ur ett ”hela resan perspektiv” är tungt vägande för 
regiontågens trafikeringsupplägg. Ur trafikeringsperspektiv så ger perifera och externa 
stationslägen inte förutsättningar för ett sammanhållet tågsystem och ett hållbart resande. 

Stationer i perifera/externa lägen vältrar över kostnader till nationella planen, dels i form av 
åtgärder på bibanor för att få till funktionella trafikupplägg för att mata den nationella trafiken, 
dels till kommuner och regioner för infrastruktur och matningstrafik. Besparingar i 
investeringskostnader för att bygga externa stationslägen äts upp av andra offentliga utgifter som 
skall bygga nya kollektivtrafiklösningar eller vägar för att koppla ihop och säkra tillgängligheten till 
tågtrafiksystemet.

13



3 (3)

Trafikering

I utredningar om nya stambanor har förutsättningarna varit att dessa ska trafikeras med 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. För Sydsveriges del handlar det om trafikering av 
banorna med nästa generations Öresundståg, en nyanskaffning av tågfordon på över 10 mdkr 
som ska trafikera järnvägssystemet i 30 år framöver. För att kunna göra stora investeringar i nya 
tågfordon behöver förutsättningarna för att få trafikera banorna vara förutsägbara och 
långsiktiga. I pågående strategiska utredningar som ska ligga till grund för framtida nyanskaffning 
av fordon för regiontågstrafik har bl.a. kostnad och tekniska krav analyserats. Dessa visar på stora 
skillnader mellan fordon för hastighet 250 och 200 km/t. Skillnaderna ligger i såväl kostnader som 
resenärskapacitet och fordonskonfiguration. En slutsats som dragits är att anskaffning av 
tågfordon med hastighet 250 km/t inte bedöms vara klart motiverat utifrån de marginella nyttor 
som en högre hastighet på en liten del av järnvägssystemet ger. Regionsamverkan Sydsverige ser 
det därmed som angeläget att Trafikverket utreder konsekvenserna av samtrafikering mellan 
höghastighetståg och regionaltåg i 200 km/h, för att kunna svara på om dessa kommer att tillåtas 
trafikera delsträckor på den nya stambanan.

Slutord

Som utgångspunkt för planering och utbyggnad av nya stambanor anser vi att: 

• de nya stambanorna byggs ut så snabbt som möjligt då de stora nyttorna erhålls först när hela 
systemet är i funktion.

• utbyggnaden av nya stambanor finansieras utanför ramarna för den nationella planen och 
påbörjas utifrån storstäderna, där kapacitetsbristerna är störst redan idag.

• de nya stambanornas utbyggnad sker samtidigt med förbättringar av de anslutande banorna för 
att öka nationell och regional tillgänglighet inom en större geografi.

• de behöver angöra centralt i orter för att få till ett sammanhållet trafiksystem samt bidra till 
regional utveckling.

 de nya stambanorna ska långsiktigt och förutsägbart kunna trafikeras med snabba regionaltåg.

Vi är många, såväl offentliga som privata aktörer som satsat mycket resurser kopplat till nya 
stambanor då dessa är ett verktyg för tillväxt och utveckling i Sverige. Regionerna inom 
Regionsamverkan Sydsverige ser framför sig fortsatt stora satsningar på utökad regional och lokal 
tågtrafik i syfte att uppnå gemensamma mål kring samhällsutveckling, hållbara transporter och 
klimatanpassning.

Sven Sunesson

Ordförande utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik
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MISSIV 1(1) 

 2020-11-23 RJL 2020/2160 

 

Förslag till beslut 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Motala kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samråd av Motala 
kommuns översiktsplan.  

Information i ärendet 
Kommunstyrelsen i Motala kommun beslutade 2020- 09- 22 om samråd för ny 
översiktsplan för Motala kommun. 
Den nya översiktsplanen planeras vara klar för antagande av kommunfullmäktige 
i Motala i januari 2022 och ersätter då den gällande översiktsplanen från 2006. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020- 11- 23 
 Yttrande daterad 2020-12-08 
 Översiktsplan Motala kommun  

 

Beslut skickas till 
Motala kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 
samhällsbyggnad och tillgänglighet 

  
  

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Samråd av Motala kommuns översiktsplan 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Motala kommun 
      
            
 

Samråd av Motala kommuns 
översiktsplan 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget av 
Motala kommuns nya översiktsplan. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget är tydligt och bra. 
 
Dock framför regionen förslag på kompletteringar av de texter som handlar om 
Vättern, verksamhetsområden för VA, dagvattenhantering och jordbruksmark. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget är väl genomarbetat och på ett 
tydligt sätt gestaltat i ett digitalt format. Texten är koncis, riktlinjer framgår tydligt 
och kopplas till relevanta kartor eller illustrationer. Samrådsförslaget har en sund 
inställning till kollektivtrafik, exploatering och naturvärden m.m. 
 
Region Jönköpings län anser att det är viktigt att Motala kommun sätter ett högt 
värde på Vättern, framför allt som vattentäkt. Kommunens bestämda åsikt att 
Vättern borde klassas som riksintresse för vattenförsörjning kan utvecklas i 
texten, främst genom att beskriva hur detta strider mot andra intressen. 
Det är också mycket positivt att kommunen beskriver utvecklingen av 
verksamhetsområden för VA samt hanteringen av dagvatten och översvämningar. 
Eventuellt kan beskrivningarna kompletteras med vikten av nya eller utökade 
verksamhetsområden för VA i samband med nybyggnation i LIS- områden samt 
värdet av att dagvatten inte leds rakt ut i recipienter utan fångas upp i 
fördröjningar för att bland annat möjliggöra sedimentering och oljeavskiljning 
m.m. 
 
Stycket om jordbruksmark kan utvecklas med att kommunens egen värderingsav 
jordbruksmarken förklaras, jordbruksmarkens värden kan kort beskrivas och 
alternativa lokaliseringar kan pekas ut eller beskrivas. 
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Ulf Fransson  
Tf  regional utvecklingsdirektör 
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Medverkan 

Miljökonsekvensbeskrivning för strategisk översiktsplan Motala kommun har, på uppdrag av 
kommunstyrelsen, upprättats i samarbete med kommunens enhet för Strategisk samhällsplane-
ring och Vatten och Samhällsteknik AB genom Eva Djupfors och Ida Blomqvist. 

 
Följande personer har ingått i kommunens arbetsgrupp: Marie Kristoffersson, Lena Petersson 
Forsberg, Lena Henricson, Marie Nyström, Fia Sundin och Pernilla Rudin.  

 

 

 

 

 

 

 
Begreppsdefinition 

- Motala: används för det geografiska området som utgör kommunen. 
- Motala tätort: används som ett ortsnamn som omfattar just Motala tätort. Övriga orter be-

nämns enbart med namn, exempelvis Godegård och Klockrike. 
- Motala kommun/kommunen: används för kommunen som organisation, den juridiska 

personen i olika roller, exempelvis som arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter, mark, 
myndighet, samhällsplanerare med mera.
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Inledning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är en del i miljöbedömningen för 
ny föreslagen översiktsplan (ÖP) för 
Motala kommun, Översiktsplan, 2040. 

Översiktsplanens process  

Syfte 

En översiktsplan (ÖP) är ett strategiskt do-
kument som ska redovisa den rådande po-
litiska majoritetens uppfattning om hus-
hållningen med naturresurser, byggande, 
mark- och vattenanvändning. Den utgör ett 
av kommunens viktigaste strategiska doku-
ment som ska aktualiseras under varje 
mandatperiod. ÖP:n är kommuntäckande 
och ger vägledning för beslut om hur kom-
munens mark- och vattenområden ska an-
vändas, utvecklas och bevaras.  

ÖP:n är inte juridiskt bindande, men har 
stor betydelse då den ger vägledning vid 
såväl kommunens egna beslut om bland 
annat detaljplaner och bygglov, som andra 
myndigheters beslut om exempelvis till-
stånd enligt miljöbalken. Även vid beslut 
på regional och statlig nivå utgör kommu-
ners översiktsplanering ett viktigt plane-
ringsunderlag.1 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Motala initierade i de-
cember 2014 en revidering av gällande 
översiktsplan för Motala kommun, ÖP06, 

                                                 

1 www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/plane-
ring/oversiktsplan, [2020-02-24]. 

antagen 2006. Under 2015 gjordes en aktu-
alitetsprövning av ÖP06 och samma år fat-
tade kommunfullmäktige beslut om att den 
gällande översiktsplanen behövde arbetas 
om. 

Kommunstyrelsen tog i januari 2016 ställ-
ning till hur arbetet med den nya översikts-
planen skulle läggas upp. Senare samma år, 
2016, fick Samhällsbyggnadsenheten i 
uppdrag av kommunfullmäktige att bereda 
en ny översiktsplan för Motala kommun. 

Under våren 2017 genomfördes en omfat-
tande medborgardialog. I medborgardialo-
gen ställdes frågor om viktiga vägval för 
utvecklingen av Motala kommun. Den re-
sulterade i cirka 2000 synpunkter, förmed-
lade som svar i en digital enkät och som 
markeringar på en karta. Svar och syn-
punkter i medborgardialogen har legat till 
grund för den nya ÖP:n. 

Förhållande till andra planer och pro-
gram 

Den nya ÖP:n kommer, när den blir anta-
gen, ersätta ÖP06.  

ÖP:n tar hänsyn till befintliga planer, pro-
gram, riktlinjer och policydokument på 
kommunal, regional och nationell nivå. 
Den ska också vara vägledande när nya 
planer, program, riktlinjer och policydoku-
ment tas fram på kommunal nivå, samt i de 
fall det är relevant, även på regional och 
nationell nivå. Detta beskrivs mer utförligt 
i ÖP:n.  
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Miljöbedömningspro-

cessen 

Enligt 6 kap. MB (1998:808) ska en strate-
gisk miljöbedömning göras för planer vars 
genomförande kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.  

Framtagande av en ny översiktsplan kan 
generellt antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan2. Därför ska en strategisk mil-
jöbedömning göras för Motala kommuns 
nya översiktsplan, Översiktsplan 2040.  

Miljöbedömningsprocessen ska ske paral-
lellt med översiktsplaneprocessen för att 
miljöhänsyn naturligt ska integreras i 
ÖP:n. Vid den strategiska miljöbedöm-
ningen ingår det att: 

- samråda om omfattning och detalje-
ringsgrad i MKB (avgränsningssam-
råd) 

- upprätta en MKB 
- ge tillfälle till synpunkter på MKB:n 

och ÖP:n,  
- implementera slutsatser och inkomna 

relevanta synpunkter innan ÖP:n antas. 

Miljöbedömningens syfte 

Syftet med en miljöbedömning är att inte-
grera miljöaspekter i planering och besluts-
fattande så att en hållbar utveckling främ-
jas3.  

                                                 

2 Miljöbedömningsförordningen [2017:966] 2 §. 

Metodbeskrivning för MKB 

MKB:n ska belysa de konsekvenser som 
kan förväntas uppstå vid ett genomförande 
av en plan, i det här fallet Motala kommuns 
översiktsplan. Den ska också belysa vad 
som är viktigt att tänka på i den fortsatta 
planeringen för att undvika eller begränsa 
negativ påverkan på omgivande miljö.  

För att upptäcka eventuella brister i över-
siktsplaneförslaget och vid behov kunna 
justera översiktsplanens innehåll har arbe-
tet med MKB:n pågått parallellt med plan-
processen för ÖP:n. MKB:n kommer att 
ingå i beslutsunderlaget för översiktspla-
nens antagande. 

MKB:n ska i ett tidigt skede avgränsas i 
omfattning och detaljeringsgrad. Avgräns-
ningen ska bidra till att MKB:n fokuserar 
på de betydande miljöaspekterna som är re-
levanta och berörs av föreslagen ÖP. Däri-
genom blir MKB:n ett bättre kunskapsun-
derlag för beslut.  

I en MKB beskrivs och bedöms flera alter-
nativ eller framtidsscenarion. De alternativ 
som beskrivs och bedöms i denna MKB är 
ett scenario där översiktsplaneförslaget ge-
nomförs d.v.s. huvudalternativet samt ett 
scenario där planen inte genomförs, ett så 
kallat nollalternativ. För en del planer kan 
det vara relevant att beskriva andra scena-
rier, så kallade sidoalternativ.  

I de kapitel som följer kommer en beskriv-
ning av miljövärden samt en bedömning av 

3 6 kap. 1 § miljöbalken. 
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miljökonsekvenser att göras utifrån aktu-
ella avgränsningar och alternativ.  Vid be-
dömningen av avgränsade miljöaspekter 
beskrivs både positiva och negativa konse-
kvenser.    

Avgränsning 

Enligt 6 kap. 10 § MB har ett avgränsnings-
samråd hållits med de kommuner, länssty-
relser och andra myndigheter som kan an-
tas bli berörda av Motala kommuns nya 
ÖP. 

Inför avgränsningssamrådet bedömde 
kommunen4 fyra frågeställningar som pri-
oriterade: klimatpåverkan, vatten, markan-
vändning och den socialt sammanhållna 
staden/jämlik hälsa.  

Ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen 
hölls 2018-02-26. Under samrådet fram-
höll länsstyrelsen att även aspekterna kul-
turmiljö, stadsbild och försvarets intressen 
behövde hanteras i MKB:n. I övrigt god-
kände länsstyrelsen kommunens avgräns-
ning.   

Berörda grannkommuner har också haft 
möjlighet att inkomma med synpunkter på 
avgränsningssamrådet5. Ett yttrande har in-
kommit, från Linköpings kommun, som 
skrev att det är ett bra och genomarbetat 

                                                 

4 Underlag för samråd om avgränsning av MKB för 
ny ÖP Motala, 2017-12-15. 
5 Avgränsningssamråd miljöbedömning av ny ÖP 
Motala, diarienummer 16/KS 0051, Kommunled-
ningsförvaltningen, 2018-06-19 

förslag till upplägg av miljökonsekvensbe-
skrivning6. 

Geografisk avgränsning 

MKB:n beskriver miljöaspekter inom 
Motala kommungräns. Vissa sakfrågor är 
dock av sådan karaktär att påverkan kan 
sträcka sig utanför kommungränsen och 
dessa behöver därför belysas på regional 
och/eller nationell nivå.  

Avgränsning i tid 

MKB:n följer översiktsplaneförslagets 
tidshorisont, vilken sträcker sig till år 2040. 

Avgränsning i sak 

Miljökonsekvensbeskrivningen har mot 
bakgrund till avgränsningssamrådet av-
gränsats till följande frågeställningar i sak: 

- klimatpåverkan, 
- vatten, 
- markanvändning (inkl. kulturmiljö, 

stadsbild och försvarets intressen), och 
- social hållbarhet (socialt sammanhål-

len stad/jämlik hälsa). 

I MKB bedöms också ifall ett genomfö-
rande av översiktsplaneförslaget påverkar: 

- områden som har ett lagskydd, 
- de nationella miljökvalitetsmålen, samt 
- de globala hållbarhetsmålen i Agenda 

2030.  

6 Linköpingskommun. Yttrande över – Miljöbe-
dömning av ny översiktsplan (ÖP) Motala. Diarie-
nummer 16/KS 0051 
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Alternativ 

Enligt 6 kap. 11 § MB ska MKB:n beskriva 
miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling utifrån översiktsplaneförslaget 
och ett så kallat nollalternativ och, om det 
är relevant, ett så kallat sidoalternativ.  

Översiktsplaneförslaget 

Översiktsplaneförslaget (ÖP-förslaget) in-
nebär ett troligt scenario av Motala kom-
muns framtida samhällsutveckling om ÖP-
förslaget antas. 

Ny ÖP ska utgöra ett strategiskt, kom-
munövergripande och väl genomarbetat 
dokument. Den ska redovisa den rådande 
politiska majoritetens uppfattning om hus-
hållningen med naturresurser, byggande, 
mark- och vattenanvändning. ÖP:n ska 
bland annat ge vägledning i beslut om hur 
kommunens mark- och vattenområden bör 
användas, utvecklas och bevaras på lång 
sikt. 

Den nya ÖP:n ligger till grund för detalj-
planering, lovgivning och tillsyn och bidrar 
på så vis till att uppnå en god planbered-
skap för en fortsatt befolkningstillväxt i 
Motala kommun. Vidare anger den hur 
kommunen tänker att tillgodose allmänna 
intressen, riksintressen och miljökvalitets-
normer samt hur den fysiska planeringen 
kan samordnas med internationella, nation-
ella och regionala mål. Den nya ÖP:n utgör 
ett av kommunens viktigaste strategiska 
dokument som därför kontinuerligt aktua-
liseras. 

Nollalternativ 

Beskrivningen av nollalternativet är en be-
skrivning av miljöns sannolika utveckling 
om nu aktuellt översiktsplaneförslag inte 
antas. Nollalternativet innebär därmed ett 
scenario som motsvarar Motala kommuns 
framtida samhällsutveckling vid avsaknad 
av en ny översiktsplan som strategiskt be-
slutsunderlag.  

Enligt nollalternativet fortsätter ÖP06 att 
gälla, trots att planen är inaktuell i flertal 
delar. Kommunen saknar i och med det ett 
heltäckande strategiskt planeringsunderlag 
som stöd för beslut avseende kommunens 
mark- och vattenanvändning.  

Sidoalternativ 

Översiktsplanearbetet har inletts med en 
bred medborgardialog, som påverkat vik-
tiga vägval vid framtagandet av ÖP:n. På 
så sätt har medborgardialogen fungerat 
som en metod för att utreda alternativa in-
riktningar tidigt i ÖP-processen, vilket 
motsvarar syftet med att beskrivna sidoal-
ternativ i det här skedet av processen. Sam-
tidigt är översiktsplaneförslaget ett över-
siktligt och brett framtidsscenario som 
lämnar utrymme för anpassningar, vidare-
utveckling och tolkningar inom ramen för 
förslaget.  

Utifrån detta bedöms det inte finnas något 
behov av en beskrivning av sidoalternativ i 
denna MKB.  
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Lagar och mål  

I detta kapitel beskrivs viktiga lagar och 
miljörelaterade mål som kan komma att på-
verka genomförandet av ÖP-förslaget.  

De svenska miljökvalitetsmålen 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljö-
kvalitetsmål (miljömål) för en hållbar sam-
hällsutveckling7. Miljömålens syfte är att 
nuvarande och kommande generationer 
ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö 
utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekter. Många av miljömålen kopplar till 
olika ekosystemtjänster.  

I MKB-arbetet har en avstämning mot mil-
jömålen gjorts och de som har bedömts 
vara relevanta för ÖP-förslaget är: 

- Begränsad klimatpåverkan, 
- Frisk luft, 
- Bara naturlig försurning, 
- Giftfri miljö, 
- Skyddande ozonskikt, 
- Säker strålmiljö, 
- Ingen övergödning, 
- Levande sjöar och vattendrag, 
- Grundvatten av god kvalitet, 
- Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, 
- Myllrande våtmarker, 
- Levande skogar, 

                                                 

7 Sveriges Miljömål, Miljömålen. https://www.sve-
rigesmiljomal.se/miljomalen/ [2020-04-06] 
8 Regeringskansliet, Agenda 2030. https://www.re-
geringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-
agenda-2030/ [2020-03-05] 

- Ett rikt odlingslandskap, 
- God bebyggd miljö och 
- Ett rikt växt och djurliv. 

Sveriges miljömål gäller den svenska mil-
jöns kvalitet, men miljöproblem i Sverige 
beror på negativ miljöpåverkan både inom 
och utanför landets gränser.  

Globala mål - Agenda 2030 

FN:s generalförsamling antog 2015 en 
femtonårig agenda för en långsiktig hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig ut-
veckling, den så kallade Agenda 2030. 
Agenda 2030 består av 17 globala mål för 
att uppnå en hållbar samhällsutveckling.  

Sverige har som mål att vara ledande i ge-
nomförandet av Agenda 20308. Regeringen 
har delegerat uppdrag till ett flertal myn-
digheter, bland annat gällande uppföljning 
och analys av agendamålen. Agenda 2030 
ska implementeras även på kommunal 
nivå9. Som styrmodell erbjuder Agenda 
2030 en tvärsektoriell helhetssyn på kom-
muners verksamheter och bidrar till en 
hållbar utveckling.  

En strävan efter att uppnå Sveriges nation-
ella miljökvalitetsmål är ett sätt att bidra till 
att även uppnå de miljömässiga målen i 
Agenda 2030.  

9 Regeringskansliet, https://www.regeringen.se/re-
geringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
globala-mal-for-hallbar-utveckling/ [2020-03-05] 
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juri-
diskt styrmedel som regleras i 5 kap. MB. 
MKN är några av många styrmedel för att 
nå de nationella miljökvalitetsmålen. Det 
finns MKN för: 

- vatten, 
- utomhusluft,  
- fisk- och musselvatten, samt 
- omgivningsbuller. 

För Motalas nya ÖP är det relevant att be-
skriva MKN för samtliga kategorier. 

Riksintressen 

Riksintresseområden är skyddade enligt 3 
och 4 kap. MB, som behandlar hushåll-
ningsbestämmelser för mark och vatten.  

Riksintressen gäller geografiska områden 
som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. 
Områdena avser främst mark- och vatten-
områden, men kan även utgöras av beva-
randevärd miljö i övrigt, exempelvis be-
byggd miljö eller en landskapsbild. Natura 
2000-områden är per definition av riksin-
tresse.  

Riksintresseområden är dels större områ-
den som riksdagen beslutat om i 4 kap. 
MB, dels områden som är riksintressen en-

                                                 

10 Boverket, Riksintressen. https://www.bover-
ket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sve-
rige/riksintressen-ar-betydelsefulla-omraden/ 
[2020-04-22] 

ligt 3 kap. MB och där den ansvariga nat-
ionella myndigheten har ansvar för att ange 
anspråk.  

Riksintresseområden ska så långt som möj-
ligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada de utpekade bevarandevärdena.  

Ibland krävs det en avvägning mellan mot-
stående riksintressen. Utgångspunkten är 
att inget riksintresse ska påtagligt skadas. 
Det är alltså enbart i den situation det inte 
går att förena två motstående riksintressen 
utan att det uppstår påtaglig skada på det 
ena, som påtaglig skada kan tillåtas. Går 
det inte att förena två motstående riksin-
tressen ska det ändamålet som på lämplig-
ast sätt främjar en långsiktig hushållning 
med mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt ges företräde. En sådan bedömning 
innefattar ekologiska, sociala, kulturella 
och samhällsekonomiska hänsynstagan-
den. 

Det är bara när någon vill ändra markan-
vändningen, på ett sätt som kräver ett rätts-
ligt beslut, som ett riksintresse får bety-
delse. Dessa rättsliga beslut fattas utifrån 
någon av de lagar som ska tillämpa hus-
hållningsbestämmelserna, till exempel be-
slut enligt plan- och bygglagen och miljö-
balken.10 Detta innebär att riksintressean-
språken inte är slutgiltigt fastställda förrän 
kommunen tar ett juridiskt bindande be-
slut, till exempel genom en detaljplan eller 
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ett bygglov. Fram till dess är det en för-
handling mellan utpekande myndighet (ge-
nom länsstyrelsen) och kommunen. 

De riksintressen som finns i Motala kom-
mun är: 

- Riksintresse för yrkesfiske (1st), 
- Riksintresse för friluftslivet (1st), 
- Riksintresse för kulturmiljövården 

(5st), 
- Riksintresse för kommunikationer 

(3st), 
- Riksintresse för totalförsvarets militära 

del (4st), 
- Riksintresse för energiproduktion – 

vindbruk (1st), 
- Riksintresse för värdefulla ämnen eller 

mineral (2st), 
- Riksintresse för naturvård (11st), 
- Natura 2000 (25st) och 
- Riksintresse för turism och rörligt fri-

luftsliv (1st). 

Områden för jord- och skogsbruk som ge-
nerellt är av nationell betydelse. 

Med undantag för nationalstadsparker och 
Natura 2000-områden gäller förbudet mot 
påtaglig skada dock inte om åtgärden av-
ser: 

- utveckling av befintliga tätorter, 
- utveckling av det lokala näringslivet, 
- utförande av anläggningar som behövs 

för totalförsvaret, eller 
- om det finns särskilda skäl, t.ex. utvin-

ningen av riksintressanta fyndigheter 
av ämnen eller material. 

Skydd av naturen 

Områden eller objekt med särskilda natur-
värden skyddas enligt 7 kap. MB och kan 
pekas ut som naturreservat, naturminne, bi-
otopskyddsområde, Natura 2000-område, 
vattenskyddsområde eller strandskydds-
område. 

Hotade djur- och växtarter skyddas med 
stöd av bestämmelser i 8 kap. MB genom-
bestämmelser om skydd för biologisk 
mångfald och genom artskyddsförord-
ningen (2017:845), med tillhörande bilagor 
i vilka hotade arter är listade. 

Skyddsbestämmelsernas syfte är att skydda 
objektets eller områdets bevarandevärden 
från negativ påverkan, oavsett om planerad 
åtgärd innebär en direkt eller indirekt på-
verkan och utförs inom eller utanför det 
skyddade området.  

Naturreservat 

Ett mark- eller vattenområde får förklaras 
som naturreservat om det behövs för att be-
vara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose be-
hov av områden för friluftslivet. 

I Motala kommun finns 21 naturreservat. 

Naturminne 

Särpräglade naturföremål som stora träd, 
flyttblock eller jättegrytor kan skyddas som 
naturminne.  

I Motala kommun finns sju naturminnen.  

Biotopskyddsområde 

Biotopskyddsområdets ändamål är att 
skydda olika typer av småbiotoper (<5 ha) 
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som har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. Det finns både ett generellt bi-
otopskydd som innebär att alla biotoper av 
en viss typ skyddas och ett särskilt biotop-
skydd som innebär att ett speciellt objekt 
skyddas genom ett särskilt beslut.  

Det finns 29 områden i Motala kommun 
som är skyddade som särskilt biotopskydd. 

Natura 2000 

Natura 2000 är inrättat av EU och är ett 
ekologiskt nätverk av skyddade områden. 
Nätverket styrs av två direktiv.   

- Fågeldirektivet (79/409/EEG) och 
- Art- och habitatdirektivet 

(92/43/EEG). 

I direktiven listas fåglar, andra artgrupper 
samt naturtyper som anses vara mest ho-
tade inom EU:s medlemsstater.  

Bland annat ska medlemsstaterna utse sär-
skilda områden där de listade arterna och 
naturtyperna förekommer och arbeta för att 
uppnå en gynnsam bevarandestatus för 
dessa. Enligt art- och habitatdirektivet in-
nebär en gynnsam bevarandestatus att re-
spektive naturtyp finns i stabila eller 
ökande arealer och att viktiga strukturer 
och funktioner bibehålls. 

Alla Natura 2000-områden har riksintres-
sestatus i Sverige.  

I Motala kommun finns 25 Natura 2000-
områden. 

Vattenskyddsområden 

Vattenskyddsområden är upprättade för att 
skydda vårt dricksvatten mot föroreningar. 

De kan skydda både grundvatten och ytvat-
ten. Både Länsstyrelser och kommuner kan 
inrätta vattenskyddsområden. 

Vattenskyddsområden har en geografisk 
avgränsning och kan vara indelade i olika 
zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet 
finns olika föreskrifter till skydd för vatt-
net. Det kan innebära begränsningar av hur 
marken får användas och hur kemikaliska 
produkter och avfall får hanteras.  

Tre vattenskyddsområden finns i Motala 
kommun. 

Strandskydd 

Strandskyddet är till för att värna växt- och 
djurlivet och den biologiska mångfalden 
samtidigt som det ska tillgängliggöra 
strandzoner för allmänheten.  

Det generella strandskyddet gäller vid hav, 
sjöar och vattendrag i hela landet, enligt 
7 kap. 13 § MB. Det omfattar land- och 
vattenområden 100 meter på land och 100 
meter ut i vattnet från strandlinjen vid nor-
malvattenstånd.  

Länsstyrelsen kan för vissa vatten besluta 
att utvidga strandskyddsområdet till högst 
300 meter. I Motala kommun är strand-
skyddet utökat till 150 meter längs med 
Vätterns, Borens, Göta kanals och Norr-
bysjöns stränder.  

Strandskyddet i sig utgör inte ett absolut 
hinder mot exploateringar. En bedömning 
måste dock göras i varje enskilt fall 
huruvida åtgärden är förenlig med strand-
skyddets syften och om det finns särskilda 
skäl för att upphäva strandskyddet eller 

29



 
 

13 
 

medge dispens från det. I samband med 
upphävandet av strandskyddet görs en be-
dömning om intresset för den planerade åt-
gärden på den aktuella platsen väger tyngre 
än strandskyddets syften. Vilka särskilda 
skäl som kan göras gällande vid upphä-
vande eller dispens från strandskyddet re-
dovisas i 7 kap. 18 c – d §§ MB.  

Kommunerna har huvudansvaret för dis-
pensprövningar av strandskyddet och kan 
upphäva eller få dispens från strandskyddet 
i samband med detaljplaneläggning eller 
bygglov. Länsstyrelsen beslutar om dis-
penser och upphävanden i de fall som rör 
försvarsanläggningar, allmänna vägar och 
järnvägar, samt skyddade områden som 
fastställts av annan instans än kommun. 

Samtliga dispenser och upphävanden som 
beviljas av kommunen granskas av Läns-
styrelsen. Länsstyrelsen har möjlighet att 
överpröva kommunens dispensbeslutet och 
handlägger dispensärenden som överkla-
gats. 

Hotade djur- och växtarter 

Hotade arter skyddas med stöd av 8 kap. 
MB och artskyddsförordningen 
(2017:845). Artskyddsbestämmelserna är 
en förbudslagstiftning som kan innebära 
förbud mot vissa åtgärder om de riskerar att 
påverka arter som listats i artskyddsförord-
ningens bilagor. Fridlysning är en del av 
denna förbudslagstiftning och regleras i 
förordningens bilaga 1.  

                                                 

11Motala kommun, Naturvårdsprogram, del 1, 2014. 

Det är viktigt att hantera artskyddsfrågan 
tidigt i miljöbedömningen i samband med 
framtagandet av planer, program eller pla-
nering för verksamheter och åtgärder. Om 
frågan om skyddade arter behandlas tidigt 
i planerings- och prövningsprocesser kan 
det säkerställas att det finns möjlighet att 
bedöma om den planerade åtgärden är 
lämplig, samt om det är möjligt att vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått för att planen, programmet eller 
åtgärden kommer kunna godkännas. 

- I första hand bör lokaler med skyddade 
arter undvikas. 

- I andra hand ska åtgärder genomföras 
för att helt ta bort eller åtminstone 
minska negativa effekter för de skyd-
dade arterna. 

I de fall kriterierna för artskyddsförord-
ningens 4 och 7, 14 §§ uppfylls, kan i vissa 
fall dispens erhållas av länsstyrelsen. Dock 
ska skälen till dispens bedömas restriktivt. 

Enligt nuvarande kunskapsläge förekom-
mer det cirka 400 kända rödlistade arter i 
Motala kommun. Listan bör inte ses som 
fullständig utan fler arter kan förekomma.  

Det finns cirka 20 kända fridlysta djurarter 
och cirka 40 kända fridlysta växtarter i Ös-
tergötland, inte heller denna sammanställ-
ning ska ses som fullständig11. 
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Kulturmiljölagen  

Genom kulturmiljölagen (1988:950) anger 
samhället grundläggande bestämmelser till 
skydd för viktiga delar av kulturarvet. La-
gen innehåller bland annat bestämmelser 
för skydd av värdefulla byggnader liksom 
fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kultur-
minnen och vissa kulturföremål12.  

Det finns drygt 700 kända fornlämningar i 
Motala kommun som är skyddade genom 
Lag (1942:350) om fornminnen. Även 
okända lämningar omfattas av skydd. 

Det finns 19 kyrkomiljöer som är skyddade 
som kyrkliga kulturminnen och nio bygg-
nadsmiljöer som är skyddade som enskilda 
byggnadsminnen i kommunen. 

  

                                                 

12 Riksantikvarieämbetet, https://www.raa.se/lagar-
och-stod/kulturmiljolagen-kml/ [2020-03-31]. 
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Översiktsplaneförslaget 

I ÖP-förslaget redovisas en målbild för hur 
kommunen kommer ha utvecklats till 
2040. Som hjälp för att uppnå målbilden 
har tre utvecklingsstrategier och flera rikt-
linjer tagits fram. I ÖP-förslaget redovisas 
också kommunens övergripande arbete för 
att uppnå social hållbarhet. 

Målbild 

Den övergripande målbilden för Motala 
2040 är att Motala stad ska vara en sjöstad 
för hela Sverige och en välkomnande hamn 
för människor och idéer från hela världen. 

I efterföljande avsnitt redovisas ÖP-försla-
gets fem målbilder för hur Motala kommun 
kommer att ha utvecklats till år 2040. 

Bo och leva  

Målbilden är att befolkningsmängden ökat 
med en tillväxt på i snitt 250–300 invå-
nare/år och att kommunens invånarantal är 
cirka 50 000 år 2040. 

Motalas centrumkärna stärks. Kommunen 
kan erbjuda en variation av boendeformer i 
god miljö med olika upplåtelseformer och 
utmärker sig som sjöstad. I bostadsområ-
dena råder en ekonomisk och social balans.  

Värdskap och upplevelser 

Målbilden är att antalet besökare fördubb-
lats år 2040 samt att Motala kan erbjuda at-
traktiva besöksanläggningar, aktiviteter 
året runt och evenemang på nationell nivå. 

Kulturarvet utgör en viktig del i besöksnä-
ringen.  

Entreprenörskap och företagande 

Målbilden är att det år 2040 finns 5 000 lo-
kala arbetsplatser i Motala samt att det 
finns en kontinuerlig ökning av nystartade 
företag. In- och utpendling ligger i balans. 

Entreprenörskap, nyföretagande och före-
tagsklimatet är i toppklass. 

Hållbart och attraktivt samhälle 

Målbilden för 2040 är ett socialt och miljö-
mässigt hållbart samhälle med människan i 
fokus.  

Rekreation och friluftsliv ska vara tillgäng-
ligt för alla och det ska vara nära till varie-
rade grönområden. I all planering värnas 
vatten som resurs och kommunens natur- 
och kulturvärden tas tillvara och utvecklas.  

Nybyggande görs med hänsyn till en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser och beredskapen är god 
avseende klimatförändringar.  

Segregation motverkas bland annat genom 
att erbjuda varierade bostadsformer i de 
nybyggda områdena.  

Motala stad växer genom att utvidgas norr-
rut och förtätas. Gamla industriområden 
omvandlas till bostadsområden och cent-
rum präglas av stadsmässighet och ökad 
vattenkontakt.  

Även Borensberg förtätas och växer samti-
digt som känslan av en liten sjöstad vid 
Göta kanal bevaras.  
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På landsbygden planeras för ny bostadsbe-
byggelse i sjönära lägen/LIS-områden 
samt utmed befintliga kommunikations-
stråk. Prioriterade mindre tätorter utgör 
baspunkter för service- och kommunikat-
ionsstrukturen. 

Verksamhetsområden för industrier och 
handel omvandlas, förtätas och utvecklas. 
Ny tillfartsväg till Borensberg frigör ytor 
för verksamheter. Förutsättningar för gods-
trafik förbättras inom och förbi Motala. 

Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd och 
regionalt integrerad efter kommuninvånar-
nas behov. 

Motala i omvärlden 

Motala arbetar för en stärkt samverkan reg-
ionalt, nationellt och internationellt. Plats-
varumärket ”en sjöstad för hela Sverige” är 
framgångsrikt.  

Kommunens kärnvärden ”öppen, stolt och 
nyskapande” sprids till offentliga, privata 
och ideella organisationer inom kommu-
nen och används även av dem.  

Samhörighet med grannkommunerna är 
stark. Kommunen är aktiv i regional och 
nationell samverkan samt i samverkan med 
universitet och högskolor. Den internation-
ella samverkan fokuserar på EU:s utveckl-
ingsarbete och projekt och det finns också 
ett internationellt utbyte för barn och skol-
ungdomar. 

Social hållbarhet 

I kommunens arbete mot att uppnå social 
hållbarhet används en socioekonomisk 

karta över Motala stad. Kartan visar att 
olika stadsdelar i staden skiljer sig åt när 
det gäller upplåtelseformer, utbildning, in-
komst och sysselsättning. Motala stad är på 
så sätt en segregerad stad. 

Segregation är varken bra för individen el-
ler för samhället i stort. Den byggda mil-
jön, där vi lever och bor, påverkar hur vi 
har det i livet och våra framtidsutsikter.  

I ÖP-förslaget beskrivs hur social hållbar-
het ska uppnås under sex teman.  

En sammanhållen stad 

Verka för att människor med olika social 
bakgrund möts i vardagslivet. Detta ökar 
förståelsen för att livet ser olika ut för olika 
människor. 

Samhällsfunktioner och offentliga tjänster 
ska vara väl synliga i samhället för att öka 
tillit till samhällets institutioner.  

Samspel och möten 

Verka för att öka kontakten mellan männi-
skor, både kontakten i nära relationer och i 
ytligare bekantskaper. Detta har betydelse 
för god hälsa och välbefinnande.  

Ett fungerande vardagsliv 

Verka för att den fysiska planeringen gyn-
nar det praktiska vardagslivet, ta sig till och 
från arbete och skola, lämna och hämta 
barn på förskola, handla mat, umgås med 
vänner, ta del av fritids- och kulturaktivite-
ter av olika slag. 

Identitet och upplevelse 
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Verka för att ge platser och område egna 
identiteter för att skapa positiva upplevel-
ser som samhörighet, igenkänning och 
stolthet. 

Hälsa och gröna stadsmiljöer 

Verka för att skapa gröna mötesplatser i 
den byggda staden. Grönytor i staden bi-
drar till ökad livskvalité och har positiv in-
verkan på hälsan.  

Trygghet och öppenhet 

Verka för att offentliga rum ska upplevas 
som trygga, utan rädsla för brott eller hot-
fulla situationer.  

Utvecklingsstrategier 

I ÖP-förslaget presenteras tre utvecklings-
strategier som illustrerar den långsiktiga 
strategin och de regionala sambanden för 
den rumsliga utvecklingen i kommunen. 
Områden, platser och stråk dit kommunen 
framförallt vill kanalisera utvecklingsinsat-
ser lyfts fram.  

Bebyggelsestruktur 

”Strukturbildande nyttigheter” till exempel 
idrottsverksamhet och samhällsservice ska 
fördelas socioekonomiskt rättvist. 

Tillräcklig planberedskap för attraktiva 
tomter i samtliga orter. Det ska finnas 
byggklara tomter i lägen nära vatten, kol-
lektivtrafik och vid identifierade stråk.  

I första hand bebyggelse på redan ianspråk-
tagen mark. Viss exploatering är planerad 
på obebyggd mark och jordbruksmark. I 
Motala föreslås detta ske norrut där jord-
bruksmarken bedömts ha ett lägre värde.  

Undersöka möjligheten för flytande bostä-
der ytterligare. Område vid Hårstorpssjöns 
norra strandlinje har pekats ut för detta. 

Särskilda områden ska pekas ut för större 
evenemang, besöksnäring med mera på 
platser där de inte stör bostäder eller grön-
områden. 

Kommunikationsstruktur 

Verka för ett samspel mellan trafik och be-
byggelse. Fortsatt krav på utrymme för bi-
lar, dock kommer bilens miljöpåverkan 
troligtvis att minska.  

Arbeta med fysiska åtgärder, teknikut-
veckling och beteendepåverkan för att 
långsiktigt minska transport med bil och 
öka transport genom gång, cykel och kol-
lektivtrafik.  

Förbättra förutsättningarna för kollektiv-
trafiken genom att samla bebyggelse runt 
noder och längs stråk. 

Komplettera, förtydliga och nyskapa gång- 
och cykelvägnätet. Nya cykelstråk mellan 
Motala och mindre orter. 

Nya platser vid infarter till orter för pendel-
parkeringar, samåkning och byten mellan 
färdsätt. 

Järnvägen är viktig för arbetspendling och 
godstransporter, utbyggnad norrut sker för 
närvarande.  

Grön- och blåstruktur 

Grönstruktur 

Grön infrastruktur prioriteras och integre-
ras i den fysiska planeringen och i den lo-
kala och regionala utvecklingen. 
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Vid utbyggnad och förtätning bevaras och 
utvecklas kvaliteten i centralt belägna 
grönområden. En genomtänkt grönstruktur 
bevaras i staden och på landsbygden för re-
kreation och friluftsliv och stad och land 
knyts ihop med cykelstråk.  

Attraktiva och tillgängliga parker och 
grönområden ska finnas inom 200 meter 
från bostadsområden. Detta är särskilt vik-
tigt nära områden med flerbostadshus. 
Växtlighet på tak och väggar, fick-parker 
och möjlighet till stadsodling ska möjlig-
göras för att skapa mer grönska i tätbe-
byggda områden.   

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
ska främjas genom en sammanhängande 
och varierad grönstruktur. Det bidrar till en 
ökad hälsa, en bättre klimatanpassning och 
därmed minskade samhällskostnader.  

Två viktiga gröna infrastrukturer som bör 
tas extra hänsyn till är gräsmarker och 
ädellövskog som håller nationellt eller in-
ternationellt hög klass. Värdetrakten för 
ädellöv som sträcker sig från Linköpings 
eklandskap, till Borensberg och vidare norr 
om Boren till Motala ska värnas.  

Blåstruktur 

Kommunikationsleden över Vättern mel-
lan Motala och Karlsborg stärks ytterli-
gare. Blåstrukturen i Motala kommun inne-
fattar större sjöar och vattendrag, stränder 
och Göta kanal.  

Kvaliteterna inom och i sambanden mellan 
de gröna och blå strukturerna är viktiga ut-
gångspunkter vid planering av staden. 

Sammanhängande stråk bryts inte utan för-
stärks och förlängs istället när staden 
växer. 

Estetiska värden samt mervärden för lek 
och rekreation skapas genom fördröjning 
av dagvatten i staden. 

Våtmarker och dammar samt gröna områ-
den, som kan fördröja dagvatten, anläggs i 
syfte att gynna den biologiska mångfalden 
samt i syfte att minska samhällskostnader 
vid en översvämning. 

Riktlinjer  

I ÖP-förslaget presenterar kommunen rikt-
linjer för hur olika aspekter bör implemen-
teras i den fysiska planeringen och vilka 
ställningstagande som Motala kommun an-
ser ska gälla för mark- och vattenanvänd-
ningen. Riktlinjerna är indelade i katego-
rier, i varje kategori finns sedan en eller 
flera riktlinjer. Kategorierna är: 

- Ansvarsfull resursanvändning, 
- Kommunikation 
- Natur, grön- och blåstruktur, friluftsliv 
- Klimatanpassning 
- Trygghet och säkerhet 
- Värdefulla kulturmiljöer 
- Fritid och idrott 
- Mark- och bostadsförsörjning 
- Lokalförsörjning skolor och förskolor 
- Flytande bostäder 
- Planeringsbegrepp 
- Miljö och hälsa 
- Orter, landsbygd och LIS 
- Motala tätort  
- Social hållbarhet. 

35



 
 

19 
 

Klimatpåverkan 

Värden och hänsyn 

När det kommer till klimatpåverkan ligger 
värdet/värdena i att minska kommunens 
klimatpåverkan. 

Översiktsplaneringen ska bidra till en 
minskad klimatpåverkan. Det som den fy-
siska planeringen framförallt kan påverka 
är de utsläpp som sker i ett geografiskt be-
gränsat område. I Sverige kan detta kopp-
las till de två miljömålen: ”God bebyggd 
miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan”13. 

Den långsiktiga visionen är ett samhälle 
med noll nettoutsläpp av växthusgaser. På 
vägen dit finns idag ett nationellt klimat-
mål, att minska utsläppen med 70 % till år 
203014. Riksdagen har beslutat om ett kli-
matpolitiskt ramverk med noll nettoutsläpp 
av växthusgaser i Sverige senast år 2045, 
vilket kommer att bli en stor utmaning för 
hela samhället15. Samtidigt som utma-
ningen är stor, är klimatomställningen för-
enad med möjligheter till stora positiva sy-
nergieffekter, såsom renare luft, bättre 
stadsmiljö och tryggare energiförsörjning. 

                                                 

13 Boverket, Översiktsplanering för minskad kli-
matpåverkan, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/all-
manna-intressen/klimatpaverkan-och-oversiktspla-
nering/ [2020-03-10]. 
14 Ibid. 
15 Naturvårdsverket, Begränsad klimatpåverkan, 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsma-
len/Begransad-klimatpaverkan/ [2020-03-17].  

I Sverige är utmaningen att minska utsläp-
pen av växthusgaser störst inom transport-
sektorn, jordbruket och basindustrin. 
Transportsektorns utsläpp kan påverkas 
genom en genomtänkt översiktsplane-
ring16.  Översiktsplaneringen ska sträva ef-
ter en struktur som medför att människor 
har möjlighet att nå arbetsplatser, sam-
hällsservice, fritidsanläggningar och han-
del, på hållbara sätt och med hållbara färd-
medel. 

Transportsektorn 

Enligt framtagna prognoser i Länstrans-
portplanen för Östergötland kommer både 
persontransporter (privat och kollektivt) 
och godstransporter att öka till 204017. 
Detta ställer höga krav på utvecklingen av 
miljövänliga transportfordon samt på till-
gängliga och attraktiva transportsätt som 
gång, cykel och kollektivtrafik.  

För att minska klimat- och miljöpåverkan 
från transporter behövs en samhällsom-
ställning18. I samhällsplaneringen handlar 
det om att påverka efterfrågan på resor och 
transporter, vilka transportsätt som vi väl-
jer, och hur långa sträckor som vi re-
ser/transporterar gods. Hur infrastruktur 
för transporter planeras och byggs samt var 
bostäder och arbetsplatser lokaliseras är 

16 Boverket, Översiktsplanering för minskad kli-
matpåverkan.  
17 Länstransportplan 2018–2029, Östergötlands 
län. 
18 Naturvårdsverket, Planera för transporteffektivi-
tet, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Fysisk-planering-hallbar-utveckling/Pla-
nera-for-transporteffektivitet/ [2020-03-16]. 
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viktigt för att städer och tätorter ska kunna 
minska sin miljöpåverkan19.  

De större vägarna i kommunen är väg 50 
och väg 34 som båda ansluter till E4:an sö-
der om kommunen. Flera sträckor längs 
väg 50 har byggts om de senaste åren, och 
flera ingår i Trafikverkets innevarande nat-
ionella infrastrukturplan. Det innebär att 
framkomligheten och säkerheten längs väg 
50 har förbättrats under de senaste åren och 
kommer att fortsätta förbättras under kom-
mande år. 

Kommunen har järnvägsinfrastruktur i 
norr-södergående riktning. Ett pågående 
projekt i kommunen är att Trafikverket 
bygger dubbelspår från Motala stad och 
norrut mot Hallsberg. Detta möjliggör 
snabbare, effektivare och miljövänligare 
resor för regional arbetspendling samt nat-
ionell fjärrtrafik. 

Kollektivtrafiken i kommunen består av 
tågtrafik, busslinjer, taxi och färdtjänst 
samt skolskjuts. Det finns en tågstation i 
kommunen, i Motala stad. Förbindelser 
finns norrut mot Hallsberg och Örebro 
samt söderut mot Mjölby och Linköping. 
Busslinjer trafikerar Motala stad och de 
större orterna i kommunen. 

Befolkningsökning 

Befolkningen i Motala kommun har ökat 
stadigt sedan ÖP06 upprättades och kom-
munens mål är att befolkningen ska fort-
sätta öka och nå 50 000 invånare till 2040. 

                                                 

19 Ibid. 

Fler invånare innebär ett generellt ökat be-
hov av resor och transporter.  

Genom att planera för kortare avstånd mel-
lan bostäder och service och för en tät och 
funktionsblandad bebyggelse blir det möj-
ligt för fler att välja alternativa färdsätt till 
bilen. Principen för en hållbar stadsplane-
ring och för att förebygga miljöproblem 
bör vara att från början planera för tillgäng-
lighet utan bil. Det bidrar inte bara till en 
minskad klimatpåverkan utan möjliggör 
också för alternativ markanvändning och 
bättre folkhälsa.  

Förutsättningarna för en god tillgänglighet 
skiljer sig dock mellan staden och lands-
bygden. Ett sätt att minska transportbeho-
vet på landsbygden är att bygga ut telekom-
munikationen, vilket möjliggör distansar-
bete utan fysiska möten.  

Riktlinjer i ÖP 

De riktlinjer i ÖP-förslaget som kan kopp-
las till arbetet med att förebygga, hindra, 
motverka och avhjälpa klimatpåverkan 
som orsakas av Motala kommun beskrivs i 
ÖP-förslaget under rubrikerna:  

- Kommunikationer, 
- Orter, landsbygd och LIS samt 
- Motala stad. 
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Bedömning av ÖP-förslaget 

Transportsektorn 

I ÖP-förslaget förutspås bilens miljöpåver-
kan att minska i framtiden, men dess krav 
på utrymme i kommunen att kvarstå. Ett 
samspel mellan trafik och bebyggelse be-
skrivs vara viktigt för att skapa goda livs-
miljöer med god tillgänglighet till olika 
samhällsfunktioner. Det beskrivs också 
vara viktigt att prioritera och hitta smarta 
lösningar för hur biltrafiken ska kunna 
samspela med den framtida utvecklingen i 
kommunen. För att samspelet ska kunna 
fungera långsiktigt anges i ÖP-förslaget att 
förflyttningar med bil behöver minskas och 
färdmedel som gång-, cykel- och kollektiv-
trafik behöver stärkas. 

Tolkningen av ÖP-förslaget är att bilen 
fortsatt kommer att ha en central plats i 
kommunen, men att kommunen kommer 
prioritera infrastruktur som gynnar andra 
färdmedel. Denna prioritering är i linje 
med det nationella målet om noll nettout-
släpp av växthusgaser till 2045.    

ÖP-förslaget hänvisar till kommunens cy-
kelstrategi20 och uppmärksammar att det 
befintliga gång- och cykelnätet behöver 
kompletteras, förtydligas och i vissa fall 
nyskapas. Cykelstrategin redovisar dels en 
behovsanalys, dels strategier för att uppnå 
identifierade brister. 

                                                 

20 Motala Cykelplan 2016–2030, Del 1 strategier, 
[2016-08-29] Del 2 behovsanalys, Motala kom-
mun [2016-08-21]. 

I likhet med kommunens cykelstrategi fö-
reslås i ÖP:n ett flertal nya cykelstråk mel-
lan Motala tätort och närliggande mindre 
orter.  

Satsningar på gång- och cykelnätet besk-
rivs i ÖP:n likvärdiga med satsningar på 
nya pendlar- och samåkningsparkeringar. 
För att främja hållbara transportsätt i kom-
munen skulle ÖP:n kunna lyfta fram sats-
ningar på gång- och cykelnätet mer.  

Enligt ÖP-förslaget är kommunens inrikt-
ning att nya tågstopp ska ordnas i Gode-
gård och Fågelsta. Fler tågstopp bedöms 
leda till ett ökat kollektivt resande och i sin 
tur bidra till minskade utsläpp från person-
bilstrafiken. 

Befolkningsökning 

Kommunen har som mål att framförallt 
Motala stad samt Borensberg ska öka sin 
befolkning under de kommande åren.  

En betydande del av befolkningen kommer 
att fortsätta bo på mindre orter eller på 
landsbygden, där heltäckande kommersiell 
och kommunal service saknas. Behovet av 
regelbundna persontransporter till bland 
annat jobb, skola, affärer, sjukvård och fri-
tidsaktiviteter kommer att kvarstå för dem.   

Motala kommun ingår i en integrerad reg-
ional arbetsmarknad och en relativt stor in- 
och utpendling förekommer. 18% av de 
som arbetar i Motala kommun pendlar in 
från andra kommuner medan 35% av de 
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som bor i Motala kommun pendlar ut till 
andra kommuner21. Detta innebär att per-
sontransporterna i kommunen inte bara 
sker inom kommunen, till exempel mellan 
landsbygd och huvudort, utan även inter-
kommunalt, till exempel mellan huvudor-
ter eller mellan glesbygd och huvudorter 
utanför kommunen.  

Riktlinjerna för att satsa på ny bebyggelse 
i orter, områden och längs stråk som redan 
har kollektivtrafik kommer troligen att för-
bättra förutsättningarna för högre turtäthet, 
fler kollektivtrafikslinjer och fler stopp på 
linjerna.  

De föreslagna förbättringarna på gång- och 
cykelnätet, särskilt inom en mil från han-
dels- och servicecentra, kommer troligen 
också bidra till att fler väljer gång eller cy-
kel som färdsätt i sina vardagsrutiner. Av-
ståndsfaktorn gör troligen att satsningar på 
gång- och cykelnätet längre ”ut” från cent-
rumpunkter inte ger samma effekt. Risken 
är då större att sträckan upplevs vara för 
lång för att promeneras eller cyklas i var-
dagsrutinerna.  

ÖP-förslagets målsättning att uppnå ett mer 
hållbart resande skapar förutsättningar för 
att begränsa negativa effekterna på klima-
tet. 

                                                 

21 Kolada, Jämföraren: Motala kommun, 
https://www.kolada.se/verktyg/jamfora-

Bedömning av nollalternativet 

Utan en aktualisering av ÖP-förslaget finns 
det ingen helhetsbild över hur infrastruk-
turen bör utvecklas långsiktigt i Motala – 
mycket av lösningarna för att bygga ett 
hållbart samhälle ligger dock i just långsik-
tigheten och helhetsbilden.  

Enligt nollalternativet finns en risk att ny 
bebyggelse blir mer spridd och byggs med 
en mer kortsiktig horisont, vilket skulle 
göra att synergierna mellan bebyggelse, 
kommunal och kommersiell service och 
kollektivtrafik uteblir. 

I ÖP06 var Sveriges klimatstrategi från 
2002 gällande, i vilken Sveriges klimatmål 
i korthet var att utsläppen av växthusgaser 
över perioden 2008–2012 skulle ha ett me-
delvärde, som låg minst fyra procent lägre 
än utsläppen år 1990. 

Idag är de nationella miljömålen satta 
högre än vad de var 2006, vilket avspeglar 
sig i ÖP-förslaget, som också har högre kli-
matmål än vad ÖP06 hade.  

Dagens nationella klimatmål hade legat till 
grund för kommunens klimatpolitik oav-
sett om ny ÖP antas eller ej. Genom att på 
ett mer genomarbetat och övergripande sätt 
arbeta in de aktuella klimatmålen i ÖP-för-
slaget så har Motala kommun dock större 
möjligheter att nå de nya uppsatta målen, 
än om ÖP06 fortfarande vore gällande.  

ren/?_p=jam-
forelse&focus=16588&tab_id=145939 [2020-04-
20]. 
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I ÖP06 beskrivs också att person- och 
godstransporter i högre utsträckning behö-
ver ske med mindre miljöpåverkan och att 
inriktningen i samhällsplaneringen ska 
gynna kollektivtrafik, framförallt vid loka-
lisering av ny bebyggelse. Även om de nu-
varande ambitionerna är ganska lika ambit-
ionerna i ÖP06 så har Motala kommun för-
ändrats och utvecklats sedan ÖP06 antogs. 
De lösningar som föreslås i ÖP06 är inte 
längre aktuella och inte fullt så effektiva 
för att uppnå ambitionen om en mindre 
miljöpåverkan orsakad av transportsek-
torn.  

Att fortsätta grunda den fysiska plane-
ringen på ÖP06 bedöms sammantaget vara 
ett sämre alternativ mot kommunens am-
bition att minska Motala kommuns klimat-
påverkan. 

Föreslagna åtgärder och uppfölj-
ning 

Nedan sammanfattas de föreslagna åtgär-
der som har beskrivits i kapitlet Bedömning 
av ÖP-förslaget. 

- lyfta fram satsningar på gång- och cy-
kelnätet ytterligare i ÖP-förslaget.  
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Vatten 

Värden och hänsyn 

Vatten är en självklar del av Motala kom-
muns identitet och en förutsättning för ut-
vecklingen i kommunen. Det vatten i 
Motala kommun som har i särklass högst 
värden är Vättern. Förutom Vättern finns 
det ett antal fler mindre sjöar och vatten-
drag som är värdefulla. 

Vattnets värden är mångsidiga och hänsyn 
behöver tas till flera intressen parallellt, 
vilket innebär att bevarande av vattenresur-
ser är en mycket komplex fråga. Vatten kan 
dessutom vara både en värdefull resurs och 
ett utmanande hot för människor och be-
byggd miljö.   

Vatten är en attraktiv faktor vid utveckl-
ingen av städer och orter. Att bo nära vatten 
eller med utsikt över vatten, ha närhet till 
bad eller vattenaktiviteter höjer bostäder-
nas värde och människors välmående. Rent 
vatten och en fungerande vattenförsörjning 
är dessutom en grundläggande förutsätt-
ning för att även framtida generationer ska 
kunna bo och leva som vi gör idag. 

Vattenmiljöer är viktiga habitat för många 
växt- och djurarter. Att vattnet är friskt och 
i balans är av ytterst vikt för den biologiska 
mångfalden och för vårt ekosystem och 
därtill kopplade ekosystemtjänster i sin 
helhet.  

                                                 

22 Vatten som är för små för att klassas som vatten-
förekomst betecknas som övrigt vatten. 

Människors direkta och indirekta påverkan 
på vattnets kvalitet och status, genom till 
exempel utsläpp, övergödning och exploa-
tering, är därför avgörande för vår egen, 
djurs och växters framtid i det globala eko-
system där vi alla ingår. 

God vattenkvalitet  

I princip alla sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten i Sverige, är indelade i 
mindre enheter, så kallade vattenförekoms-
ter22. Varje vattenförekomst beskrivs och 
följs upp kontinuerligt avseende sin kvanti-
tativa, ekologiska och kemiska status och 
mål sätts upp för att uppnå en god status. 

Syftet är att vi ska ta hand om våra vatten-
resurser så att kommande generationer ska 
få tillgång till vatten av bra kvalitet i till-
räcklig mängd. Arbetet grundar sig i EU:s 
vattendirektiv som anger vad EU-länderna 
vattenförekomster minst ska klara vad gäl-
ler vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

I Motala kommun, som tillhör Södra Öster-
sjöns vattendistrikt, finns totalt 70 klassade 
vattenförekomster varav 13 är sjöar, 33 är 
vattendrag och 24 är grundvatten. 

- Två sjöar och tre vattendrag uppnår 
god ekologisk status. Två sjöar ska 
uppnå god ekologisk potential 2027 
och övriga sjöar och vattendrag har 
tidsfrister att till senast 2021 eller 2027 
uppnå en god ekologisk status.  

- Bortsett från gränsvärden för kvicksil-
ver och polybromerade difenyletrar 
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(PBDE)23 uppnår alla ytvattenföre-
komster utom två sjöar och ett vatten-
drag en god kemisk status. Tidsfristen 
att nå en god kemisk status är satt till 
2017 för de två sjöarna och till 2021 
för vattendraget.  

- Samtliga grundvattenförekomster 
uppnår god kemisk och god kvantitativ 
status. 

Förutom hydromorfologiska förhållan-
den24 är näringsämnesläckage från jord- 
och skogsbruk samt försurning till följd av 
atmosfäriskt nedfall exempel på faktorer 
som påverkar ytvattenförekomsters status-
klassning.  

I Motala kommun är övergödningen av yt- 
och grundvattenförekomster vanligt före-
kommande. För att uppnå de uppsatta kva-
litetsmålen i tid krävs vattenvårdande åt-
gärder. 

Vattenförsörjning och vattenskydd 

Ca 90% av kommunens invånare är an-
slutna till kommunalt vatten och avlopp. 
Det finns även ett okänt antal fritidsboende 
i kommunen25.  

Kommuner är enligt lagen om allmänna 
vattentjänster ansvariga att tillhandahålla 
allmänt vatten och avlopp om behov finns. 
Möjligheten till rent dricksvatten anses 
vara ett allmänt intresse som därför ska 

                                                 

23 p.g.a. atmosfärisk deposition överskrids gräns-
värdena för alla Sveriges ytvattenförekomster. 
24 Hydromorfologi avser förhållandena i ett vatten 
gällande morfologi, kontinuitet, flödesdynamik, vo-
lymer, etc. 

hanteras i kommunens översiktliga plane-
ring. 

Kommunen har fem kommunala vattentäk-
ter till vilka fem vattenverk är kopplade. 
Det är två ytvattentäkter, Vättern och Bo-
ren, samt tre grundvattentäkter belägna i 
Tjällmo, Karlsby och Godegård. Ljung-
sjöns ytvattentäkt som förser stora delar av 
Linköpings kommun med dricksvatten lig-
ger delvis i Motala kommun. 

Fastställda vattenskyddsområden med till-
hörande föreskrifter finns för Vättern, 
Tjällmo och Ljungsjön. 

Reservvattentäkter saknas i kommunen 
och idag fungerar de befintliga vattentäk-
terna som nödvattentäkter för varandra. 
Om vattenförsörjningen från Vättern skulle 
vara ur funktion räcker inte de övriga täk-
terna till. I ÖP06 föreslås därför sex reserv-
vattentäktsområden för fortsatt utred-
ning26.  

I Motala kommun finns nio avloppsrenings-
verk och en större pumpstation. VA-systemet 
omfattar även andra tekniska anläggningar 
som ledningsnät och pumpstationer.  

Översvämningsrisk och dagvattenhante-
ring 

En aktuell effekt av klimatförändringarna 
som behöver hanteras i den fysiska plane-
ringen är hanteringen av stora skyfall. Ny 
forskning visar att skyfallen kan förväntas 

25 Motala kommun, VA-översikt, 2018. 
26 Ibid. 
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öka uppemot dubbelt så mycket mot vad 
man tidigare antagit. I arbetet med klimat-
anpassning av ledningsnät i Sverige re-
kommenderas därför en klimatfaktor på 
minst 25 %27. 

I samband med framtida utbyggnad och 
förtätning av Motala tätort kommer belast-
ningen på dagvattensystemet att öka. En ut-
redning har gjorts på kapaciteten i ett urval 
av ledningssträckor i Motala stads dagvat-
tensystem28. Utredningen har visat åtgärds-
behovet för avlastning av det befintliga 
ledningsnätet. För större skyfall behövs yt-
terligare åtgärder för att hantera dagvatten 
på ytan och förebygga för skador och över-
svämningar inom tätorten.  

Som ytterligare planeringsunderlag finns 
en översvämningskartering29 för Motala 
ström att tillgå. Den redovisar översväm-
ningszoner vid 100-årsflöde, 200-årsflöde 
och beräknat högsta flöde (BHF) och har 
anpassats till förväntade flöden år 2098. 

Kommunens dagvattenpolicy, som för när-
varande revideras, ska vara ett tydligt verk-
tyg i arbetet med klimatanpassning, att 
minska belastningen av föroreningar till re-
cipienter samt att klargöra roller och ansvar 
i frågor som rör dagvatten i samhällsplane-
ringen30. Inriktningen i nuvarande dagvat-

                                                 

27 SMHI, forskningsnyheter skyfall.  
https://www.smhi.se/forskning/forskningsny-
heter/ny-forskning-skyfallen-kan-bli-annu-varre-i-
ett-forandrat-klimat-1.142644 [2020-03-31]. 
28 Lämpliga ytor för fördröjning av dagvatten i an-
slutning till prioriterade dagvattenledningar, 
Sweco Environment AB, 2018-07-12. 

tenpolicy är att man i första hand ska infil-
trera dagvatten på tomtmark (LOD, - Lo-
kalt omhändertagande av dagvatten) och i 
andra hand fördröja det på tomtmark innan 
man får släppa det till kommunens led-
ningsnät för dagvatten. 

Vättern  

Vättern är Sveriges näst största sjö och bre-
der ut sig över flera län och kommuner. En 
del av östra Vättern ligger i Motala kom-
mun.  

Vättern är skyddad som Natura 2000-om-
råde samt utpekat som riksintresse för na-
tur, rörligt friluftsliv, yrkesfiske, kulturmil-
jövården samt försvarets intressen. Sjön är 
dessutom dricksvattentäkt och ett vatten-
skyddsområde med tillhörande föreskrif-
ter. Hela Vättern ingår i en vattenförekomst 
som för närvarande har bedömts ha god 
ekologisk status, men som inte bedömts 
uppnå god kemisk status. 

Flera större städer och orter är belägna in-
till Vättern, däribland Motala stad. I flera 
områden intill Vättern bedrivs dessutom 
storskaligt jord- och skogsbruk.  

Strandskyddade områden 

Strandskyddet är ett områdesskydd vid 
hav, sjöar och vattendrag som syftar dels 
till att skydda allmänhetens tillgänglighet 

29 Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 
Översvämningskartering utmed Motala ström, 
Sträckan från Vättern till Bråviken, rapport nr 26, 
2014-10-31. 
30 VA-översikt Motala kommun med strategi för 
hantering av VA utanför nuvarande kommunala 
verksamhetsområden, Motala kommun, 2018-04-
16. 
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till strandzonen och dels till att bevara goda 
livsvillkor för växter och djur. Strandskydd 
gäller vid alla sjöar och vattendrag oavsett 
storlek. Även mindre bäckar och tjärnar har 
ofta stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. Strandskyddet är en förbuds-
lag och ingrepp får ske endast om det finns 
godtagbara särskilda skäl, läs mer under 
kapitlet ”Lagar och mål”. 

Riktlinjer i ÖP 

I ÖP-förslaget presenteras riktlinjer som 
bidrar till att förebygga, hindra motverka 
eller avhjälpa betydande negativa miljöef-
fekter på vatten, både som resurs och hot, 
under rubrikerna: 

- Dagvatten, 
- Grundvatten och vattenkvalitet, 
- Vatten och avlopp och 
- Flytande bostäder. 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Enligt ÖP-förslaget är målet att öka kom-
munens befolkning från ca 43 000 invånare 
till 50 000 invånare år 204031. Detta ställer 
krav på vattenförsörjningen likaväl som på 
dagvattenhanteringen. Även behovet av 
skyddsåtgärder, för att inte få en negativ 
påverkan på vattenkvaliteten i kommunens 
sjöar och vattendrag, ökar. 

I Motala stad föreslås både förtätning av 
befintlig bebyggelsestruktur och exploate-
ring av tidigare ännu ej ianspråktagen 

                                                 

31 Motala kommun, VA-översikt, 2018. 

mark. I de mindre orterna föreslås jämfö-
relsevis ianspråktagande av ny mark i 
högre grad. I LIS-områdena handlar det 
uteslutande om exploatering på ej tidigare 
ianspråktagen mark. 

Eftersom vattennära lägen anses som sär-
skilt attraktivt för nya bostäder har kom-
munen i sitt ÖP-förslag valt att peka ut ett 
stort antal framtida utvecklingsområden 
för bostäder just i nära anslutning till vat-
ten.  

De korta avstånden mellan värden knutna 
till vattenmiljöer och planerade områden 
för exploatering ökar vikten av relevanta 
och tillräckliga riktlinjer i ÖP.  

God vattenkvalitet  

Kvaliteten och kvantiteten på grundvattnet 
i kommunen är idag god. De riktlinjer som 
föreslås i ÖP, till exempel att alltid beakta 
skyddsbehovet av grundvatten i fysisk pla-
nering och att hålla sig uppdaterad om 
grundvattennivåerna i kommunen, bedöms 
i dagsläget vara tillräckliga för att upprätt-
hålla den goda statusen i grundvattenföre-
komsterna.  

Vattenskyddet i kommunen är inte starkare 
än sin svagaste länk. 10% av invånarna i 
kommunen är inte anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. För att försäkra sig om 
en lägsta nivå på vatten- och avloppssyste-
met i kommunen så finns i ÖP-förslaget en 
riktlinje om att införa höga krav på skydds-
nivån för enskilda avlopp. Detta bedöms 
förbättra möjligheterna för att uppnå en 
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god ekologisk status i fler vattenförekoms-
ter.  

I ÖP-förslaget beskrivs att kommunen är 
”öppen för återskapande av våtmarker”. 
Att återskapa våtmarker är ett sätt att för-
bättra vattenkvaliteten i kommunens ytvat-
ten. Genom anläggandet av större våtmar-
ker eller skyddszoner längs med vattendrag 
och diken kan näringsämnesläckaget från 
jordbruket till recipient minskas. Några av 
de utpekade platserna för ny blåstruktur i 
Motala tätort skulle kunna utformas som 
våtmarker. Det vore dessutom önskvärt att 
peka ut lämpliga platser i hela kommunen 
där vattenvårdande insatser kan genomfö-
ras, till exempel anläggandet av s.k. häst-
skovåtmarker längs diken i åkerlandskapet 
eller återskapande av våtmarker, med för-
del där det funnits våtmarker tidigare. Det 
skulle troligen minska steget till ett faktiskt 
genomförande av vattenvårdande åtgärder. 

Vattenförsörjning och skydd för dricks-
vatten 

I ÖP-förslaget föreslås flera riktlinjer för 
att möta det ökade trycket på vattenförsörj-
ningen.  

En riktlinje är att Vättern ska klassas som 
riksintresse för vattenförsörjning. Riksin-
tressestatus för Vättern i detta avseende be-
döms som mycket positivt då det skulle 
stärka Vätterns ställning som viktig vatten-
resurs gentemot andra eventuellt motstri-
diga intressen. 

De övriga vattentäkterna i kommunen 
räcker inte till ifall vattenförsörjningen från 
Vättern, på grund av en olycka eller annan 
oförutsedd händelse, behöver tas ur drift. 

Därmed bedöms det som angelägen att lösa 
frågan om reservvattentäkter.  

Av gällande ÖP06 går att utläsa att frågan 
varit aktuell redan under dåvarande ÖP 
process. I nu aktuellt ÖP-förslag går endast 
att utläsa att ”kommunen ska ta ett strate-
giskt beslut om behovet av reservvattentäk-
ter”. För att frågan om nya reservvattentäk-
ter inte ska bli ännu mer utdragen föreslås 
att kommunen i ÖP-förslaget presenterar 
det strategiska beslutet kring reservvatten-
täktens/-ernas varande eller icke varande.  

Andra riktlinjer i ÖP-förslaget avser att 
förbättra kapaciteten för kommunens vat-
ten- och spillvattenledningssystem såväl 
som för avloppsreningsverket i Karshult. I 
samband med utbyggnaden av reningsver-
ket föreslås dessutom åtgärder för att und-
vika negativa effekter på människors boen-
demiljöer och hälsa.  

Utbyggnaden av vatten- och avloppsför-
sörjningen bedöms vara en förutsättning 
för att Motala kommun ska kunna växa be-
folkningsmässigt enligt ÖP-förslagets mål-
bild.  

Idag är två av fem kommunala vattentäkter 
skyddade som vattenskyddsområde. Rikt-
linjerna i ÖP-förslaget anger att vatten-
skyddsområden med inrättade skyddsföre-
skrifter ska tas fram för samtliga kommu-
nala vattentäkter. Vattentäkter som är bil-
dade som vattenskyddsområden är skyd-
dade i 7 kap. MB. Och har därmed ett star-
kare juridiskt skydd än kommunala vatten-
täkter.  
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Kommunens ambition att bilda fler vatten-
skyddsområden bedöms som ett bra verk-
tyg för att såväl säkra vattenförsörjningen 
som den generella vattenkvaliteten i kom-
munen. Tydliga föreskrifter avseende vad 
som är tillåtet och inte tillåtet på olika av-
stånd från vattentäkten ger goda förutsätt-
ningar för att planera den fysiska miljön 
med ett flergenerationsperspektiv.    

Översvämningsrisk och dagvattenhante-
ring 

ÖP-förslaget anger riktlinjer för hur kom-
munen ska förbereda sig för starkare sky-
fall. Fokus ligger på att genomföra åtgärder 
för samhällsviktiga funktioner och bebyg-
gelse i lågpunkter och instängda områden. 
Som lösning ges att allmänna markytor ska 
utformas som översvämningsbara ytor vid 
extremregn. Att ha med sig detta tidigt i 
planeringen av nya bebyggelseområden 
och kanske ännu viktigare, vid förtätning i 
redan bebyggd miljö, förbättrar möjlighet-
erna att minska negativa effekter på vatten-
kvaliteten i sjöar och vattendrag under ex-
tremvädersituationer. Framförallt skyddar 
åtgärderna bebyggelse och verksamheter 
från översvämning när dagvattennätets ka-
pacitet överskrids. 

ÖP-förslaget hänvisar till Länsstyrelsens 
och MSB:s32 rekommendation om att utgå 
ifrån ett 100-årsscenario uppräknat med en 
klimatfaktor. Detta ger tydliga signaler till 
både kommunala och privata byggherrar 
att inte bygga sig till fler klimatrelaterade 
problem än de som redan finns. 

                                                 

32 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Att bygga ett ledningssystem för att han-
tera ett 100-års regn bedöms i kommunens 
ÖP-förslag inte som rimligt. Istället anges 
att utbyggnaden av den täta staden kräver 
att utrymme säkras för en utökad dagvat-
tenhantering och att det finns behov av att 
skapa ytliga system så att dagvatten för-
dröjs och renas lokalt, det vill säga så nära 
källan som möjligt. 

Kommunens riktlinjer anger att dagvattnet 
i första hand ska behandlas och omhänder-
tas lokalt genom fördröjning, infiltration 
och rening. Dagvattnet ska ses som en re-
surs som kan stärka andra värden i bebyg-
gelsen samtidigt som belastningen inte 
ökar på det befintliga dagvattennätet. I ÖP-
förslaget pekas områden i Motala tätort ut 
som kommunen önskar att använda för för-
dröjning av dagvatten, tex genom skapan-
det av översilningsytor eller anläggandet 
av våtmarker/dammar. Detta bedöms vara 
mycket positivt.  

En utmaning i förtätningsprojekt där dag-
vatten ska hanteras lokalt är det tillgängliga 
utrymmet. Det innebär att även om ambit-
ionen om lokalt omhändertagande av dag-
vatten är hög, så kan det på vissa platser, 
särskilt där förtätningsgraden är hög, 
hamna i konflikt med platsens fysiska för-
utsättningar. Därför rekommenderas att be-
hovet av en dagvattenutredning i framtida 
projekt hanteras tidigt i samhällsbyggnads-
processen. På så vis kartläggs platsens för-
utsättning för omhändertagande av dagvat-
ten tidigt i processen, vilket underlättar att 
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finna så bra lösningar som möjligt ur ett 
dagvattenperspektiv. 

Vättern 

Värdena och skydden kopplade till Vättern 
är många. De allmänna intressena i Vättern 
är minst lika många.  

Kommunens ambition är att få Vättern 
klassad som riksintresse för vattenförsörj-
ning, för att på så sätt stärka sjöns skydd 
som dricksvattentäkt. Denna ambition be-
döms ligga i linje med Vätterns ekologiska 
skyddsvärden vilket är positivt för vatten-
miljön i Vättern som helhet.  

Det kan dock uppstå konflikter med andra 
intressen i Vättern, till exempel försvars-
maktens intressen. Även här har kommu-
nen i ÖP-förslaget ett tydligt ställningsta-
gande; nämligen att kommunen ställer sig 
kritisk till försvarsmaktens stoppområden 
vilka bland annat berör Vättern.  

Strandskyddade områden 

Strandskyddet är högst aktuellt för vatten-
intresset då det sträcker sig lika långt ut i 
vattnet som upp på land, generellt 100 me-
ter. För några vatten i Motala kommun gäl-
ler dock utökat strandskydd till 150 meter.  

Kommunen har som mål att vara en sjöstad 
för hela Sverige och mycket av den plane-
rade nya bebyggelsen är utpekad i strand-

                                                 

33 http://www.strandskyddsdelegationen.se/strand-
skydd-och-dispens/landsbygdsutveckling-i-strand-
nara-lagen-lis/ [2020-04-07]. 

nära lägen, både i form av landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen (LIS) och ge-
nom generell bebyggelseutveckling.  

I LIS-områdena ska betydelsen av en posi-
tiv utveckling av landsbygden beaktas som 
ett extra särskilt skäl vid prövning av dis-
pens från strandskyddet33. Kommunen po-
ängterar i ÖP-förslaget att LIS-områdena 
varken ska ses som ett löfte om exploate-
ring eller som ett tvång, utan som en möj-
lighet som i det enskilda fallet få utredas 
närmare.  

Kommunen har, förutom att peka ut nya 
exploateringsområden på mark, även ställt 
sig positivt till flytande bostäder. I dessa 
projekt är värnandet av strandskyddets syf-
ten lika viktigt som i andra exploaterings-
projekt i strandnära lägen.  

Kommunens riktlinjer i ÖP-förslaget är att 
avvägningar mellan olika intressen ska gö-
ras i den fortsatta planeringen. De framhä-
ver också att det vattennära läget, tä-
tortsnära natur och stråk för rörelse är vik-
tiga för Motala som helhet. Kommunens 
riktlinjer följer regelverket för strandskydd 
och om detta följs så bedöms inte negativa 
konsekvenser uppstå för strandskyddsom-
rådena. 

Det som kan kommenteras angående 
strandområdens värden och strandskyddets 
grundläggande syfte i relation till utpekade 
LIS-områden är att kommunen har pekat ut 
en stor andel areal som just LIS-områden, 
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det vill säga områden som särskilt ska be-
aktas vid ansökan om dispens från strand-
skyddet. Om alla LIS-områden genomförs 
så kommer stora sträckor av till exempel 
Göta kanals och Borens stränder bebyggas. 
Den totala storleken på de föreslagna nya 
utvecklingsområdena kommer att få en be-
tydande påverkan på de värden som strand-
skyddet ska värna och måste ses som svårt, 
om inte osannolikt, att genomdriva hos 
Länsstyrelsen. Det hade kanske behövts en 
prioritering av alla LIS-områden i ÖP-för-
slaget. Det hade också varit intressant att 
veta hur stor andel av den önskade/plane-
rade befolkningsökningen i kommunen 
som är beroende av ny bebyggelse i just 
strandnära lägen. Genomförandet av denna 
sorts bebyggelse kan vara mer eller mindre 
svår att genomföra och det är därmed ris-
kabelt om en allt för stor andel av befolk-
ningstillväxten är beroende av detta.  

Bedömning av nollalternativet 

Utan en aktualisering av ÖP-förslaget sak-
nar kommunen ett aktuellt helhetsgrepp 
över hur värden och hänsyn kopplat till 
kommunens vattenresurser ska hanteras.  

ÖP06 har inte längre aktuella inriktningar 
och strategier vad gäller miljökvalitetsnor-
mer för kommunens vattenförekomster, 
underhåll och utveckling av kommunens 
vatten- och avloppssystem eller skydd av 
värdefulla vatten. ÖP06 saknar också aktu-
ella strategier baserade på uppdaterade 
riskmodelleringar för framtida extrema 
skyfall med risk för översvämning som 

följd.  Att fortsätta basera den fysiska pla-
neringen på ÖP06 bedöms därför vara ett 
sämre alternativ.  

I ÖP06, liksom i aktuellt ÖP-förslag, är 
kommunens inriktning att allmänhetens 
tillgång till stränder inte ska försämras. 
Strandskyddet, liksom kommunens egna 
initiativ till att värna kommunens stränder, 
bedöms som lika starkt i ÖP06 och aktuellt 
ÖP-förslag. Förutsättningar har dock för-
ändrats efter antagandet av ÖP06. Framför-
allt har LIS-områden tillkommit som be-
grepp i aktuellt ÖP-förslag. LIS-områden 
innebär möjligheter för kommunen att 
bygga i strandnära lägen, men konflikter 
kan ofta uppstå med strandskyddet. I ÖP06 
beskrivs inte denna konflikt av naturliga 
skäl. Det innebär en risk för att sådana här 
konflikter inte hanteras likartat på alla plat-
ser och över tid i kommunen.  

Föreslagna åtgärder och uppfölj-
ning 

Nedan sammanfattas de förbättringsåtgär-
der av ÖP-förslaget som denna MKB före-
slår. Åtgärdsförslagen av avsedda som re-
kommendationer och diskussionsunderlag 
för det fortsatta arbetet i ÖP-processen och 
kan arbetas in i ÖP-förslaget i delar eller i 
sin helhet.  

- Komplettera ÖP-förslaget med tänk-
bara fysiska platser över hela kommu-
nen och konkreta åtgärder för vatten-
vårdande insatser som till exempel våt-
marker. 

48



MIL JÖKON SE KVENSBE SKRIVNIN G  

32 
 

- Att i ÖP-förslaget presentera det stra-
tegiska beslutet kring reservvattentäk-
ter.  

- Behovet av dagvattenutredning rekom-
menderas avgöras tidigt i framtida pla-
neringsprocesser. 
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Markanvändning 

Värden och hänsyn 

Fysisk planering handlar om att bestämma 
hur mark- och vattenområden ska använ-
das. Det är många intressen som ska sam-
sas om en kommuns mark.  

Behovet av exploatering för bostäder, in-
frastruktur och verksamheter behöver stäl-
las emot behovet av mark för livsmedels-
försörjning, skogsindustri, vatten- och 
kraftförsörjning. Även hälsorelaterade vär-
den kopplade till friluftsliv och därmed 
vikten av bevarande av en god tillgång till 
natur och kultur är viktigt att inkludera i av-
vägningarna mellan olika markanvänd-
ningsintressen. 

Jord- och skogsbruk 

I Motala kommun finns ett levande jord- 
och skogsbruk. I norr finns övervägande 
skog medan kommunen i söder domineras 
av ett jordbrukspräglat slättlandskap.  

Generellt är allt jord- och skogsbruk av nat-
ionellt intresse. Det innebär att jord- och 
skogsbruksmark endast får tas i anspråk 
först efter noggrann värdering och vägning 
mot andra samhällsintressen.   

Exploatering för byggande och infrastruk-
tur innebär ett betydande hot mot odlings-
landskapets ekosystemtjänster och möjlig-
heten till att producera livsmedel. 

                                                 

34 Motala kommun, Vindbruksplan, 2011. 

Kraftförsörjning 

Motala kommun upprättade 2011 en vind-
bruksplan. I den uttrycker kommunen att 
man är positiv till produktion av förnyelse-
bar energi så som vindkraft och solenergi.  

Motala kommun berörs av ett område som 
är av riksintresse för vindbruk i norra delen 
av kommunen. Uppförda vindkraftverk 
finns på ett flertal platser inom kommunen.  

För att en utbyggnad med vindkraft ska 
kunna ske med begränsad omgivningspå-
verkan finns ett behov av tydliga riktlinjer 
i kommunens översiktsplan34. Vid utpe-
kande av lämpliga områden för vindkraft-
verk ska hänsyn tas till tätortsutveckling, 
tätortsnära rekreation, riksintressen och ka-
raktärsbyggnader i kulturlandskapet. 
Totalförsvarets, luftfartens och mellan-
kommunala intressen är ytterligare exem-
pel på andra markanvändningsanspråk som 
ska beaktas. 

Det utvinns även vattenkraft i kommunen, 
i Motala ström, Hättorpsån och Karlström-
sån. 

Naturmiljö och biologisk mångfald 

Naturskydd 

I Motala kommun finns ett stort antal om-
råden, objekt och arter som, på grund av 
sina höga naturvärden, är lagskyddade:  

- Strandskydd,  
- Naturreservat,  
- Naturminnen, 
- Biotopskyddsområden, 
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- Vattenskyddsområden, 
- Natura 2000-områden och 
- Riksintresse för naturvården. 

Dessa presenteras i kapitel Lagar och mål 
och konsekvensbedöms i kapitel Avstäm-
ning mot Lagar och mål. Generellt vid på-
verkan eller risk för påverkan av naturvär-
den som har ett lagskydd ska respektive la-
gar och beslutade skyddsföreskrifter följas.  

Värdefull natur 

Naturområden av nationellt, regionalt, 
kommunalt och lokalt värde redovisas i 
kommunens naturvårdsprogram35. Utdrag 
från naturvårdsprogrammet med tillhö-
rande objektskatalog följer nedan. 

Odlingslandskapet 

Genom senare tiders effektivisering och 
import har åkerarealen på knappt 50 år 
minskat med 14 %.  Sedan år 2005 har are-
alen betesmark minskat med 19 %. Effek-
ten är en kraftigt förändrad landskapsbild 
och försämrade livsbetingelser för till kul-
turlandskapets knutna växt- och djurarter.  

Naturliga gräsmarker är den naturtyp som 
utpekats som mest hotad i Sverige36. Om 
hävden på dessa marker upphör eller för-
ändras så påverkas förutsättningarna för 
många arters överlevnad. Strukturella för-
ändringar som borttagning av stenmurar 
och åkerholmar, rätning eller sammanslag-
ning av mindre åkrar eller plantering av 
skog på tidigare öppna marker medför 

                                                 

35 Motala kommun, Naturvårdsprogram del 1, 2014. 
36 https://www.artdatabanken.se/ [2020-04-07]. 

stora förluster för många av odlingsland-
skapets växt- och djurarter. Hoten är nära 
relaterade till markanvändningen både vad 
gäller ytanspråk och skötsel.  

I Motala kommun finns drygt 600 klassade 
odlingslandskap varav 22 områden har 
klassats som nationellt intressanta37. Av 
dessa är nio hagmarker, fem alléer och res-
terande utgörs av slåtterängarna vid Solda-
tängen och Skrikstad, samt de gamla kul-
turlandskapen vid Staffanstorp respektive 
Fagerfallet. 

I Motala kommun har det inventerats 
knappt 300 ängs- och hagmarker. Bevaran-
devärdet av knappt en femtedel av dessa 
bedömdes vara av regionalt intresse och 
resterande av kommunalt eller lokalt in-
tresse.  

Faktorer som påverkat klassningen av de 
inventerade områdena och som direkt kan 
kopplas till minskningen av artmångfalden 
på ängs- och betesmarker är gödsling, för 
lågt betestryck och igenväxning38.  

Bland de nationellt intressanta områdena 
finns inga torrängar, men på gränsen till att 
klassas som nationellt intressant finns en 
motocrossbana, vid Galgbacken i Lönsås. 
Här finns torrängsflora med flera rödlistade 
växter och insekter. I kommunens natur-
vårdsprogram framhävs att särskild kraft 
bör läggas på att identifiera, restaurera och 
säkra fortsatt hävd på fler torrängar, ef-
tersom dessa är mycket ovanliga.   

37 Motala kommun, Naturvårdsprogram del1, 2014. 
38 Ibid. 
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Det finns sju områden med skogsbeten, av 
kommunalt och lokalt intresse i kommu-
nen. De är generellt ovanliga i landskapet 
idag och därför extra viktiga att sköta och 
bevara. Karaktäristiskt för skogsbeten är 
ett variationsrikt trädskikt, förekomst av 
luckor i vegetationen samt en tät grässvål.  

Eklandskapen i Östergötland är sett till sina 
natur- och kulturvärden av nationellt in-
tresse. De finns både i skogsmark och i od-
lingslandskapet. Bevarandevärdena är till 
stor del beroende av hävd i form av betes-
djur samt att igenväxning motverkas. Idag 
är dock ekmiljöerna för igenväxta på grund 
av upphörd eller för svag skötsel.  

Särskilt värdefulla ekmiljöer hittas runt 
Boren, som ekhagarna i Kristberg och 
Stubba, ekskogen i Ruda, samt vid Ström-
mens utlopp i Boren vid Ekenäs. 14 av 
kommunens ekmiljöer är regionalt intres-
santa. Nationellt värdefulla ekmiljöer före-
kommer punktvis i norra och södra delen 
av kommunen. 

Det finns 240 alléer klassade som naturvär-
den i kommunen, varav sex är av nationellt 
intresse och 17 av regionalt intresse. Det är 
viktigt att bevara alléerna för framtiden ge-
nom att successivt föryngra dem, utan att 
för den skull ta bort alla träd samtidigt. 

Våtmarker  

Våtmarker är viktiga för den biologiska 
mångfalden och bidrar till viktiga eko-
systemtjänster. Våtmarker kan hålla kvar 
näringsämnen och miljöstörande ämnen, 

                                                 

39 Motala kommun, Naturvårdsprogram del1, 2014. 

minska klimatpåverkan och öka vattnets 
uppehållstid för utjämning av höga flöden.  

Ett nittiotal våtmarker är inventerade i 
kommunen39. Av dessa klassades vid in-
venteringstillfället 16 som ostörda medan 
nio klassades som förstörda. Resterande 75 
objekt är mer eller mindre påverkade av in-
grepp som påverkar vattenföringen, exem-
pelvis dikning, avverkning av angränsande 
skog, vägbyggen eller vattenreglering40.  

En mycket speciell form av våtmarker är 
extremrikkärr, eller så kallade kalkkärr, 
som kan bildas under mycket speciella 
geologiska och hydrologiska förhållanden. 
Kalkkärren har en säregen flora där or-
kidéer är mest välkända. I Motala kommun 
har sju kalkkärr bedömts vara av riks- eller 
regionalt intresse.  

Några av de mest värdefulla kalkkärren har 
på senaste tiden restaurerats och fler kalk-
kärr har dessutom fått skydd.  Dock så har 
statusen försämrats på de mindre och lägre 
klassade kalkkärren i kommunen. Hoten 
mot kalkkärren är igenväxning och föränd-
rad hydrologi. Naturtypen är idag starkt ho-
tad på grund av att det finns så få objekt 
kvar, dock har restaurering på till synes helt 
förstörda kalkkärr givit mycket goda resul-
tat. 

Mossar och kärr upptar en stor areal av 
Motala kommuns yta och kommunen har 

40 Ibid. 
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därför ett särskilt ansvar att bevara de vär-
den som finns knutna till denna naturtyp. 
Fem objekt är av nationellt intresse. 

Skogsområden 

Det finns stora arealer skogsmark i Motala 
kommun. Dock är andelen ytor med höga 
naturvärden i förhållandet till skogsarea-
lerna relativt liten41.  

De flesta skogsområden som har beskrivna 
naturvärden finns på torr och frisk mark, 
medan cirka en fjärdedel utgörs av sump-
skogar. Barrskogar dominerar men både 
bland- och lövskogar förekommer. 

Av de skogsområden som är av nationellt 
intresse kan särskilt strandskogarna utmed 
Vättern samt Vätterns öar nämnas. Där 
blandas gamla grova tallar med gamla, 
självföryngrande bestånd av lind.  

På de näringsrika jordarna i slättområdena 
finns nationellt intressanta områden med 
gammal lövskog, till exempel vid Ulvåsa 
och Lidsö. Även i stadsnära lägen utmed 
Göta kanal och Motala ström finns beva-
randevärda trädbestånd, till exempel Sveri-
ges längsta allé.  

I de norra delarna av kommunen finns ett 
par karakteristiska skogsområden för 
skogsbygden, som också bedömts vara av 
nationellt intresse, till exempel Trolleflod 
och Håleberget.  

Bland de skogsområden som är av region-
alt intresse finns förutom barr-, bland- och 

                                                 

41 Motala kommun, Naturvårdsprogram del1, 2014. 

lövskog även en del sumpskogar, till exem-
pel vid Sofiero och Godegårds bruk. De 
kommunalt intressanta skogsområdena 
finns framförallt norr om Boren och utgörs 
av barrskogsmiljöer eller sumpskogar. Lo-
kalt intressanta skogsområden utgörs 
främst av naturvärdesobjekt som redovisas 
i Skogsstyrelsens inventeringar.  

Fragmenteringen som sker genom hygges-
bruk är ett vanligt förekommande hot mot 
naturvärden i skogsområden. Även om ett 
bestånd med naturvärden sparas så kan av-
verkning i intilliggande områden ge nega-
tiv påverkan på naturvärdena på grund av 
kanteffekter. Detta är extra känsligt i sump-
skogar eftersom livsmiljöerna där är bero-
ende av stabila förhållanden med låga tem-
peraturer och hög luftfuktighet. Fragmen-
teringen som sker på grund av hyggesbruk 
försämrar dessutom spridningskorridorer i 
landskapet.  

Ett annat hot mot kommunens skogsområ-
den och som drabbat ädelskogsmiljöer 
hårt, är sjukdomar på träd, till exempel ask-
skottssjukan och almsjukan.  

Sjöar och vattendrag 

Motala kommun är mycket rikt på olika ty-
per av sötvattenmiljöer. Tre vattendrag är 
av nationellt intresse42.  

De mest påtagliga utmaningarna för beva-
randet och återskapandet av vattenmiljöer 
är mänsklig aktivitet i form av fysisk på-
verkan. Torrläggning av stora områden vid 

42 Motala kommun, Naturvårdsprogram del1, 2014. 
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dikning i jord- och skogsbruket, vattenre-
gleringar i samband med kraftverk, för-
dämningar och rätningar av vattendrag är 
exempel på åtgärder som har skett på be-
kostnad av naturvärden och därmed förut-
sättningarna för ekosystemtjänster.  

Några positiva trender de senaste decenni-
erna är en uppbromsning av vattnens för-
surning och minskad näringsbelastning av 
våra vatten. 

Grön infrastruktur 

En väl fungerande grön infrastruktur 
skapar värden i form av viktiga ekosystem-
tjänster som pollinering, hushållning med 
vatten och näringsämnen och ökad resili-
ens mot klimatförändringens effekter, vil-
ket minskar sårbarheten i samhället.  

Grönstruktur kan också utformas för att ta 
hand om ökande vattenmängder från hård-
gjorda ytor i tätorter. På så vis kan risken 
för översvämning och därtill kopplade ne-
gativa effekter minskas. 

Handlingsplanen för grön infrastruktur i 
Östergötland43 är ett första steg i ett lång-
siktigt arbete för bevarandet och utveckl-
ingen av grön infrastruktur in länet. Hand-
lingsplanen tar upp fyra områden som sär-
skilt angelägna att bibehålla och utveckla:  

- torra och friska blomrika ängar, 
- ädellövsmiljöer, 
- vattendragsmiljöer och 

                                                 

43 https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/sam-
halle/planering-och-byggande/gron-infrastruk-
tur/regional-handlingsplan.html [2020-04-22]. 
44 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.61, 2020-02-12. 

- grön infrastruktur vid fysisk planering. 
 
En särskild utmaning som nämns är att be-
tesdjuren blir färre och att jordbruk läggs 
ned.    

Kulturmiljö  

Skyddad kultur 

I Motala kommun finns flera områden och 
objekt som är skyddade genom kulturmil-
jölagen (KML), däribland, fornlämningar, 
kyrkliga kulturminnen och enskilda bygg-
nadsminnen44.  

Det finns fem områden i kommunen som är 
av riksintresse för kulturmiljövården, Göta 
Kanal, Ulfåsa, Medevi Brunn, Godegård 
och Tjällmo. Ett nytt riksintresseområde 
kan komma att utses av Länsstyrelsen inom 
en nära framtid i Motala kommun, Rund-
radiostationen i Motala45.  

Skyddad kultur beskrivs och bedöms i ka-
pitlet Avstämning om lagar och mål. 

Kulturvärden 

I boken Natur- och kulturmiljöer i Öster-
götland från 198346 beskrivs ca 750 natur- 
och kulturmiljöer av regionalt intresse. Av 
dessa finns cirka 120 i Motala kommun.  

Ett av bokens syften var att fungera som ett 
planeringsunderlag i kommunerna. Boken 
är i behov av aktualisering, men kan trots 

45 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.52, 2020-02-12. 
46 Länsstyrelsen i Östergötlands län, Natur- och kul-
turmiljöer i Östergötland, 1983. 

54

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html


MIL JÖKON SE KVENSBE SKRIVNIN G  

38 
 

det fortfarande användas som en källa till 
information om värdefulla kulturmiljöer.  

Kulturmiljöinventeringar har genomförts 
för Motala kommun 2017–2019 och för 
Motala stad 2018. Dessa ligger till grund 
för ett pågående arbete med ett nytt kultur-
miljöprogram för kommunen. Programmet 
ska identifiera värden och ange hur dessa 
ska beaktas i samhällsbyggnadsprocessen. 

Förhistoriska värden 

Arkeologiska undersökningar har visat att 
landskapet som idag motsvarar Motala 
kommun var bebott på den äldre stenål-
dern47. Redan för 11 000 år sedan kom de 
första människorna till viken i Vättern där 
Motala stad ligger idag. Fynd från så tidigt 
som när isen drog bort visar att människor 
bosatte sig på båda sidor om den då nybil-
dade strömmen, idag Motala ström, och där 
levde väl av jakt och fiske i flera tusen år.  

Fynden från boplatslämningarna är ovan-
ligt många och bevarandeförhållandena har 
varit otroligt goda. Föremål av horn, ben 
och sten har hittats i stora mängder, fler än 
vad som tidigare framkommit på någon an-
nan plats i Europa. Fynden har även bidra-
git till mer kunskap om den tidiga stenål-
derns offerriter.  

Brons- och järnåldersvärden 

Fynd från brons- och järnålder är än så 
länge färre i Motala med omnejd.  

                                                 

47 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.25, 2020-02-12. 

Runt Kristi födelse ökade befolkningen 
och de sociala skillnaderna blev större. Ge-
nom stallgödsling bildades ett enkelriktat 
flöde av näringsämnen från ängen till 
åkern, vilket kom att dominera jordbruket 
till långt in på 1800-talet då vallodlingen 
tog vid.  

Under järnåldern flyttades gårdarna ner 
från höjdlägen till lägre liggande, tyngre 
lerjordar som gav bättre skörd. De gårds- 
och bylägen som uppstod i slutet av järnål-
dern och i början på medeltiden finns 
många gånger kvar än idag.  

I slutet av järnåldern tog byväsendet form 
och marken delades upp i inägo- och ut-
mark mellan bönderna. Byväsendet upp-
löstes inte förrän i samband med skiftesre-
formerna på 1800-talet.  

Medeltida värden 

På 1100-talet började de första stenkyr-
korna dyka upp i landskapet, framförallt i 
slättbygden48. Kyrkorna Ask, Ekebyborna, 
Kristberg, Lönsås, Vinnerstad och Älve-
stad är alla från denna tid. Sockenbild-
ningen börjar under samma tid och är en 
förlaga till dagens kommuner.  

Skogsbygden, i den norra delen av kommu-
nen runt Godegård och Tjällmo, fick ett 
uppsving under medeltiden när bergsbruk 
etablerades. Det ledde till förändringar i 
landskapet, skogen blev nästan en bristvara 

48 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.28, 2020-02-12. 
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när den användes som bränsle. Namn med 
ändelsen ”-hyttan” är från denna tid49.  

Godegårds bergslag, i den nordvästra delen 
av kommunen, var aktiv från 1200-talet till 
sent 1600-tal. Bergshanteringen fortsatte 
under 1700-, 1800-och in på 1900-talen, då 
många levde av bland annat spiksmide och 
senare även mer avancerade smiden50. 

Nyare tid 

Från 1800-talet var det sågverksrörelsen 
och massa- och pappersindustrin som 
gjorde anspråk på skogen51. Idag finns bara 
mycket små rester kvar av opåverkad skog 
i kommunen, sannolikt mindre än 1%.  

Soldattorpen blev vanliga i slutet av 1600-
talet, i samband med omorganiseringar i 
försvaret52. Soldattorpen placerades oftast i 
kanten av ägorna, långt ifrån byn eller hem-
manet. Kommunens tydligast bevarande 
exempel på detta är Drottninggatan i Äl-
van, ursprungligen en gata som ledde till 
utmarken där soldattorpen placerades tätt.  

Jordbruksreformerna under 1700- och 
1800-talet har haft stor påverkan på land-
skapet och kulturmiljön i kommunen53. 
Dagens odlingslandskap med ensamlig-
gande gårdar är en direkt följd av laga skif-
tet då bykärnorna sprängdes och gårdarna 
flyttades ut.  

                                                 

49 Ibid. 
50 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.29, 2020-02-12. 
51 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.30, 2020-02-12. 

Sjösänkningarna från mitten av 1800-talet 
och cirka 100 år framåt har också påverkat 
landskapet och jordbrukskulturen kraftigt, 
till exempel på Tjällmoslätten. Sjösänk-
ning frigjorde mer odlingsbar mark på be-
kostnad av kärr- och ängsmarker.  

Efter andra världskriget rationaliserades 
jordbruket kraftigt. Mindre gårdar slogs 
ihop eller lades ned, speciellt i skogsbyg-
den. Det äldre mosaiklandskapet försvann 
nästan helt och ängar, hagmarker, slåtter- 
och betesmarker blev alltmer sällsynta.  

Det effektivare jordbruket och industria-
liseringen ökade behovet av bättre kommu-
nikationer. 1873 byggdes järnvägslinjen 
Mjölby–Hallsberg som skulle tillgodose 
Motala verkstads och slättböndernas trans-
portbehov54. Ytterligare linjer tillkom ef-
terhand och var aktiva fram till 1960-talet 
då de konkurrerades ut av landsvägarna.  

På landsbygden placerades stationerna ofta 
en bit ifrån det gamla samhället och gav 
därigenom upphov till nya samhällen, till 
exempel i Klockrike och Fornåsa som båda 
är gamla kyrkbyar. Om linjerna inte följde 
befintliga kommunikationsstråk så uppstod 
helt nya samhällen, till exempel Älvan, Få-
gelsta, och Österstad.  

Det finns en del spår av de gamla järnvägs-
linjerna kvar i kommunen men ingen är i 

52 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.30, 2020-02-12. 
 
53 Ibid. 
54 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.31, 2020-02-12. 
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drift, till exempel en liten bit järnväg mel-
lan Motala och Fornåsa, Den allmänna 
vägen nr 1050 mellan Österstad och Klock-
rike är i sin sträckning till viss del den-
samma som linjen Motala–Linköping55.  

Sveriges första egnahemsförening skapa-
des i Motala kommun år 1892 då en jord-
bruksförening i De Geerfors i Godegård 
bytte namn till Föreningen Egna Hem56. 
Egnahemsrörelsen uppmuntrade inled-
ningsvis främst jordbruksarbetare, småbru-
kare och lägre tjänstemän att skaffa en egen 
bostad, gärna med tillhörande småjordbruk 
för försörjningens skull. Bland de första fi-
lialerna var Karlsby, Motala Verkstad och 
Motala ström. År 1900 fanns ett 80-tal fili-
aler och rörelsen spreds snart till större stä-
der. Egnahemsepoken upphörde i och med 
miljonprogrammets lansering 1965–75 och 
Föreningen Egna Hems verksamhet upp-
hörde 198057.  

Motala stad 

Området runt Motala ströms utlopp i Vät-
tern är en gammal boplats, men staden 
Motala är relativt ung. Den blev köping 
1825 och fick stadsprivilegier först 188158.  

Inom staden finns kulturhistoriskt värde-
fulla miljöer och byggnader som berättar 
om stadens utveckling och historia. Staden 
karakteriseras av industrialismens bebyg-
gelse med viktiga inslag som Baltzar von 

                                                 

55 Ibid. 
56 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.32, 2020-02-12. 
57 Ibid. 
58 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.34, 2020-02-12. 

Platens solfjäderformade stadsplan, radio-
masterna, Motala verkstad, Motala Ström, 
Varamonstranden och utblickarna mot 
Vättern. 

Under 1800-talet gick Motala från kyrkby 
till industristad. 1810 anlades hamnen och 
samma år påbörjades byggandet av Göta 
Kanal. Sluss- och brovaktarboställen bygg-
des och städer och samhällen växte upp 
kring kanalen som invigdes 183259.  

Kanalens betydelse för infrastrukturen 
dämpades kanske något av järnvägsut-
byggnaden som påbörjades några decen-
nier senare, men den var ändock en viktig 
transportled fram till 1960-talet och lockar 
idag mycket turister och fritidsseglare60.  

Motala Verkstad anlades 1822 och kom att 
bli en av Sveriges största och mest bety-
dande industriella anläggningar. Den till-
verkade senare fartyg, broar, ångmaskiner, 
lokomotiv, kyrktorn och radiomaster. 

Motala kraftverk anlades 1918–1921 vilket 
förändrade hela miljön i och kring Motala 
ström. Hårstorpssjön dämdes upp och be-
byggelsen på södra stranden raderades ut, 
däribland Hårstorps gård och delar av 
Charlottenborgs ägor61. 

59 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.36, 2020-02-12. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Motala rundradiostation uppfördes 1927.  
De två 120 m höga radiomasterna är tillver-
kade på Motala verkstad och har blivit en 
viktig symbol för Motala stad. 

Under 1960- och 70-talet utvecklades sta-
den radikalt62. Småstadsbebyggelsen fick 
ge plats åt storskaliga bostadskvarter som 
skulle vara självförsörjande med service 
genom ett stadsdelscentrum. Den så kal-
lade Gamla stan revs och ersattes med flera 
kvarter med sjuvåningshus och stora delar 
av den gamla stadskärnan raderades när 
den fyrfiliga genomfarten för riksväg 50 
anlades.  

Landskapsbild  

En kommunövergripande landskapsanalys 
finns för Motala kommun63. Syftet med 
analysen är att få en helhetssyn på land-
skapet och därmed bättre kunna bedöma 
påverkan av olika ingrepp, företag eller 
handlingar.  

Motala kommun har ett varierat landskap 
som sträcker sig från den skogbeklädda 
bergslagsbygden i norr till det öppna och 
storskaliga odlingslandskapet i söder. Där-
emellan finns Vätternkusten och vattensy-
stemet österut64.  

                                                 

62 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.37, 2020-02-12. 
63 Sweco, Kommunövergripande landskapsanalys 
Motala kommun, 2011. 

 
Figur 1: Landskapstyper i Motala kommun, bild från 
Motala kommuns Landskapsanalys från 2011. 

Kommunen har två naturgeografiska reg-
ioner. Slättbygden går som ett horisontellt 
bälte över Östergötland, söder om förkast-
ningsbranten som sträcker sig mellan Vät-
ten och Östersjön. Skogsbygden breder ut 
sig norr om förkastningsbranten och karak-
teriseras av den kuperade Tylöskogen mel-
lan Tiveden och Kolmården65.  

Skogsbygden är den mest varierande land-
skapstypen i Motala kommun. Landskapet 
har både relativt flacka områden blandat 
med mycket kuperade områden och med 
inslag av mossar, sjöar och vattendrag.  

Områdena ligger över 100 meter över ha-
vet med toppar över 200 meter över havet. 
Den övergripande markanvändningen är 
skogsbruk, men det finns även mosaikar-

64 Ibid.  
65 Ibid. 

Skogsbygden 

Sjö- och  
kanalbygden 

Slättbygden 
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tade strukturer med öppna ängs- och hag-
marker samt odlingsmark. Inom landskaps-
typen finns ett antal orter såsom Godegård, 
Nykyrka, Bona och Karlsby. 

Till slättbygden hör det stora slättland-
skapet söder om Motala och sjön Boren 
samt området rumt Tjällmo. Landskapet är 
flackt och ligger till stor del under 100 me-
ter över havet. Slättområdena är till stor del 
uppodlade. Den huvudsakliga markan-
vändningen är jordbruk, men det finns även 
inslag av skogsklädda moränkullar och 
åsar. Marken nyttjas till stor del som od-
lingsmark, några större betesmarker finns 
ej. Bebyggelsen är spridd med undantag för 
orter som Österstad, Fornåsa, Fågelstad, 
Klockrike och Tjällmo. 

Sjö- och kanalbygden utgörs av Vättern 
och Boren med stränder samt Göta kanal 
och Motala stad. Områdena ligger till 
största delen mellan 0 och 100 meter över 
havet. Längs Vättern sluttar branta, skogs-
klädda bergsryggar ner mot vattnet. Boren 
kantas av ett anrikt kulturlandskap och rika 
naturmiljöer. Motala stad och Borensberg 
har en hög befolkningstäthet. Vid strän-
derna till Vättern och Boren är bostadsbe-
byggelsen relativt sparsam, fritidshusbe-
byggelsen utgör en relativt stor del och 
även större gods som Norra Freberga, Lin-
denäs, Ulvåsa och Kristberg förekommer. 

Friluftsliv 

Två områden i kommunen är av nationellt 
värde för friluftslivet och skyddade som 

                                                 

66 Motala kommun, Friluftsplan, 2013. 

riksintresse. ”Vättern och dess öar och 
strandområden” är riksintresse för turism 
och rörligt friluftsliv och ”Göta kanals vat-
tensystem” är riksintresse för friluftsliv. 
Områdena beskrivs och bedöms i kapitlet 
Avstämning mot lagar och mål.  

I flera av de nationella miljömålen beskrivs 
att människan ska ha tillgång till en god na-
tur- och kulturmiljö. Tätortsnära natur ska 
bibehållas och tillgängliggöras för att 
skapa en god vardagsmiljö. 

För att uppfylla de nationella målen och 
samtidigt uppfylla sin egen vision är 
Motala kommuns ambition att förvalta och 
utveckla den kommunalägda naturmarken 
med hänsyn till friluftslivet. Kommunen 
har antagit en Friluftsplan66 som ska an-
vändas som underlag vid kommunens fy-
siska planering.  

Östgötaleden är ett system med vandrings-
leder i regionen, varav flera ledsträckor el-
ler rundvandringar går genom Motala kom-
mun. Variationen i upplevelse är stor på le-
derna och det finns allt från djupa skogar 
och vidsträckta slättlandskap, till strandle-
der med vackra utblickar och badmöjlig-
heter. Vandringslederna bidrar till att män-
niskor kommer ut i naturen, rör på sig och 
det bidrar till en levande landsbygd.  

Kommunen jobbar med skolskogar för att 
förskolor och skolor ska ha tillgång till när-
belägna naturområden för utomhuspedago-
gik och rekreation. Skolskog definieras 
som ett avgränsat område vilket disponeras 
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av en skola eller en förskola för planerade 
lektioner och utevistelse. Skolskogarna är 
även tillgängliga för allmänheten som 
gärna får nyttja området med dess frilufts-
anläggningar, till exempel grillplatser. 

Försvarets intressen  

Riksintresse för totalförsvaret innebär att 
mark- och vattenområden som har bety-
delse för totalförsvaret så långt det är möj-
ligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan motverka totalförsvarets intressen. 

Riksintressen för totalförsvaret, till exem-
pel flygflottiljer, övnings- och skjutfält, 
kan i vissa fall redovisas öppet, men av 
sekretesskäl är det inte alltid möjligt. När 
det inte är möjligt beror det ofta på att det 
finns koppling till spanings-, kommunikat-
ions- och underrättelsesystem67.  

I Motala kommun kan riksintressen för 
totalförsvaret framför allt påverkas av upp-
förande av höga byggnadsobjekt som mas-
ter och vindkraftverk. Försvarsmakten ska 
därför alltid kontaktas i tidigt skede i såd-
ana ärenden. Hela landets yta är samråds-
område för objekt högre än 20 m utanför 
tätort och högre än 45 m inom tätort68. 

I många fall kan försvarsverksamhet 
samexistera med andra intressen69. Fasta 
fysiska hinder som begränsar verksam-
heten för flyg och fartyg innebär dock som 
regel störningar för verksamheten.  

                                                 

67 Motala kommun, Vindbruksplan, 2011. 
68 Ibid. 

Riktlinjer i ÖP 

I ÖP-förslaget presenteras riktlinjer som 
bidrar till att förebygga, hindra motverka 
eller avhjälpa betydande negativa miljöef-
fekter på värden och hänsyn kopplade till 
kommunens markområden. Riktlinjerna 
återfinns i sin helhet i ÖP-förslaget under 
rubrikerna: 

- Jordbruksmark 
- Energi och klimat: Solenergi, Vind-

kraft  
- Natur 
- Grön- och blåstruktur 
- Friluftsliv  
- Värdefulla kulturmiljöer 
- Landsbygdsutveckling i strandnära lä-

gen, LIS 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Översiktsplaneförslaget beskriver ett stort 
behov av nya bostäder men även ett stort 
behov av nya verksamhetsområden och ut-
veckling av infrastrukturen.  

Jord- och skogsbruk 

Det växande samhällets behov av mer 
markområden för bebyggelse, som i Mota-
las fall är detsamma som bördig jordbruks-
mark, innebär en intressekonflikt med jord-
brukets och andra allmänna intressen.  

Kommunen har inställningen att jordbruks-
mark kommer att behöva tas i anspråk för 

69 Boverket, https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-
skapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-in-
tressen/hav/totalforsvaret/ [2020-04-06] 
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att utveckla och expandera kommunen, 
framförallt Motala stad men även andra or-
ter. Detta för att annan tätortsnära mark har 
höga värden för natur och friluftsliv.  

I ÖP-förslaget föreslås jordbruksintresset 
vägas mot andra allmänna intressen, ur ett 
lokalt och regionalt perspektiv och ett antal 
aspekter ska beaktas, till exempel storlek 
och geometri på odlingsfälten, odlingsmar-
kens förhållande till andra fält eller 
närsläktade verksamheter som djurhåll-
ning, naturvårdsvärden eller kulturmiljö-
värden.   

ÖP-förslaget förespråkar en värdering av 
jordbruksmark i tre klasser, där jordbruks-
mark med högst värdering ska undantas 
från exploatering, medelhögt värderad od-
lingsmark i möjligaste mån ska undantas 
från exploatering som permanent skadar 
dess funktion, medan odlingsmark med 
lägst värdering kan tas i anspråk efter av-
vägning mot andra allmänna intressen. 

Ansatsen till att skapa ett värderingssystem 
för jordbruksmarken bedöms som ett bra 
verktyg för att värderingar av jordbruks-
mark i hela kommunen ska bli rättvis och 
jämförbar. Ansatsen visar på att kommu-
nen tar hanteringen av jordbruksmark på 
allvar och försöker lösa de intressekonflik-
ter som skapas i samband med ianspråkta-
gande av jordbruksmark. 

I en kommun där det finns mycket jord-
bruksmark att tillgå är det lätt att tanken 
uppstår att exploatering av en liten andel av 
den ”varken gör från eller till” och att ”det 
är oundvikligt”. När jordbruksmarken i ett 

visst område dessutom är mycket bördig 
kan dock den minst bördiga marken i ett lo-
kalt perspektiv vara mycket värdefull i ett 
nationellt perspektiv.  

Normerna riskerar på det här sättet att för-
skjutas åt ett håll där mer exploatering av 
jordbruksmark ”legitimeras” och lättare 
accepteras, än vad som är lämpligt ur ett 
nationellt perspektiv. Det finns en risk att 
förskjutningen av normerna förstärks ge-
nom att kommunen i ÖP-förslaget uttalar 
att jordbruksmark ”kommer att bebyggas”.  

I MKB:n är man därför kritisk till att det 
officiella ställningstagandet i ÖP-förslaget 
är så pass ”exploaterings-liberalt” när det 
kommer till jordbruksmark. Även om inte 
kommunen vill ha ett officiellt ställnings-
tagande som säger ”noll exploatering på 
jordbruksmark” så rekommenderas kom-
munen ändå se över den nuvarande skrivel-
sen.   

Kraftförsörjning  

Kommunen är i princip positiv till vind-
kraft förutsatt att etablering av verk inte ger 
väsentligt negativ påverkan på natur, kul-
tur, landskapsbild och rekreation. I riktlin-
jerna i ÖP:n har riktlinjer formulerats uti-
från de olika landskapstyperna i kommu-
nen: Slättbygden, Vätterbygden och 
Skogsbygden.   

Kommunen ställer sig även positiv till so-
lenergianläggningar, till exempel solfång-
are och solcellspaneler.  

Att kommunen i ÖP-förslaget har en posi-
tiv inställning till förnyelsebara verk och 
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anläggningar kan leda till att fler ser möj-
ligheter med att investera i egna vindkraft-
verk eller solenergianläggningar och att det 
i handläggningen av bygglov också finns 
stöd för att bilägga fler ärenden av denna 
sort. Att kommunen dessutom formulerat 
riktlinjer för olika landskapstyper underlät-
tar också hanteringen av förfrågningar för 
vindkraft.  

Detta bedöms ge positiva konsekvenser på 
naturen och den biologiska mångfalden då 
det på sikt kan minska efterfrågan på kraft-
försörjning från mindre miljövänliga alter-
nativ.  

Det kan potentiellt uppstå konflikter mel-
lan vattenkraften i kommunen och andra 
intressen som är kopplade till vatten, som 
kulturmiljö, naturmiljö och rekreation och 
friluftsliv. För att få vägledning vid sådana 
potentiella konflikter rekommenderas att 
det tydligare framgår i ÖP-förslaget hur 
kommunen ställer sig till vattenkraft samt 
att riktlinjer tas fram även för vattenkraft.  

Natur och biologisk mångfald 

Skyddad natur 

För att påverka lagskyddade naturområden 
och hotade arter behövs särskilt tillstånd el-
ler dispens av tillsynsmyndigheten, oftast 
länsstyrelsen. Att föreslå utveckling, till 
exempel bostadsutveckling, inom lagskyd-
dade områden är en process som sträcker 
sig utanför ÖP-förslagets befogenheter. 
Om utveckling föreslås i områden som på 
något sätt skulle kunna påverka lagskyd-
dade områden ska de föreskrifter som finns 

kopplade till lagskydden följas. Mer detal-
jerade bedömningar finns i kapitel Avstäm-
ning mot Lagar och mål.  

Värdefull natur 

I ÖP-förslaget beskrivs den grundläggande 
utgångspunkten i kommunen vara att kom-
munen bör skydda, sköta och värna om vär-
defulla naturmiljöer, både när det gäller 
dess ekologiska värden, värden för boende 
och besökare samt värden kopplade till 
ekosystemtjänster och grön infrastruktur.  

De riktlinjer som beskrivs i kommunens 
naturvårdsprogram beskrivs även i ÖP-för-
slaget, vilket är ambitiösa mål för bevaran-
det och utvecklingen av olika sorters vär-
defull natur. I naturvårdsprogrammet fram-
hävs att programmet ska utgöra underlag 
för den fysiska planeringen. Detta uppre-
pas i ÖP-förslaget och befäst samtidigt ge-
nom att naturvårdsprogrammets riktlinjer 
upprepas i ÖP-förslaget.  

Vidare slår ÖP-förslaget fast att endast 
grönområden som har liten betydelse för 
rekreation och biologisk mångfald får tas i 
anspråk för bebyggelse. Kompensationsåt-
gärder bör aktualiseras vid ingrepp i grön-
strukturen. 

Riktlinjerna som beskrivs i ÖP-förslaget 
sätter upp ambitiösa mål för att värna na-
turmiljön och den biologiska mångfalden. 
Den föreslagna bebyggelseutvecklingen i 
ÖP-förslaget har i huvudsak lokaliserats 
för att undvika ingrepp i värdefull natur. 
Om kommunen i sin fortsatta, mer detalje-
rade planering, lever efter uppsatta riktlin-
jer så bedöms ÖP-förslaget ge positiva 
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konsekvenser för kontinuiteten och ut-
vecklingen av grönstrukturen. 

Riktlinjer finns för alla de beskrivna natur-
typerna i Motala kommun, odlingsland-
skapet, våtmarker, skogsmiljöer samt sjöar 
och vattendrag. Generellt bedöms de be-
skrivna riktlinjerna värna och ta hänsyn till 
de naturmiljöer som finns i kommunen. De 
angivna riktlinjerna sätter på ett sätt upp 
förutsättningarna och ramarna för kommu-
nens naturvårdsarbete. Det är dock lite 
synd att riktlinjerna stannar vid att vara just 
ett ramverk.  

Ta till exempel riktlinjen ”bidra till att are-
alen ängs- och hagmarker ökar i kommu-
nen”. Det hade det varit mycket intressant 
och givande (både för allmänheten och för 
de som är inblandade i den fysiska plane-
ringen i kommunen) att se och läsa exem-
pel på ”var” och ”hur” ängs- och hagmar-
kerna skulle kunna utökas i kommunen. 
Det hade gått att redovisa som ny/ändrade 
områden på plankartan i ÖP-förslaget, på 
samma sätt som annan markanvändning re-
dovisas, idag redovisas all grönstruktur 
men den redovisas som ”oförändrad”. Om 
denna detaljeringsgrad hade funnits i ÖP-
förslaget så hade ÖP-förslaget kunna vara 
ett ännu vassare och än mer användbart 
verktyg i den fysiska planeringen. Ett så-
dant grepp hade också varit ett sätt att vi-
dareutveckla åtgärderna från det strate-
giska naturvårdsprogrammet, konkretisera 
dem i ÖP-förslaget och anpassa dem för att 
enkelt kunna implementeras i den fysiska 
planeringen.   

Motala stad 

Den största bostads- och verksamhetsut-
vecklingen är förutspådd att ske i Motala 
stad. Utvecklingen planeras ske genom för-
tätning men även genom att utöka staden, 
framförallt norr ut. Utveckling, bland annat 
ny bebyggelse, föreslås delvis på mark med 
naturvärden och delvis inom områden med 
skyddad natur.  

I det fortsatta arbetet med bebyggelseut-
veckling i områden med värdefull natur är 
det viktigt att följa ÖP-förslagets riktlinje 
om att inte bygga på mark som har bety-
delse för den biologiska mångfalden. 

LIS-områden 

Några LIS-områden ligger helt eller delvis 
inom mark med naturvärdena. Eftersom 
kommunen har som riktlinje att undvika 
exploatering på mark med naturvärden så 
rekommenderas kommunen att se över de 
föreslagna gränserna för LIS-områdena. 

Kulturmiljö 

I ÖP-förslaget anges att Kulturmiljöpro-
grammet ska vara ett underlag vid fysisk 
planering i kommunen. Värdefulla kultur-
historiska byggnader och miljöer ska beva-
ras och utvecklas och kulturhistoriska vär-
den ska ses som en resurs för att stärka den 
lokala identiteten, belysa attraktiva livsmil-
jöer samt bidra till ökad besöksnäring och 
nya näringsverksamheter. 

Förhållningen till kulturmiljövärden är 
mycket generell i ÖP-förslaget och lämnar 
mycket utrymme för tolkning och frihet, 
samtidigt som de skyddade kulturmiljöob-
jekten har ett mycket tydligt och konkret 
lagrum att förhålla sig till. 
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När arbetet med det nya kulturmiljöpro-
grammet kommit längre finns förhopp-
ningsvis fler konkreta riktlinjer som kan ar-
betas in i ÖP-förslaget innan ÖP-förslaget 
ska antas.   

Landskapsbild 

Kommunens tre karakteristiska landskaps-
typer: skogsbygd, sjö- och kanalbygd samt 
slättbygd, är viktiga för Motala kommuns 
identitet. Det finns starka kopplingar mel-
lan landskapstyperna, eller landskapsbil-
derna, och kommunens natur- och kultur-
miljöer samt jord- och skogsbruk. Genom 
dessa är också delar av landskapsbilderna 
skyddade, men inte landskapsbilden som 
helhet. En del värden i landskapsbilden, 
framförallt helheten, riskerar att glömmas 
bort och gå förlorad genom att inte ett hel-
hetsgrepp på begreppet landskapsbild är ta-
gen i ÖP-förslaget. MKB:n rekommende-
rar därför att riktlinjer för bevarande av be-
fintliga landskapsbilder i kommunen tas 
fram.   

Friluftsliv 

I ÖP-förslaget beskrivs kommunens an-
tagna Friluftsplan från 2013 som ett viktigt 
planeringsunderlag och därifrån kommer 
ÖP-förslagets riktlinjer för friluftslivet.  

Riktlinjerna kring att förbättra och utveckla 
friluftslivet genom exempelvis upprustning 
av stigar och förbättrad information be-
döms vara positivt för friluftslivet i kom-
munen. 

Förhållningssättet i ÖP-förslaget vid ex-
ploatering i strandnära lägen är att zonen 
närmast strandlinjen lämnas obebyggd så 

att växt- och djurlivet bibehålls och all-
mänheten har fri passage. Vidare får endast 
grönområden som har liten betydelse för 
rekreation och biologisk mångfald tas i an-
språk för bebyggelse. Detta bedöms vara 
positivt för friluftslivet.  

Något som också påverkar värdena kopp-
lade till friluftslivet är omgivningsupple-
velsen. För att upprätthålla upplevelsen av 
”orörd kustlinje”, ”djup skog” eller ”vid-
sträckt hagmark” så behövs stora områden, 
ofta utan bebyggelse. Att bara spara till ex-
empel en sträcka för människor att passera 
på kommer inte att bevara den ursprungliga 
upplevelsen av friluftslivet på platsen. En-
staka avbrott med bebyggelse i tidigare 
vidsträckta natur- och kulturlandskap kan 
vara acceptabelt, men för att värna frilufts-
livet och den turism och besöksnäring som 
det i förlängningen genererar, så skulle ett 
större och vidare perspektiv behöva tas på 
friluftslivvärdena än endast ett ”passer-
bart” område för befintliga stigar och vand-
ringsleder. Risken är annars att planerad 
exploatering försämrar friluftslivets kärn-
värden.  

Ett exempel på riktlinje som skulle kunna 
arbetas in i ÖP-förslaget för att skydda fri-
luftslivet, turismen och besöksnäringen är 
ett slag system för olika buffertzoner till 
olika slags friluftslivsvärden.   

Försvarets intressen 

I ÖP-förslaget ställer sig kommunen kritisk 
till så kallade stoppområden för höga ob-
jekt som berör kommunens mark- och vat-
tenområden och som påverkar lämpliga 
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områden för vindkraft. Stoppområden in-
nebär att inga installationer över 20 meter 
får uppföras inom utpekade områden. 
Kommunen framhäver istället riktlinjen att 
objekt ”högre än 20 m utanför tätort samt 
objekt högre än 45 m inom tätort” ska sam-
rådas med Försvarsmakten.  

Kommunen har i sin vindbruksplan pekat 
ut lämpliga områden för vindkraftverk, 
även inom försvarets stoppområden. Detta 
för att ha en planberedskap för vindkraft 
även där, utifall att lagskyddet för stopp-
områden förändras.  

Frågan kring stoppområdenas vara eller 
inte vara är en stor och komplicerad dis-
kussion som inte kommer att få något av-
slut i denna ÖP eller MKB. Utan att ta ställ-
ning för eller emot så kan det ändå nämnas 
att kommunens förhållningssätt ska bli in-
tressant att följa.  

Förhållningssättet är på ett sätt att ha en 
god, men samtidigt något missvisande, 
planberedskap för kraftförsörjning, då man 
pekar ut områden där det i praktiken är 
omöjligt att upprätta vindkraftverk idag. I 
jämförelse så hanteras inga andra (riks-) in-
tressekonflikter på samma sätt i kommu-
nen, men andra intressen täcker inte heller 
så stora delen av kommunens yta.  

Kommunen har som ambition att klassa 
Vättern som riksintresse för vattenförsörj-
ning med motiveringen att Vättern är kom-
munens största och viktigaste vattentäkt 
och att ett större skydd för sjön är befogat. 
I ÖP-förslaget beskrivs också att de aktivi-
teter som utövas av Försvarsmakten i och i 

närheten av Vättern i flera avseenden är 
störande för Motalabor och besökare. Med 
Vättern utpekat som riksintresse kan antas 
att kommunen bättre kan mäta ”sina” in-
tressen i Vättern mot Försvarsmaktens. 

I dagsläget är Vättern som helhet inte ett 
riksintresse för vattenförsörjning och kom-
munen behöver ta hänsyn till försvarets in-
tressen i sjön i sin samhällsplanering.  

Bedömning av nollalternativet 

Utan en aktualisering av ÖP-förslaget sak-
nar kommunen ett aktuellt helhetsgrepp 
över hur markanvändningen i kommunen 
ska fördelas och prioriteras. 

ÖP06 har ingen övergripande strategi för 
hur intressekonflikter mellan jordbruks-
mark och framförallt mark för ny bebyg-
gelse ska hanteras. Det innebär att förut-
sättningarna för att göra rättvisa och jäm-
förbara avvägningar och värderingar är 
sämre i ÖP06 än i aktuellt ÖP-förslag.   

Kommunen är i ÖP06 positiv till etablering 
av vindkraftverk och allmänna riktlinjer för 
vindkraft beskrivs i ÖP06. Sedan antagan-
det av ÖP06 har kommunen tagit fram en 
vindbruksplan (2011) där mer under-
byggda, detaljerade och genomarbetade 
mål och strategier för vindkraftutveckl-
ingen i kommunen har tagits fram. Detta 
gör att ÖP06 i vissa hänseenden vad gäller 
vindkraftfrågorna är föråldrad.  

Solenergi nämns inte som alternativ kraft-
försörjning i ÖP06. Istället fokuserar ÖP06 
på naturgas som alternativ kraftförsörjning. 
Detta är också exempel på att kommunens 
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fokus har utvecklats sedan 2006 och att 
ÖP06 inte fullt ut kan användas som stöd 
för denna utveckling längre.  

Natur-, kultur- och friluftslivsvärden samt 
landskapsbilder i kommunen är mer eller 
mindre de samma i ÖP06 och aktuellt ÖP-
förslag. Men även för dem har förutsätt-
ningarna för vissa områden och objekt för-
ändrats sedan ÖP06, genom genomförda 
skyddsåtgärder och upprustningar men 
även på grund av utebliven skötsel eller 
hänsyn. Framförallt har kommunens över-
gripande planering förändrats sedan 2006. 
Befolkningstrenden har vänt från negativ 
till positiv, vilket ställer högre krav på bo-
stadsbyggande och verksamhetsutveckl-
ing. För att möta dessa behov behövs aktu-
ella och relevanta kommunövergripande 
strategier för de områden och objekt som 
ska skyddas från negativ påverkan – något 
som ÖP06 inte alltid lever upp till idag.  

Försvarets intressen har sedan ÖP06 antogs 
blivit en större fråga i kommunen. Konflik-
ter med försvarets intressen har blivit mer 
påtagliga sedan stoppområden för totalför-
svaret införts samt sedan kommunen mer 
aktivt börjat arbeta för att inrätta Vättern 
som riksintresse för vattenförsörjning. Av 
förklarliga skäl saknas därför aktuellt och 
tillräckligt stöd för hantering av dessa frå-
gor i ÖP06.  

Sammantaget bedöms nollalternativet, där 
ÖP06 behålls som strategiskt övergripande 
underlag för den fysiska planeringen i 
Motala kommun, som ett sämre alternativ.  

Föreslagna åtgärder och uppfölj-
ning 

Nedan sammanfattas de föreslagna åtgär-
der som har beskrivits i kapitlet Bedömning 
av ÖP-förslaget. 

Jordbruksmark 

- Kommunen bör se över nuvarande 
skrivelse i ÖP-förslaget om sin inställ-
ning till exploatering på jordbruks-
mark.   

Natur 

- Önskvärt att vidareutveckla natur-
vårdsprogrammets strategiska åtgärder 
till mer konkreta åtgärder i ÖP-försla-
get, för att göra ÖP-förslaget till ett 
tydligare och bättre stöd vid imple-
mentering i den fysiska planeringen.  

- Rekommendation att se över de före-
slagna gränserna för LIS-områdena så 
att inga konflikter finns med mark med 
naturvärden. 

Kulturmiljö 

- Utveckla riktlinjerna för kommunens 
kulturmiljövärden efterhand som det 
nya kulturmiljöprogrammet arbetas 
fram.  

Landskapsbild 

- Kommunen rekommenderas ta fram 
riktlinjer för bevarande av befintliga 
landskapsbilder i kommunen.   

Friluftsliv 

- Önskvärt med en riktlinje för ett buf-
fertzonsystem för olika slags frilufts-
livsvärden.   
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Social hållbarhet  

Värden och hänsyn 

Sociala aspekter är jämte ekonomiska och 
ekologiska aspekter mycket viktiga för 
människors livskvalitet och välbefinnande 
och har en given roll i all samhällsplane-
ring.  

Ett socialt hållbart samhälle är inklude-
rande, jämlikt och tolerant. Där känner 
människor sig delaktiga i samhällsutveckl-
ingen och har tillit till samhället. Att arbeta 
med social hållbarhet handlar om att skapa 
platser där människor trivs och kan leva ett 
gott liv, där de grundläggande mänskliga 
behoven tillgodoses och det finns goda för-
utsättningar att ta hand om sin hälsa70. 

I ett socialt hållbart samhälle ges förutsätt-
ningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen, medborgarna har lika 
möjligheter oavsett kön, socioekonomisk 
tillhörighet och etnisk eller kulturell tillhö-
righet.  

Den fysiska planeringen kan inte ensam 
skapa ett hållbart och inkluderande sam-
hälle men kan bidra till att dämpa bostads-
segregationens konsekvenser, främja mö-

                                                 

70 Ramböll. https://se.ramboll.com/press/artik-
lar/vad-ar-social-hallbarhet [2020-05-19] 
71 https://www.hallbarstad.se/kronikor-om-hallbar-
het/social-hallbarhet-en-fraga-for-och-utanfor-
samhallsplaneringen/ 
72 Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kun-
skapsbanken/planering/oversiktsplan/fysisk-plane-
ring/ [2020-04-23] 

ten mellan människor, skapa förutsätt-
ningar för att ta hand om sin hälsa och ge 
individen inflytande över samhällsutveckl-
ingen71. 

I fysisk planering är den rumsliga struk-
turen utgångspunkten för vad som kan han-
teras i förhållande till de tre hållbarhetsa-
spekterna. Beroende på hur mark- och vat-
tenområden används och hur olika funkt-
ioner relateras till varandra rumsligt skapas 
olika utgångspunkter för de sociala, ekolo-
giska och ekonomiska aspekterna. Den fy-
siska planeringen blir därigenom ett kraft-
fullt instrument i arbetet med hållbar ut-
veckling72. 

Tre nyanser av social hållbarhet 

Tre teman, eller nyanser, som är vanligt fö-
rekommande i litteratur om social hållbar-
het är social inkludering, deltagande och 
platsidentitet73.   

Social inkludering innebär tillgång till ar-
bete, sociala och kommersiella tjänster 
samt politiska rättigheter74. Det innebär 
också möjlighet att utveckla sin livsstil och 
identitet samt att ingå i sociala nätverk. 
Konkreta exempel på social inkludering är 
att delta i aktiviteter, workshops med mera, 
att ha resurser för att delta, att ha en trygg 

73 Gustavsson, E. & Elander, I. (2013) Social håll-
barhet inte bara "sustainababble"? Örebro universi-
tet.  
74 Boverket. Vad är egentligen social hållbarhet? 
PDF. https://www.boverket.se/contentas-
sets/7c1d30c68b334062b99d2a089edc4fae/vad-ar-
egentligen-social-hallbarhet.pdf [2020-04-23] 
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och tillgänglig omgivning samt att ha mö-
tesplatser som gynnar social blandning.  

Deltagande är ett maktperspektiv som in-
nebär möjlighet att delta i samhällets be-
slutsprocesser. Deltagandet kan vara sym-
boliskt eller reellt, det kan vara manipula-
tivt (när synpunkter från medborgarna ig-
noreras i slutändan) eller ett rent medbe-
stämmande (när beslut tas och implemen-
teras tillsammans med medborgarna). Kon-
kreta exempel på deltagande är hembesök, 
dialogträffar och -promenader, medborgar-
stämmor, enkäter, tillfrågan i ny- och om-
byggnadsprocesser, hyresgästföreningar, 
bo-råd, inslag i skolundervisning. 

Platskänsla innebär att känna sig hemma 
och känna stolthet över platsen där man 
bor. Platskänsla eller ”platsidentitet” kan 
sättas i förhållande till de boende (urbana 
kvaliteter, levande stadsdel) och i förhål-
lande till externa aktörer (varumärke, me-
dias bild). Platskänsla kan bygga på histo-
ria (genom att bevara synlig historia eller 
berättelser om osynlig historia) eller fun-
gera som länk mellan olika stadsdelar och 
överbrygga barriärer. 

Socialt sammanhållen stad 

I en socialt sammanhållen stad ser männi-
skor från olika sociala grupper varandra i 
det dagliga livet75. När det gäller skillnader 
i demografi (ålder, kön, hushållstyper), so-
cioekonomi (klass och resursskillnader) 
och etnicitet, ska det finnas en närhet och 

                                                 

75 Göteborgs stad. http://kunskapsmatrisen.socialut-
veckling.goteborg.se/info-samstad/ [2020-04-23] 

en inblick i andras villkor. Genom de över-
lappande sociala och rumsliga samman-
hangen har människor med olika bakgrund 
anledning att dela varandras pågående var-
dagsliv. Det kan leda till att de får en större 
förståelse för varandra. 

I den sammanhållna staden finns en närhet 
och en variation mellan livets olika delar76. 
Det är en stad med täta samband mellan bo-
ende, arbete, kultur och rekreation.  

I den sammanhållna staden finns det också 
en hög tillit och kontakterna och relation-
erna är många mellan människor och 
gentemot det samhälleliga. Kunskap och 
kompetens som finns bland enskilda indi-
vider synliggörs och utvecklas och samhäl-
leliga funktioner är synliga på offentliga 
platser och bidrar till ökad tillit. 

Tre viktiga utgångspunkter kan urskiljas 
för en sammanhållen stad77: 

1. Att det finns en förståelse för and-
ras villkor genom att människor 
korsar varandras stråk. 

2. Att det är en stad där alla delar i li-
vet vävs samman. 

3. Att det är en stad där tillitsfulla re-
lationer ger goda förutsättningar för 
människor att utvecklas. 

Jämlik hälsa 

Regional folkhälsorapport 2014 

76 Göteborgs stad.  
77 Göteborgs stad. 
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Resultatet av en regional folkhälsorap-
port78, initierad av Regionförbundet Öst-
sam79 och utförd av Östgötakommissionen 
för folkhälsa, visar att det finns påtagliga 
sociala skillnader i hälsa i Östergötland. En 
särskild observation är att skillnaderna föl-
jer en gradient, där en lägre socioekono-
misk situation stegvis är förenad med en 
sämre hälsa, vilket innebär en gradvis ökad 
sårbarhet för ohälsa och sjukdom vid en 
mer utsatt social situation. 

Folkhälsorapporten har tittat närmare på de 
strukturella faktorer i samhället som påver-
kar människors hälsa och utifrån det utfor-
mat rekommendationer för mer jämlik 
hälsa80. I en modell synliggör Östgötakom-
missionen bestämningsfaktorerna för hälsa 
på olika nivåer – nationell, regional och 
kommunal, samt individnivå. De övergri-
pande rekommendationerna för mer jämlik 
hälsa är att81:  

- Ge jämlikhet i hälsa hög prioritet och 
integrera detta i alla politikområden, 
bland annat i styrdokument och hand-
lingsplaner. 

- Öka kunskap och medvetenhet om 
skillnader i hälsa genom en återkom-
mande, systematisk analys, uppföljning 
och utvärdering av beslut och insatser 
avseende effekter på bestämningsfak-
torer för hälsa och skillnader i hälsa. 

- Arbeta utifrån ett långsiktigt socialt in-
vesteringsperspektiv. 

                                                 

78 Regionförbundet Östsam, 2014. Östgötakom-
missionen för folkhälsa – Slutrapport.  
79 Dåvarande Region Östergötland 

- Vidareutveckla kompetens, inom olika 
samhällsarenor, om hur olika förhåll-
nings- och arbetssätt kan påverka till-
tro, tillit, framtidstro och jämlik hälsa. 

- Främja jämlik hälsa genom att utveckla 
en långsiktig strategi för hur offentlig 
service skall placeras och distribueras i 
region och kommun. 

- Arbeta med sektorsövergripande sam-
verkan utifrån ett helhetsperspektiv och 
undvik organisationsformer som mot-
verkar jämlik hälsa. 

- Stöd regionala och lokala utvecklings-
processer som främjar jämlik hälsa, och 
som involverar en mångfald av berörda 
aktörer och medborgare. 

- Utveckla strategier och metoder som 
inkluderar människor i arbete, syssel-
sättning och egen försörjning. 

- Utveckla handlingsplaner för att mot-
verka fattigdom med särskilt fokus på 
barn och äldre personer. 

- Etablera återkommande möten mellan 
forskning, politik och praktik för erfa-
renhetsutbyte, lärande och utveckling. 

Utöver dessa övergripande rekommendat-
ioner finns specifika rekommendationer 
för de olika samhällsarenorna. 

Ansatsen i folkhälsorapporten från 2014 
var att rekommendationerna för mer jämlik 
hälsa ska ses som en inledning på ett lång-
siktigt arbete i regionen med målet att 

80 Regionförbundet Östsam, 2014. 
81 Regionförbundet Östsam, 2014. 
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skapa samhälleliga förutsättningar för en 
mer jämlik hälsa.  

Regional folkhälsorapport 2019 

2019 kom en ny folkhälsorapport för Ös-
tergötland82, som är den första sammanfat-
tande beskrivningen av hälsan i Östergöt-
land sedan Östgötakommissionens rapport 
om jämlik hälsa 2014. Syftet med rappor-
ten är att ge en ökad kunskap om hälsoläget 
för befolkningen i Östergötland just nu, ut-
vecklingen över tid och skillnader mellan 
olika grupper samt orsakerna till att det ser 
ut som det gör.  

I rapporten konstateras att hälsan blir 
bättre, men inte för alla. Det finns fortfa-
rande tydliga och ofta ökande skillnader i 
hälsa mellan människor med olika livsvill-
kor, särskilt utifrån ekonomisk situation 
och utbildningsnivå. Skillnader i socioeko-
nomisk status märks på bland annat:  

- den förtida dödligheten 
- ogynnsamma levnadsvanor som rök-

ning och övervikt 
- psykiska besvär, både ångest- och de-

pressionsrelaterade 

Rapporten visar också på folkhälsoutma-
ningar kopplade till en åldrande befolk-
ning. Drygt varannan av de som har hem-
tjänst uppger att de besväras av ensamhet. 
Även bland äldre finns stora skillnader i 
hälsotillstånd, framför allt kopplat till eko-
nomisk situation. Det är därför viktigt att 

                                                 

82 Region Östergötland, 2019. Har hälsan blivit 
bättre? – En analys av hälsoläget och dess utveckl-
ing i Östergötland. 

arbeta för en bättre och mer jämlik hälsa 
även hos de äldsta i samhället. 

Eftersom både psykisk hälsa och kroppslig 
hälsa är tydligt relaterade till en persons so-
cioekonomiska situation är slutsatsen i rap-
porten att ”vi tillsammans behöver agera 
utifrån de strategier som Östgötakommiss-
ionen har utvecklat för att minska skillna-
der i hälsa”83. Rapporten lyfter även fram 
synergierna med regeringens beslut att 
sluta hälsoklyftorna inom en generation 
och följa FN:s hållbarhetsarbete Agenda 
2030. 

Folkhälsan i Motala 

I ÖP-förslaget presenteras en socioekono-
misk karta över Motala kommun, med fo-
kus framförallt på Motala stad. Kartan 
kommer ursprungligen från Östgötakom-
missionens folkhälsorapport om jämlik 
hälsa från 2014. Kartan har en femgradig 
skala och visar hur staden skiljer sig åt vad 
gäller upplåtelseformer, utbildning, syssel-
sättning, inkomst och andel invandrare.  

83 Region Östergötland, 2019. 
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Figur 2: Socioekonomisk karta från ÖP-förslaget. 

Kartan visar fyra områden i Motala stad 
som har klassats med lägst socioekonomi. 
Tre av dessa områden har kommunen iden-
tifierat som områden med socioekono-
miska utmaningar medan det fjärde, gamla 
stan, inte bedöms ha samma utmaningar 
som de övriga tre.  I de tre områdena med 
socioekonomiska utmaningar bor det ca 
6 000 människor och upplåtelseformen är 
nästan uteslutande hyresrätter.   

I ÖP-förslaget anges att boendesegregation 
och ojämlika levnadsförhållanden är rele-
vant för hela kommunen.  

Riktlinjer i ÖP 

I ÖP-förslaget presenteras sex viktiga kri-
terier för social hållbarhet, dessa går att 
läsa om i kapitel Översiktsplaneförslaget, 
Social hållbarhet.  

                                                 

84 Gustavsson & Elander, 2013. Social hållbarhet 
inte bara "sustainababble"? Örebro universitet.  

De riktlinjer i ÖP-förslaget som bidrar till 
att uppnå social hållbarhet i Motala kom-
mun är redovisade under rubriken:  

- Social hållbarhet 

Bedömning av ÖP-förslaget 

Indelningen i och synliggörandet av skill-
naderna i socioekonomi i Motala kommun 
bedöms generellt vara ett bra verktyg i 
kommunens samhällsplanering. På så vis 
synliggörs hur olika kommundelar och bo-
stadsområden skiljer sig åt när det gäller 
upplåtelseformer, utbildning, sysselsätt-
ning, inkomst och andel invandrare, vilket 
i sin tur leder till en större medvetenhet i 
framtida planeringsprocesser.  

Socialt sammanhållen stad 

I ÖP-förslaget formulerar kommunen kri-
terier för social hållbarhet som represente-
rar kommunens ambitioner, och på ett sätt 
kommunens värdegrund, för hållbarhetsar-
betet i just Motala. Kriterierna är: 

- En sammanhållen stad 
- Samspel och möten 
- Ett fungerande vardagsliv 
- Identitet och upplevelse 
- Hälsa och gröna stadsmiljöer 
- Trygghet och öppenhet 

De sex kriterierna i ÖP-förslaget behandlar 
och trycker på samma värden och struk-
turer som förekommer i internationella och 
nationella hållbarhetsdiskussioner84.   
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De överensstämmer även med hållbarhets-
begrepp och -kriterier som förekommer i 
andra kommuner runt om i landet85.  

En implementering av ÖP-förslagets krite-
rier och påföljande riktlinjer för social håll-
barhet bedöms i sin helhet vara ett bra inci-
tament för kommunen att förbättra den so-
ciala hållbarheten i kommunen och bli en 
mer socialt sammanhållen stad. 

Jämlik hälsa 

I ÖP-förslaget ges flera förslag på föränd-
ringar och utveckling för Motala tätort. Ett 
förslag är att utveckla de närliggande om-
rådena Charlottenborg och Ekenäs med ny 
blandad bebyggelse. Charlottenborg är ett 
av områdena med lägst socioekonomi i sta-
den medan de andra två områdena hamnar 
i mitten på den socioekonomiska kartan86. 
Att föreslå ny blandad bebyggelse i det so-
cioekonomiskt utsatta området Charlotten-
borg och även i de två närliggande områ-
dena med bättre socioekonomi kan ge 
mycket goda möjligheter för att bygga bort 
gränser och barriär mellan stadsdelarna och 
bedöms därför främja den sociala hållbar-
heten i Motala stad.  

Det finns ytterligare tre områden i Motala 
stad som har lägst socioekonomi (klass 
1/5). ÖP-förslaget nämner ingenting om 
hur socioekonomin konkret ska höjas i de 
här områdena. Detta är något som borde ut-
vecklas i ÖP-förslaget.  

                                                 

85 Göteborgs stad. http://kunskapsmatrisen.socialut-
veckling.goteborg.se/info-samstad/ [2020-04-23] 

ÖP-förslaget redovisar stora utvecklings-
planer i Varamon, som är ett av områdena 
med hög socioekonomi (klass 4/5). Även i 
Bromma, Kärsby och Djurkälla, som alla 
är stadsdelar med hög socioekonomi, plan-
eras utveckling. Planerna för Varamon är 
djupare beskrivna med konkreta aspekter 
som behöver beaktas vid utvecklingen av 
området, parkeringssituationen, vägnätet, 
bebyggelsekaraktärer och hantering av na-
turmark. Denna detaljeringsnivå är önsk-
värd på fler utvecklingsområden, oavsett 
socioekonomisk status. Framförallt för att 
ge signaler om att kommunen engagerar 
sig lika mycket i alla områden. Om inte 
planerna är lika framskridna i alla områden 
så är det ändå önskvärt att alla områden 
presenteras på samma sätt och med samma 
dignitet och att det framgår varför detalje-
ringsgraden skiljer sig åt.  

Stadsomvandling föreslås för två verksam-
hetsområden som ligger centralt i staden, 
Södra stranden/Ängdalen och Gamla 
Motala verkstad. Områdena ligger inte i di-
rekt anslutning till områden med låg socio-
ekonomisk status så någon konkret/fysisk 
utsuddning av områdesgränser förutspås 
inte av utvecklingen. Att utveckla och 
stärka centrala delar i staden kan dock 
gynna stadens invånare i en vidare bemär-
kelse. Det kan möjliggöra för nya mötes-
platser och aktiviteter som kan nyttjas av 
alla invånare och på så sätt bidra till att 
överbrygga sociala skillnader och olik-

86 Östgötakommissionens kartläggning från 2014 
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heter. Det hade varit önskvärt att i ÖP-för-
slaget se exempel på vilken sorts utveckl-
ing som planeras i dessa områden och då 
särskilt exempel på utveckling där kommu-
nens riktlinjer för social hållbarhet imple-
menteras, till exempel på offentliga platser 
som inbjuder till meningsfulla möten mel-
lan olika människor.  

Nollalternativet 

Nollalternativet skulle innebära att ÖP06 
fortsätter gälla och att inriktningar och rikt-
linjer i den fortsätter vara vägledande i den 
fysiska planeringen. 

ÖP06 beskriver likt det nya ÖP-förslaget, i 
allmänna drag aspekter som bör tas hänsyn 
till i den fysiska planeringen för att sträva 
efter ett socialt hållbart samhälle, de är:  

- Delaktighet i samhällsbyggnadsfrågor 
- Barns och ungdomars behov och med-

verkan 
- Integration och mångfald 
- Jämställdhet 
- Tillgänglighet 
- Trygghet i den fysiska miljön 
- Kulturens betydelse 

Aspekterna i ÖP06 stämmer ganska väl 
överens med föreslagna kriterier i det nya 
ÖP-förslaget. Det som framförallt skiljer 
ÖP06 från ÖP-förslaget är att barns och 
ungdomars behov och medverkan samt 
kulturens betydelse lyfts lite extra.  

Förutsättningar och nuläge som beskrivs i 
ÖP06 är dock förlegade och även om flera 
av de grundläggande riktlinjerna för social 
hållbarhet är de samma då, 2006, som nu, 

2020, så har förhållandena i Motala kom-
mun utvecklats och förändrats.  

För att göra så bra och effektiva insatser 
och förbättringar av den sociala hållbar-
heten som möjligt gäller det att insatserna 
görs där det är störst behov av dem och där 
de gör störst nytta. Om strategiska beslut 
och samhällsplanering utgår ÖP06 riskerar 
detta att försvåras.  

Föreslagna åtgärder och uppfölj-
ning 

Nedan sammanfattas de föreslagna åtgär-
der som har beskrivits i kapitlet Bedömning 
av ÖP-förslaget. 

- Konkreta exempel på hur den socioeko-
nomiska statusen kan höjas för respek-
tive område med lägst socioekonomi.  

- Likvärdig detaljeringsgrad, rättvis prio-
ritering och transparent presentation av 
utvecklingsplanerna i samtliga utveckl-
ingsområden i ÖP- förslaget.  

- Mer konkreta exempel i ÖP-förslaget 
på vilken sorts utveckling som planeras 
i stadsomvandlingsområdena. Särskilt 
exempel på hur kommunens riktlinjer 
för social hållbarhet implementeras.  
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Avstämning mot lagar 

och mål 

De svenska miljökvalitetsmålen 

Begränsad klimatpåverkan 

För att närma sig miljömålet krävs globalt 
sett en kraftig minskning av utsläpp av 
växthusgaser. Ställningstaganden i ÖP-för-
slaget som gynnar miljömålet om en be-
gränsad klimatpåverkan är: 

- Positiv syn på förnyelsebar energi 
såsom sol- och vindkraft. 

- Stävan efter att vara en av landets 
främsta cykelkommuner. 

- Premiering av ett hållbart resande.  
- Utbyggd järnväg norrut. 
- Samhällsutveckling i första hand ge-

nom förtätning och omvandling. 
- Fokusera ny bebyggelse i anslutning 

till redan befintliga kommunikations-
stråk. 

- Utbyggnad av IT-infrastruktur. 

Frisk luft 

Vägtrafik är en stor källa till luftförore-
ningar, framförallt i tätorter. Enligt senaste 
mätningarna som utförts centralt i Motala 
stad klaras miljökvalitetsnormerna för luft.  

I ÖP-förslaget poängteras vikten av att 
kontrollberäkningar görs i detaljplaneske-
det för att säkerställa att MKN för utom-
husluft inte överskrids.  

ÖP-förslaget anger vidare att kommunen 
önskar att bevara vatten och grönytor som 

tillsammans med stadens träd ska bilda en 
grön lunga i tätorten. 

Bara naturlig försurning 

Ämnen som bidrar till acceleration av för-
surningen av mark och vatten härrör från 
utsläpp framför allt från väg- och sjötrafik, 
värme- och elkraftverk, industrier samt 
jordbruk, såväl inom som utanför Sveriges 
gränser. Även intensivt skogsbruk kan 
minska markers naturliga buffringsför-
måga och därmed bidra till en ökad mark-
försurning.  

Försurning till följd av atmosfäriskt nedfall 
kan vara svårt att påverka inom kommu-
nens gränser.  

Några vattenförekomster i kommunen 
uppnår idag inte god ekologisk status och 
anledningen till det är bland annat försur-
ningsproblematiken. 

I föreslagen ÖP är inriktningen att förbättra 
kollektivtrafiken och att fokusera ny be-
byggelse på landsbygden till redan befint-
liga kollektivtrafikstråk för att inte skapa 
ett onödigt ökat behov av att bilpendla. In-
tentionen är också att bygga ut gång- och 
cykelvägnätet inom orter och mellan orter. 
Dessa förslag bidrar alla till att minska 
kommunens utsläpp och därmed också till 
att uppnå miljömålet.  

Kommunen föreslår dock också flera åtgär-
der i ÖP som gynnar bilåkande, som ut-
byggnader av väg 50. Flera åtgärder gynnar 
dock samåkning, som pendlarparkeringar 
och fler knutpunkter för samåkning. Dessa 
åtgärder skulle potentiellt kunna motverka 
miljömålet, men samtidigt styra bilåkandet 
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till att vara mer effektivt vilket bidrar till 
måluppfyllelse. 

Giftfri miljö 

För att skydda människors hälsa och den 
biologiska mångfalden behöver sprid-
ningen av farliga ämnen förebyggas och 
minska.  

Inom Motala kommun finns drygt 600 po-
tentiellt förorenade områden, varav ca 250 
är riskklassade. ÖP-förslaget hänvisar till 
kommunens handlingsplan för förorenade 
områden och poängterar att mycket tid kan 
vinnas om efterbehandlingsprocessen löper 
parallellt med planarbetet. 

I samband med att kommunen växer och 
markområden omvandlas sker en utredning 
och vid behov sanering/efterbehandling av 
sedan tidigare förorenade områden. 

Skyddande ozonskikt 

Sedan användningen av ozonnedbrytande 
ämnen har begränsats, tack vare internat-
ionella överenskommelser, tros ozonskik-
tet totalt sätt sakta återhämtat sig. Dock 
finns tecken på att ozonskiktet i den lägre 
stratosfären fortsatt tunnats ut87.  

I ÖP-förslaget hänvisas till kommunens av-
fallsplan88 som i sin tur föreskriver hur vit-
varor ska omhändertas för att förhindra 
läckage av freon som är ett ozonnedbry-
tande ämne.  

Säker strålmiljö 

                                                 

87 https://www.nyteknik.se/miljo/ozonlagret-fort-
satter-tunnas-ut-6897194 [2020-04-02]. 

Miljömålet avser att minska människors 
exponering för joniserande strålning (ra-
don), elektromagnetisk strålning samt ult-
raviolett strålning. 

Stora delar av Motala kommun är belägna 
på sådan berggrund eller jordlager som kan 
medföra hög risk för markradon. Vid pla-
nering och nybyggnation på radonmark ska 
grundkonstruktionen på byggnader vara ra-
donsäkert utförd. 

Kommunen ställer sig positiv till att utreda 
möjlighet till boenden i områden med rela-
tiv låg strålning. 

Om rådande lagar och riktlinjer om strål-
ningsnivåer följs så bedöms inte ÖP-försla-
get motverka miljömålet.  

Ingen övergödning 

Övergödning av mark och vatten orsakas 
dels av atmosfäriska nedfall i form av till 
exempel kväveoxider från biltrafik, sjöfart 
och kraftverk eller från läckage från jord- 
och skogsbruk samt utsläpp från renings-
verk och industrier. 

ÖP-förslagets fokus på att i första hand för-
täta samhällena, alternativt exploatera i an-
slutning till redan befintlig infrastruktur, är 
positivt sett till all sorts transportbehov.  

Lokalt omhändertagande av dagvatten, 
minskning av utsläpp av enskilda avlopp 
och förbättring/utbyggnad av kommunens 
reningsverk är ytterligare strategier som 

88 Hållbar resurshantering och förebyggande av av-
fall, Avfallsplan 2018–2021 för Motala och 
Vadstena kommuner, 2018. 
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nämns i ÖP-förslaget som påverkar miljö-
målet i positiv riktning.  

Förutom att återskapa fler våtmarker är det 
önskvärt att ytterligare vattenvårdande in-
satser (tex hästskovåtmarker och skydds-
zoner längs med vattendrag och diken) som 
minskar näringsämnesläckage från jord-
brukslandskapet lyfts fram.  

Levande sjöar och vattendrag 

Djur- och växtarters livsmiljöer i sjöar och 
vattendrag påverkas av till exempel skogs-
bruk, jordbruk, industrier och vattenkraft.  

ÖP-förslagets åtgärder som gynnar miljö-
målet ”ingen övergödning” gynnar även 
miljömålet ”levande sjöar och vattendrag”.  

Många växt- och djurarter är beroende av 
fritt flödande vattendrag och vattennivåer 
som varierar naturligt. Fysisk påverkan 
från vattenkraftverk och dammar utgör 
idag ett av de främsta hoten mot den biolo-
giska mångfalden i vattendrag89. 

ÖP-förslaget anger inga särskilda strategier 
för att avhjälpa fysiskt påverkade vatten. 

Utpekandet av ett stort antal LIS-områden 
och inriktningen mot att erbjuda ett bety-
dande antal vattennära boenden inklusive 
flytande bostäder, kan riskera att motverka 
miljömålet eftersom områdena som är vik-
tiga för den biologiska mångfalden och för 
ekologiska värden kopplade till sjöar och 

                                                 

89 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsma-
len/Levande-sjoar-och-vattendrag/ [2020-04-03] 

vattendrag behöver tas i anspråk för att för-
verkliga dessa planer.  

Grundvatten av god kvalitet 

Grusåsar och andra liknande formationer i 
landskapet spelar en viktig roll som dricks-
vattenresurs. Inrättandet av skyddsområ-
den är ett viktigt verktyg för att skydda 
grundvattnet från föroreningar. 

Åtgärder i syfte att uppnå miljömålen ”gift-
fri miljö” samt ”levande sjöar och vatten-
drag” gynnar även miljömålet ”grundvat-
ten av god kvalitet”.  

ÖP-förslaget anger riktlinjer i syfte att sä-
kerställa en framtida god tillgång av grund-
vatten av god kvalitet, bland annat är am-
bitionen att utpeka Vättern som riksintresse 
för vattenresurser. 

Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Motala kommun är en inlandskommun. I 
ett större geografiskt sammanhang kan 
ändå förändringar i markanvändningen, 
som påverkar andra miljömål, till exempel 
”ingen övergödning”, ”myllrande våtmar-
ker”, ”levande sjöar och vattendrag”, indi-
rekt påverka havs- och kustområden. Reso-
nemang och slutsatser för dessa miljömål 
kan därför appliceras på miljömålet ”hav i 
balans samt levande kust och skärgård.  

Myllrande våtmarker 

Ett stort antal hotade eller missgynnade 
växt- och djurarter är beroende av olika 
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våtmarker. En förklaring till detta är att det 
sedan början av 1800-talet har torrlagts 
stora arealer av just våtmarker.  

ÖP-förslagets ställningstagande om att 
kommunen är positiv till återskapande av 
våtmarker bedöms som positivt.  

Våtmarker utgör inte endast habitat för 
många växt- och djurarter utan fyller även 
viktiga funktioner för ekosystemtjänster 
som att binda och lagra kol och rena vatten. 
Med tanke på mer påtagliga klimatföränd-
ringar, med fler stora skyfall och fler torra 
perioder, har våtmarker en viktig funktion 
som fördröjningsmagasin av vatten. 

Levande skogar 

Miljömålet om levande skogar påverkas till 
stor del av intensiteten av skötseln av den 
produktiva skogsmarken. Genom männi-
skans påverkan har vissa skogstyper med 
unika livsmiljöer blivit alltmer sällsynta. 
Människans aktiviteter har även orsakat in-
direkta negativa effekter i form av nedfall 
från luftföroreningar och pågående klimat-
förändringar.  

Över hälften av Sveriges yta är täckt av 
skog, även i Motala kommun finns stora 
skogsområden. En övergripande utmaning 
är att anpassa skogsbrukets så att skogens 
natur-, frilufts- och kulturvärden bevaras 
och utvecklas samtidigt som det svenska 
skogsbruket förblir konkurrenskraftigt. 

Hela Motala kommuns skogsinnehav sköts 
hyggesfritt och med stor hänsyn till natur-
vård och rekreation.  

ÖP-föreslaget rekommenderas att komplet-
teras med ett avsnitt om skogsbrukets vär-
den. 

Ett rikt odlingslandskap 

En utmaning för att uppnå miljömålet är att 
brukningen av odlingslandskapet måste an-
passas så att natur- och kulturvärdena be-
varas och utvecklas samtidigt som jordbru-
ket ska kunna bedrivas på ett rationellt och 
konkurrenskraftigt sätt. 

I ÖP-förslaget anges att byggnation på 
jordbruksmark inte kan undvikas och kom-
mer att bli aktuellt särskilt i anslutning till 
Motala tätort där annan tätortsnära mark 
har höga natur- och friluftsvärden.  

Kommunen avser att använda en tre-skalig 
klassning av jordbruksmarken i kommu-
nen. Syftet är att skydda de ur odlingssyn-
punkt mest värdefulla markerna, vilket be-
döms som positivt för miljömålet. 

God bebyggd miljö 

Med ökande befolkning och bostadsbehov 
ses den täta staden som lösningen för 
många miljöproblem, som till exempel 
minskat i anspråkstagande av jordbruks-
mark, minskad energianvändning och 
bättre nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Den täta staden och exploatering i centrala 
lägen innebär dock att konflikter kopplade 
till luftförorening, buller och riskfrågor ris-
kerar att uppstå. 

ÖP-förslaget redovisar strategier och rikt-
linjer som strävar efter att uppnå ett lång-
siktigt hållbart samhälle, såväl ur ett ekolo-
giskt, socialt som ekonomiskt perspektiv. 
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ÖP-förslaget bedöms därför bidra till att 
miljömålet uppnås. 

Ett rikt växt- och djurliv 

En rik biologisk mångfald är avgörande för 
att naturens ekosystemtjänster, som att 
rena vatten och luft, lagra kol och pollinera 
våra grödor, ska fungera. Biologisk mång-
fald går även hand i hand med folkhälsan 
då många natur- och kulturmiljöer är vik-
tiga områden för rekreation och friluftsliv. 

I ÖP-förslaget finns en rad ställningstagan-
den (omnämnda i tidigare textavsnitt) som 
gynnar bevarandet av artmångfalden och 
därmed förknippade ekosystemtjänster. 
Bland annat anges att grön infrastruktur 
ska prioriteras och integreras i den fysiska 
planeringen. Grön infrastruktur kan utgöra 
en viktig pusselbit i att erbjuda spridnings-
vägar för djur och växter. 

Utpekandet av ett stort antal LIS-områden 
och ÖP-förslagets positiva inställning till 
en betydande andel nya vattennära boen-
den kan tyckas motverka miljömålet.    

Globala målen - Agenda 2030 

Agenda 2030 avser 17 globala mål för 
människans och planetens välstånd och ut-
trycker en strävan efter att uppnå en lång-
siktig hållbar ekonomisk, social och miljö-
mässig utveckling.  

                                                 

90 Vattenmyndigheterna, Miljökvalitetsnormer för 
vatten. https://www.vattenmyndigheterna.se/vat-
tenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vat-
ten.html [2020-03-23] 

Sveriges 16 miljökvalitetsmål gäller den 
svenska miljöns kvalitet. Genom att sträva 
efter att uppfylla de svenska miljökvalitets-
målen bidrar Sverige till Agenda 2030 må-
len.  

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, 
utomhusluft, omgivningsbuller samt fisk- 
och musselvatten är berör Motala kom-
mun. I efterföljande kapitel beskrivs rele-
vanta MKN och om det i kommunen finns 
risk för att de kommer att överskridas. 

MKN för vatten 

MKN för vatten omfattar ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvat-
ten. Syftet med normerna är att säkra Sve-
riges vattenkvalitet90. 

Beslutade MKN finns för samtliga registre-
rade vattenförekomster91. MKN anger vil-
ken vattenstatus som ska uppnås vid en viss 
tidpunkt medan statusklassningen är ett sätt 
att beskriva vattnets kvalité.  

Målet är att vattnet ska uppnå god status 
samt att vattnets status inte ska försämras. 
Om prognosen är att statusen kan komma 
att försämras måste åtgärder vidtas för att 
bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten92. 

91 En vattenförekomst är en specifik vattensamling 
i naturen av en viss geografisk storlek, till exempel 
en sjö eller en kustvik. 
92 VA-översikt Motala kommun, 2018.  
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I Motala kommun finns totalt 70 klassade 
vattenförekomster varav 13 är sjöar, 33 är 
vattendrag och 24 är grundvatten93. 

Detaljerad information över respektive vat-
tenförekomst tillhandahålls av Vatten In-
formations System Sverige94,  (VISS).  

Bedömning: 
En generell bedömning är att genomföran-
det och val av plats för framtida exploate-
ringar behöver ske med försiktighet så att 
statusen på kommunens vattenförekomster 
inte försämras. Om möjligt bör åtgärder 
vidtas i syfte att förbättra statusen för de 
vattenförekomster som inte klarar MKN. 
Ändring av markanvändning ska ske med 
hänsyn till kommunens vattenförekomster. 

MKN för utomhusluft  

MKN för utomhusluft (SFS 201:527) syf-
tar till att skydda människors hälsa och mil-
jön. Det finns MKN för flera luftburna äm-
nen, bland annat kvävedioxid, kväveoxi-
der, svaveldioxid och partiklar (PM 10).  

Motala kommun har kontrollerat luftkvali-
tén i tätorten sedan mitten av 1980-talet 
med hjälp av ”IVL Svenska Miljöinstitu-
tets” urbanmätning. Motala är även med i 
Samverkansförbund för Östergötland 
(SLÖ) och behöver därför inte kontrollera 
alla parametrar genom egen mätning. 

Mätningarna för 2014–2016 i centrala 
Motala95 visade att MKN för luft klarades. 
                                                 

93 Ibid. 
94 www.viss.lst.se 
95 Luftkvalitetskontroll i Motala tätort under år 2016 
i gaturum, Dnr: 2017-MH0816, Motala kommun, 
2017-10-09. 

Årsmedelvärdet för PM10 var 15,6 µg/m3 
och dygnsmedelvärdet var 30 µg/m3. Ga-
turumsmätningarna av kväveoxid samt 
bensen visade ett årsmedelvärde som var 
mindre än nedre utvärderingströskeln.  

Även under 2019 utfördes mätningar av 
PM10 på Drottningplan i centrala Motala. 
Mätningarna visade på låga halter som i ge-
nomsnitt låg mellan nedre utvärde-
ringströskeln och Sveriges miljömål. 

Bedömning:  
Ett genomförande av ÖP-förslaget bedöms 
inte påverka luftkvalitén på ett betydande 
sätt och inget tyder på att MKN riskerar att 
överskridas i framtiden i kommunen. 

MKN för fisk- och musselvatten 

MKN för fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554) syfte är att skydda fisk och 
musslor. MKN avser värden som inte får 
överskridas eller underskridas och även 
värden som ska eftersträvas. 

Vättern har pekats ut som ett vatten som är 
speciellt viktigt för att upprätthålla fiskebe-
stånden och sjön är därför skyddad som 
laxfiskvatten96. 

Bedömning: 
ÖP-förslaget bedöms inte ge någon direkt 
negativ påverkan på Vätterns värden som 
laxfiskvatten.  

MKN för omgivningsbuller 

96VISS, Vättern. https://viss.lansstyrelsen.se/Pro-
tectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SEFI1013 
[2020-02-29] 
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Sedan 2004 gäller förordning (2004:675) 
om omgivningsbuller. I förordningen ställs 
krav på att kommuner med mer än 100 000 
invånare ska kartlägga buller och upprätta 
åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårds-
verket ansvarar för att sammanställa och 
redovisa kartläggningarna och åtgärdspro-
grammen till EU-kommissionen. 

MKN för omgivningsbuller gäller för 
större vägar (mer än tre miljoner fordon per 
år), större järnvägar (mer än 30 000 tåg per 
år) eller för större städer (mer än 100 000 
invånare).  

Det innebär att Riksväg 50 som leder ge-
nom Motala stad berörs.  

 

Figur 3: Sträcka av väg 50 där MKN för buller gäller. 
Uppmätta bullernivåer längs sträckan är över riktlinjen 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Bedömning:  
En delsträcka av väg 50 går genom Motala 
stad, där det i ÖP-förslaget planeras för för-
tätning och stadsomvandling.  Några utpe-
kade områden för ”stadsbygd” finns längs 
med eller i närheten av aktuell vägsträcka.  

Vid vidare planering för utveckling i dessa 
områden behöver bullersituationen tas i be-
aktning.  

Riksintressen 

I efterföljande kapitel beskrivs vilka riksin-
tresseområden som pekats ut i Motala 
kommun och ifall dessa bedöms att påver-
kas väsentligt vid ett genomförande av ÖP-
förslaget. 

Riksintresseområden ska så långt som möj-
ligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada de utpekade bevarandevärdena. 
Med undantag för nationalstadsparker och 
Natura 2000-områden gäller förbudet mot 
påtaglig skada dock inte om åtgärden avser 
utveckling av befintliga tätorter. 

Jord- och skogsbruk av nationell bety-

delse  

Jord- och skogsbruk är av nationell bety-
delse enligt 3 kap. 4 § MB. Jord- och 
skogsbruksmark ska så långt som möjligt 
skyddas från åtgärder som försvårar ett rat-
ionellt brukande. Det är jord- och skogs-
bruksnäringen som är av nationellt in-
tresse, inte enbart marken. Markens bruk-
ningsvärde är centralt för bevarandeintres-
set. 

Brukningsvärd jordbruksmark får bara tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
om den behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, och om det behovet inte 
kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk. Även skogsmark som har bety-

Berörd sträcka 
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delse för skogsnäringen ska så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra ett rationellt skogsbruk.  

Östergötland tillhör de län i Sverige med 
störst andel exploaterad jordbruksmark i 
relation till den totala andelen jordbruks-
mark. Under 2011–2015 exploaterades 
46,8 ha åkermark och 1,3 ha betesmark i 
Motala kommun, vilket motsvarar 0,17 % 
av kommunens jordbruksmark. Kommu-
nen var under denna period på åttonde plats 
i landet i en sammanräkning av störst andel 
exploaterad jordbruksmark97.  

Exploateringen av jordbruksmark är per-
manent och trenden att allt mer odlingsbar 
mark tas i anspråk ger negativa kumulativa 
effekter för livsmedelsproduktionen. Kli-
mateffekternas påverkan på jordbruksmark 
medför dessutom att värdet på jordbruks-
marken kan antas öka i framtiden. 

Bedömning 
I och i anslutningen till orterna Fågelsta, 
Fornåsa, Klockrike, Österstad, Motala, Ro-
sendal, Motala, Borensberg, Nykyrka, 
Karlsby, Tjällmo och Godegård pekas det i 
ÖP-förslaget ut möjliga framtida utveckl-
ingsområden för bostadsbebyggelse och 
verksamheter. Utöver dessa finns förslag 
till exploatering av s.k. LIS-områden och 
områden som betecknats som ”småorter”. 

Ett genomförande av ÖP-förslaget innebär 
ett ianspråktagande av ny jord- och skogs-
bruksmark.  

                                                 

97 Exploatering av jordbruksmark 2011–2015, Rap-
port 2017:5, Jordbruksverket. 

I syfte att så långt som möjligt skydda jord-
bruksmark från åtgärder som försvårar ett 
rationellt brukande anges i kommunens 
ÖP-förslag under rubriken ansvarsfull re-
sursanvändning vikten av att jordbruks-
marken värderas ur ett lokalt och regionalt 
perspektiv i förhållande till allmänhetens 
och den enskilda verksamhetens intressen.  

ÖP:n anger att fortsatta utvecklingsmöjlig-
heter jordbruket ska värnas samt att sär-
skild hänsyn ska tas till platsers värden och 
områdens naturgivna förutsättningar.  

Sammantaget bedöms ÖP-förslagets ställ-
ningstagande, om att kommunens jord-
bruksmark ska värderas innan en exploate-
ring kan bli aktuellt, som positivt.  Det vore 
dock önskvärt att ÖP-förslaget komplette-
ras med kommunens syn för hur en an-
svarsfull resursanvändning av skogsmark 
kan uppnås/bibehållas. Skogsbruket nämns 
varken i ÖP:ns kapitel om riktlinjer – an-
svarsfull resursanvändning eller i kapitlet 
värden och hänsyn – areella näringar. 

En kommuntäckande kartläggning av kom-
munens skogs- och jordbruksmark och 
dess värden för de areella näringarna, be-
döms kunna utgöra ett värdefullt plane-
ringsunderlag vid avvägningar och ställ-
ningstaganden gällande exploatering 
kontra bevarande av markområden. 

Riksintresse yrkesfiske  
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Vättern är enligt 3 kap. 5 § MB, utpekat 
som riksintresse för yrkesfisket - sjö. Mo-
tivet för utpekandet är att Vättern utgör lek- 
och uppväxtområde för röding samt lekom-
råden för sik. 

För yrkesfisket är det generellt mycket vik-
tigt att vattenkvalitén inte försämras. Riks-
intresset ska så långt som möjligt skyddas 
från åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringens bedrivande.  

Bedömning 
Under förutsättningen att det inför framtida 
exploateringar säkerställs att MKN för 
kommunens vattenförekomster inte påver-
kas negativt, bedöms heller inte riksintres-
set för yrkesfiske påverkas på ett bety-
dande sätt. 

Riksintresse för friluftslivet  

Göta kanals vattensystem är enligt 3 kap. 
6 § MB riksintresse för friluftslivet. Områ-
dets värde för friluftslivet består främst i att 
kanalen och dess omgivning utgör ett 
mycket välbesökt, omväxlande och natur-
skönt landskap som hyser många kulturella 
sevärdheter och erbjuder möjlighet för en 
mängd friluftsaktiviteter. 

Av värdebeskrivningen98 framgår att det 
behövs åtgärder för att bevara områdets ka-
raktär. Stränderna och andra attraktiva om-
råden behöver hållas allemansrättsligt till-
gängliga. Fisket behöver bedrivas på ett 
långsiktigt hållbart sätt och vattenkvali-
teten bör inte försämras. Det omgivande 
                                                 

98 Område ab riksintresse för friluftsliv i Östergöt-
lands län, Göta kanals vattensystem, Dnr 511-1404-
13, Länsstyrelsen Östergötland län,  

landskapet med sina höga natur- och kul-
turvärden behöver skötas, genom till exem-
pel hävd av ängs- och betesmarker, samt att 
övriga särpräglade och natursköna områ-
den bevaras för att värdena för friluftslivet 
ska bestå. 

Bedömning 
I ÖP-förslaget har det pekats ut ett antal 
LIS-områden samt två större utvecklings-
stråk längs med Borens och Göta kanals 
stränder.  

Det ena utvecklingsstråket ligger centralt i 
Motala tätort. Här avses det dels att om-
vandla verksamheter med omgivnings-på-
verkan till verksamheter utan omgivnings-
påverkan samt att omvandla verksamhets-
område till stadsbygd.  

Det andra utvecklingsstråket har pekats ut 
väster om Borensberg. Avsikten är att i hu-
vudsak möjliggöra byggnation av nya bo-
städer efter att väg 34 dragits om. 

I ÖP-förslaget anges att utvecklingsarbetet 
för båda områdena kommer att föregås av 
detaljplaneprogram. Detta för att i större 
detaljeringsgrad, än vad som är möjligt 
inom ramen för ÖP:n, kunna identifiera be-
fintliga värden och bedöma lämpligheten 
för och konsekvenser vid en framtida be-
byggelseutveckling i de berörda områdena. 
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Vid framtagandet av detaljplaneprogram-
men kommer bland annat riksintresse för 
friluftslivet – Göta Kanal att bevakas. 

Under förutsättning att det vid framtida ex-
ploateringar tas hänsyn till utpekade värde-
kärnor längs med Borens och Göta Kanals 
stränder bedöms den föreslagna exploate-
ringen inte påverka riksintresset på ett be-
tydande sätt. Friluftsinriktade byggnat-
ioner, anläggningar och verksamheter som 
kan bidra till att stärka upplevelsen och 
nyttjandet av området bör främjas. 

Riksintresse för kulturmiljövården  

Motala kommun berörs av fem riksintres-
seområden för kulturmiljövården enligt 3 
kap. 6 § MB.  

 
Figur 4: Riksintresseområdena Göta Kanal (i väster och 
öster) samt Ulfåsa. 

Göta kanal är en kommunikationsmiljö 
och Sveriges främsta kanalmiljö. Kanalen 
är av stor teknikhistorisk betydelse och har 
ett dominerande läge i omgivande land-
skap.  

                                                 

99 Riksintressen för kulturmiljövården – Östergöt-
lands län (E), Riksantikvarieämbetet, 1997-08-18, 
uppdaterad 2013-09-11. 

Kanalen leder i väst östlig riktning genom 
Motala kommun och kännetecknas av kul-
turhistorisk bevarandevärda miljöer99. Be-
varandevärdena inom kommunen ligger i 
kanalmiljön med omgivande landskap och 
bebyggelse. 

Ulfåsa är en herrgårdsmiljö med lämningar 
efter tidigare storgård med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet i do-
minerande läge i öppen slättbygd. 

 
Figur 5: Från väster till öster, riksintresseområdena Me-
devi brunn, Godegård och Tjällmo. 

Medevi brunn är en av landets mest kända 
brunnsmiljöer och centrum för aristokra-
tiskt sällskapsliv från 1600- till 1800-tal 
med ännu välbevarad och småskalig be-
byggelse enligt ursprunglig byggnadsplan 
från 1700-talet. 

Godegård kännetecknas av en herrgårds- 
och bruksmiljö från 1720-talet med välbe-
varat byggnadsbestånd. 

Tjällmo är en administrativ centralort och 
tingsplats framvuxen kring Tjällmo medel-
tida kyrka.  

Bedömning 
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Göta kanal: I förslaget till ÖP:n pekas det 
ut ett utvecklingsområde i centrala Motala 
som löper parallellt med Göta Kanal. Här 
avses det dels att omvandlas verksamheter 
med omgivningspåverkan till verksam-
heter utan omgivningspåverkan samt verk-
samheter till stadsbygd. Utvecklingen av 
området längs med Motala Ström, dvs norr 
om Göta Kanal kommer att föregås med 
framtagande av ett detaljplaneprogram.  

Med tanke på riksintresset bedöms det som 
angeläget att värdekärnor längs med Göta 
kanal som eventuellt hamnar inom kom-
munens utpekade utvecklingsområde tas i 
beaktande vid en framtida bebyggelseut-
veckling.  

Det bedöms som positivt att verksamheter 
med omgivningspåverkan på sikt lokali-
seras till annan i jämförelse lämpligare 
plats. 

Ulfåsa: I direkt anslutning söder om riks-
intresset ligger Österstad. Här planeras en-
ligt ÖP-förslaget utveckling av orten väster 
och norrut. Dessutom föreslås ett framtida 
cykelstråk genom riksintresseområdet.  

Avståndet mellan föreslagen exploatering 
och herrgårdsmiljön är relativt långt, riks-
intresset bedöms preliminärt därför inte på-
verkas påtagligt av varken föreslagen tä-
tortsutveckling eller cykelväg. Eftersom 
föreslagen åtgärd berör riksintresset ska en 
framtida tätortsutveckling föregås av en 
mer detaljerad analys över eventuell påver-
kan på riksintressets värdekärnor. 

Medevi brunn: I direkt anslutning väster 
om riksintresset föreslås befintligt bebyg-
gelseområde att utvidgas. ÖP-förslaget be-
döms inte påverka riksintressets värden. 

Godegård: ÖP-förslaget pekar ut tätortsut-
veckling inom avgränsningen för riksin-
tresseområdet. En vidare utredning av 
huruvida ett genomförande av föreslagen 
tätortsutveckling eventuellt kan förväntas 
påverka Godegårds herrgårdsmiljö behö-
ver därför ske i samband med en framtida 
detaljplaneläggning av området. Förutsatt 
att herrgårdsmiljön med engelska parken 
eller delar därav är tillgängligt för allmän-
heten kan Godegård utgöra ett intressant 
närrekreationsområde även för framtida 
boenden i Godegård. 

Tjällmo: ÖP-förslaget pekar ut tätortsut-
veckling inom avgränsningen för riksin-
tresset. För att inte utpekade värden ska ris-
kera att påverkas negativt behöver kultur-
miljövärdena studeras noga i kommande 
samhällsbyggandsprocess.  

Riksintresse för kommunikationer 

Trafikverket ansvarar för att peka ut riksin-
tresseområden enligt 3 kap. 8 § MB, för de 
fyra trafikslagen: väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart. I Motala kommun finns tre riksin-
tresseområden för kommunikationer:  

Riksväg 50 är en så kallad farligt godsled 
och utgör en viktig förbindelse till E4 samt 
ingår i det nationella stamvägnätet. Väg 50 
är även en del av det utpekade kollektivtra-
fiknätet och det utpekade arbetspendlings-
nätet. Trafikvägen planerar att inom 5–
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12 år bygga om väg 50 till en 2+1-väg, 
norrut mot Hallsberg. 

Väg 34 har särskilt regional betydelse. Tra-
fikverket har pågående projekt som innebär 
ombyggnad av väg 34 till en 2+1-väg mel-
lan Motala och Borensberg.  

Järnvägsstråket som också kallas ”gods-
stråket genom Bergslagen” är av internat-
ionell betydelse. Trafikverket planerar att 
bygga dubbelspår mellan Motala och 
Hallsberg.  

Bedömning 
I ÖP-förslaget anges i kapitlet värden och 
hänsyn att riksintressestatusen för vägarna 
och järnvägarna ska skyddas avseende 
möjligheterna att erhålla: 

- God transportkvalitet och god nåbarhet 
till andra regioner. 

- God tillgänglighet för samtliga trafi-
kanter, vilket bland annat innefattar att 
undvika lokaliseringar som innebär att 
vägen ger ökade barriäreffekter. 

- God trafiksäkerhet. 
- God miljö, både ur hälsosynpunkt, 

skydd av stads- och landskapsbild 
samt strävan efter estetisk utformning. 

- Ett jämställt transportsystem. 

Kommunen anger i kapitlet riktlinjer 
egentligen inga ”egna” målsättningar av-
seende riksintresse för riksvägarna 34 och 
50, men ställer sig i ÖP-förslaget positivt 
till trafikverkets planer. 

                                                 

100 Se 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, 
SFS 2009:400. 

Väg 50: För sträckan Medevi-Brattebro 
planeras utbyggnad till mötesfri landsväg i 
ny sträckning i huvudsak öster om befintlig 
väg 50. ÖP-förslaget går i linje med Trafik-
verkets utvecklingsplaner för vägen.  

Väg 34: Ny vägsträckning av väg 34 anges 
i ÖP:ns plankarta och stämmer överens 
med trafikverkets planer.  

Järnvägsstråket: I ÖP-förslaget anges 
som en riktlinje att tågstopp i orterna Go-
degård och Fågelsta ska möjliggöras i takt 
med att orternas potential utvecklas. Ytter-
ligare tågstopp bedöms preliminärt inte 
som en konflikt med riksintresset. Med 
tanke på järnvägsstråkets riksintressestatus 
bör dock utrönas ifall ytterligare hållplatser 
för persontrafiken eventuellt står i konflikt 
med godstågens framkomlighet. 

Riksintresse för totalförsvarets mili-

tära del 

Försvarsmakten bevakar och redovisar 
riksintresseområden samt områden av be-
tydelse för totalförsvarets militära del, en-
ligt 3 kap. 9 § MB. Riksintressen för total-
försvaret ska ges företräde vid konflikt 
med andra riksintressen enligt 3 kap. 
10 § MB. Försvarsmaktens nyttjande av 
anläggningar utgör dels riksintressen som 
kan redovisas öppet, dels riksintressen som 
omfattas av sekretess100. Motala kommun 
berörs av följande riksintresseområden för 
totalförsvaret: 
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Prästtomta skjutfält: Markstridsskola 
kring vilken det finns ett område med sär-
skilt krav på hinderfrihet för att möjliggöra 
samövningar mellan flygförband och 
markförband. 

Malmens flottiljflygplats: MSA101 yta 
luftrum.  

Karlsborgsområdet och övningsflyg-

plats: MSA yta luftrum för övnings- och 
flygverksamhet i Karlsborgs kommun. 
Område med särskilt behov av hinderfri-
het. 

Motala kommun berörs p.g.a. Prästtomta 
skjutfält och Karlsborgsområdet dessutom 
av två s.k. påverkansområden för buller el-
ler annan risk. 

Bedömning 
Eftersom hela Sveriges yta utgör influens-
område för höga objekt102 ska samtliga ob-
jekt högre än 20 m utanför sammanhållen 
bebyggelse samt objekt högre än 45 m 
inom sammanhållen bebyggelse remitteras 
till Försvarsmakten. Detta då höga objekt 
alltid riskerar att medföra skada på riksin-
tresse för totalförsvarets militära del.  

Enligt kommunens ÖP-förslag pekas det 
inte ut några bebyggelsenoder/stråk i an-
slutning till Prästtomta skjutfält. Detta be-
döms som positivt med hänseende till bul-
lermattan som orsakas av skjutfältet.  

                                                 

101 MSA är den höjd som ett flygplan säkert kan 
sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. 
102 Enligt Luftfartsverkets definition för höga objekt 
103 Tematiskt tillägg till översiktsplanen vindkraft, 
Motala kommun, antagen 2011-01-24. 

Försvarsmakten tog 2011 beslut om s.k. 
stoppområden för vindkraft i närheten av 
alla militära flygplatser.  

Övervägande del av Motala kommuns yta 
berörs av de två av Försvarsmakten utpe-
kade s.k. stoppområden för vindkraft kring 
Karlsborgs och Malmens militära flygplat-
ser. Kommunen ställer sig kritisk till dessa 
i det tematiska tillägget till översiktsplanen 
(TÖP) för vindkraft103 samt i det nya ÖP-
förslaget. Detta eftersom Försvarsmakten 
tidigare tillstyrkt vindkraftverk inom dessa 
områden och kunnat anpassa sin flygverk-
samhet. Vidare anges i kommunens TÖP 
för vindkraft att riksintresseområden för 
totalförsvaret föreslås helt undantas från 
vindkraft. 

Riksintresse för energiproduktion - 

vindbruk 

I Motala kommun finns ett riksintresseom-
råde för vindbruk. Området104 är 8,76 km2 
stort och ligger cirka 2,5–3 km norr om 
Tjällmo.  

Bedömning 
Motala kommun har sedan 2011 en kom-
munomfattande vindkraftsplan105. Enligt 
denna är kommunen i princip positiv till 
vindkraft förutsatt att etablering av verk 
inte ger väsentligt negativ påverkan på na-
tur, kultur, landskapsbild och rekreation. 

104 Objekt ID_2013 216. 
105 Tematiskt tillägg till översiktsplan vindkraft. 
Motala kommun, antagen i KF 2011-01-24. 
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ÖP-förslaget hänvisar till riktlinjerna och 
ställningstagandena i vindkraftsplanen.  

Figur 6: Riksintresseområde för vindbruk. 

Kommunen ställer sig i ÖP-förslaget kri-
tisk till försvarsmaktens så kallade stopp-
områden för vindkraft, se även föregående 
textavsnitt, som berör kommunens mark- 
och vattenområden. Ur ett miljöperspektiv, 
främjande av förnyelsebar energi, bedöms 
det som positivt att kommunen ställer sig 
kritiskt till försvarsmaktens stoppområden 
och poängterar att varje enskilt vindkrafts-
ärende får prövas var för sig. 

Ett område som i ÖP-förslaget bedömts 
som ett viktigt område för övergripande 
grön infrastruktur med höga natur- och fri-
luftsvärden överlappar till viss del med 
riksintresset för vindbruk. ÖP-förslaget 
anger som en riktlinje att en övergripande 
grön infrastruktur ska säkerställas och stär-

                                                 

106 Se förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden 2 kap. 5 § [1998:896]. 

kas genom att viktiga områden och sam-
band bevaras och/eller utvecklas i takt med 
bebyggelseutveckling eller andra åtgärder. 

Det är i det enskilda vindbruksärendet som 
natur- och friluftsvärdets intressen får 
vägas mot vindkraften. Båda kan anses 
vara ett allmänt intresse. 

Riksintresse för värdefulla ämnen el-

ler mineral 

Områden som innehåller fyndigheter av 
värdefulla ämnen eller material är av riks-
intresse enligt 3 kap. 7 § MB, Sveriges 
Geologiska undersökning (SGU)106 har an-
svar för att peka ut riksintresseområden. 

Kommuner och statliga myndigheter får 
inte planera för eller lämna tillstånd till 
verksamheter som kan förhindra eller på-
tagligt försvåra ett utnyttjande av mineral-
resurserna.  

Lemunda-Sandsten är belaget intill Vät-
terns strand, nordost om Lemunda gård. 
Lemunda sandsten användes på 1600-talet 
för att tillverka kvarnstenar och slipstenar. 
Idag används sanden som råvara för glas-
tillverkning. Riksintresseområdet omfattas 
även av riksintresseområde för turism och 
rörligt friluftsliv samt angränsar till två 
riksintresseområden för naturvård; Vättern 
och Lemunda. Vätterns vattenområde är 
dessutom klassat som Natura 2000-område 
samt riksintresseområde för yrkesfiske - 
sjö.  
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Zinkgruvan ligger i Askersunds kommun 
men berör även Motala kommun, norr om 
Godegård. Gruvan är Sveriges sydligaste 
underjordsgruva och har varit i kontinuer-
lig drift sedan 1857. För närvarande bryts 
och anrikas det zink, bly och kopparmalm 
i gruvan. Riksintresseområdet för natur-
vård: Bredsjömossen samt riksintresseom-
rådet för kulturmiljövård: Godegård berörs 
av avgränsningen för Zinkgruvan. 

Bedömning 
I kommunens TÖP för vindkraft konstate-
ras att vindkraft inte nödvändigtvis behö-
ver inverka negativt på riksintressena. 
Detta eftersom områdena till viss del redan 
är påverkade av störande verksamhet och 
därmed saknar attraktivitet för till exempel 
friluftslivet. Vidare slår vindkraftsplanen 
fast att etablering av vindkraftverk endast 
bör tillåtas om det kan visas att möjligheten 
till mineralutvinning inte påverkas nega-
tivt. 

I ÖP-förslaget å andra sidan pekas det ut 
LIS-områden inom och i direkt anslutning 
till riksintresseområdena för värdefulla 
ämnen eller mineral. 

Det är önskvärt att även ÖP-förslaget för-
tydligas i sitt ställningstagande i likhet med 
vindbruksplanen. Vindbruksplanens ställ-
ningstaganden om att vikta en framtida 
möjlighet till mineralutvinning tyngre än 
eventuellt motstående intressen bedöms 
som positivt. 

Lemunda-Sandsten: Enligt ÖP-förslaget 
pekas det ut två LIS-områden i direkt an-
slutning till Lemunda stenbrottsdam. I 

ÖP:ns plankarta framgår inte att Lemunda 
Sandstensbrott är ett riksintresse. Området 
vid Lemunda-Sandsten omfattas och an-
gränsar dessutom till fler riksintresseområ-
den som delvis kan vara motstridiga till en 
fortsatt brytning av sandsten. Det är önsk-
värt att överlappande riksintressen viktas 
mot varandra för att skapa en bättre tydlig-
het avseende kommunens markanvänd-
ningsintressen.  

ÖP:ns kartmaterial föreslås att komplette-
ras och riksintresset för värdefulla ämnen 
eller mineral att viktas som ett allmänt in-
tresse och de två LIS-områdena strykas ur 
ÖP-förslaget. 

Zinkgruvan: Eftersom ÖP:n föreslår tä-
tortsutveckling i direkt anslutning till riks-
intresset samt likaså anger LIS-områden 
inom och i anslutning till riksintresseområ-
det bedöms det att det kommer att krävas 
en noga avvägning av placeringarnas lämp-
lighet i förhållande till riksintresset för 
Zinkgruvan. 

Möjligheterna att bedriva gruvverksam-
heten bedöms preliminärt inte försämras 
vid ett genomförande av ÖP-förslaget. Det 
är troligt att riksintresseområdet har av-
gränsats i grova penseldrag. Men frågan 
bör utredas mer i detalj. 

ÖP:ns plankarta behöver kompletteras med 
riksintresseområdet för Zinkgruvan. 
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Figur 7: Riksintressen för värdefulla ämnen eller mine-
ral. Källa: Länsstyrelsen.107 

Riksintresse för naturvård 

I Motala kommun finns följande riksintres-
seområden för naturvård som pekats ut av 
Länsstyrelsen enligt 3 kap. 6 § MB: 

- Kärnskogsmossen NRO05019 
- Bredsjömossen NRO05074 
- Lillsjökärret NRO050076 
- Fagerfallet NRO05108 
- Dansby-Flädemo NRO050018 
- Djurkällaplatån NRO05017 
- Lilla Vänstern NRO05021 
- Knäppan NRO05022 
- Vålberga mosse NRO05082 
- Hilltorp NRO05024 
- Vättern NRO05001 
- Södra Freberga NRO05025 
- Lemunda NRO05016 
- Motalabuktens övärld NRO05015 
- Perkils kättil NRO05020 

 

                                                 

107 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/stand-
ard/?appid=57213faf51ad4e918140e23 a11a47dc0 
[2020-04-24] 

 
Figur 8: Riksintresseområden för naturvård i Motala 
kommun med omnejd. 

Bedömning 

Tre av riksintresseområdena för naturvård 
i Motala kommun berörs i sin yta av utpe-
kade utvecklingsområden i översikts-
planeförslaget. 

Vättern NRO05001 kännetecknas av 
mycket kallt vatten med goda förutsätt-
ningar för ett stort antal fiskarter. Vidare 
är Vättern känd för mycket god vattenkva-
litet och ett stort siktdjup. Sjöbäckenet har 
uppstått genom förkastningsrörelser i 
berggrunden och är upp till 128 meter 
djupt108. 

I riksintressets värdebeskrivning anges att 
”naturvärdena kommer att bestå om områ-
det undantas från ingrepp som till exempel 
föroreningsutsläpp.” 

108 Registerblad NRO05001, Vättern, Riksintres-
sant naturmiljö, Östergötlands län, Länsstyrelsen, 
1986-09-29. 
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Riksintressets avgränsning följer Vätterns 
strandlinje. Det kan antas att all slags ex-
ploatering inom områden för vilka Vättern 
är recipient, exempelvis tätortsutveckl-
ingen i Motala eller utpekade LIS områden, 
indirekt påverkar Vätterns vattenkvalité.  

I syfte att värna om en fortsatt god vatten-
kvalité redovisar ÖP-förslaget att: 

- kommunen generellt ska ställa krav på 
hög skyddsnivå för enskilda avlopp.  

- huvudspillvattenledningssystemet be-
höver förstärkas på flera platser i kom-
munen för att öka kapaciteten och 
möjliggöra att fler invånare kan an-
sluta sig. 

- kommunen anser att Vättern ska klas-
sas som riksintresse för vattenförsörj-
ning för att erhålla ett extra skydd. 

Vidare ställer sig kommunen kritisk till 
Försvarsmaktens verksamheter som inne-
burit utsläpp av förorenande ämnen till 
Vättern som till exempel P-FOS och bly. 

Kommunens ställningstaganden bedöms 
gå väl i hand med riksintressets bevarande-
värden. 

Lilla Vänstern NRO0502. Föreslagen 
GC-väg mellan Motala tätort och Karlsby 
tangerar avgränsningen för riksintresseom-
rådet Lilla Vänstern. Bevarandevärdet lig-
ger i landskapsformationen som utgörs av 
mycket mäktiga moränryggar som saknar 
motstycke i Östergötlands län109. 

                                                 

109 Registerblad NRO05021, L Vänstern, Riksin-
tressant naturmiljö, Östergötlands län, Länsstyrel-
sen, 1986-03-25. 

Cykelvägen planeras längs med befintlig 
väg. Planerad cykelväg förutsetts därför in-
nebära så litet ingrepp i form av schaktning 
som möjligt. Frågan behöver beaktas och 
detaljgranskas vid projektering av cykelvä-
gen.  

Djurkällaplatån NRO05017 är ett stort 
geologiskt intressant område. Naturvär-
dena i området kommer att finnas kvar om 
området undantas från ingrepp som till ex-
empel täkt, anläggningar och bebyg-
gelse110.   

Figur 9: Föreslaget utvecklingsområde, röd markering. 
Riksintresseområdets Lilla Vänsterns sydöstragräns, 
grön linje.  

Avgränsningen av riksintresseområdet kan 
antas vara ritad i grova penseldrag. En ex-
ploatering av i ÖP-förslaget utpekat om-
råde behöver ändock analyseras mer i de-
talj för att kunna bedöma eventuell negativ 
påverkan på riksintresset i fråga.  

Föreslagen g/c-väg mellan Motala tätort 
och Nykyrka tangerar riksintresseområdet i 
öster och bedöms öka tillgängligheten för 
allmänheten till Lilla Vänstern. 

110 Registerblad NRO05017, Djurkällaplatån, Riks-
intressant naturmiljö, Östergötlands län, Länsstyrel-
sen, 1986-09-02. 
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Övriga riksintresseområden för naturvård 
bedöms inte påverkas vid ett genomfö-
rande av ÖP-förslaget. 

Natura 2000 

Natura 2000-områden har per definition 
riksintressestatus. Natura 2000 är ett nät-
verk av EU:s mest skyddsvärda naturområ-
den enligt 7 kap. 27 § MB. Bedömning av 
risk för påverkan på Natura 2000-områden 
i Motala kommun görs under nästa kapitel, 
”Skydd av områden och arter”. 

Riksintresse för turism och rörligt fri-

luftsliv 

Vättern med öar och strandområden är ett 
av de i 4 kap. 2 § MB särskilt utpekade om-
råden för turism och rörligt friluftsliv.   

Inom området skall turismens och frilufts-
livets, främst det rörliga friluftslivets, in-
tressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av tillåtligheten av exploateringsföretag el-
ler andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 
I anslutning till Motala tätort, dvs längs 
med Varamoviken, pekas det ut ett utveckl-
ingsområde för stadsbygd.  

Förbudet mot påtaglig skada på riksintres-
set för turism och rörligt friluftsliv gäller 
inte vid utveckling av befintliga tätorter. 
Det är ändock önskvärt att en framtida ut-
veckling av området sker med hänsyn till 
att fri passage till Vätterns strand och längs 
med strandlinjen inte försämras. I så fall 
bedöms att riksintresset för turism och det 
rörliga friluftslivet inte kommer att påver-
kas påtagligt negativt av föreslagen ut-
veckling.  

 

 
Figur 10: Kartutsnitt över Varamoviken där utveckling av 
befintligt bebyggelsestråk föreslås. 

Vidare pekas det ut ett tiotal LIS-områden 
längs med Vätterns strand. Det bedöms 
som positivt att utpekandet av LIS-områ-
dena har föregåtts av en kommunövergri-
pande inventering över lämpliga platser för 
en framtida landsbygdsutveckling. Gene-
rellt kan antas att fler exploaterade områ-
den längs med Vätterns strand innebär en 
större privatiseringsgrad av strandområ-
dena vilket generellt kan tyckas vara mot-
stridigt till det allmänna intresset av riksin-
tresset för det rörliga friluftslivet. Bero-
ende på platsens förutsättningar kan en ex-
ploatering dock även innebära att tillgäng-
ligheten för allmänheten tvärtom förbätt-
ras. 

Skydd av naturen 

För att påverka lagskyddade naturområden 
behövs särskilt tillstånd eller dispens av 
tillsynsmyndigheten, oftast länsstyrelsen. 
Att föreslå utveckling, till exempel bo-
stadsutveckling, inom lagskyddade områ-
den är en process som sträcker sig utanför 
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ÖP-förslagets befogenheter. Om utveckl-
ing föreslås i områden som på något sätt 
skulle kunna påverka lagskyddade områ-
den eller arter ska de föreskrifter som finns 
kopplade till lagskydden följas. 

Om gällande lagar och föreskrifter följs i 
senare skeden bedöms ÖP-förslaget, i det 
här skedet, inte ge någon negativ påverkan 
på skyddad natur.   

Naturreservat 

I Motala kommun finns för närvarande 20 
naturreservat. Ett ytterligare reservat 
(Karshult) anläggs under 2020. Tre av re-
servaten förvaltas av kommunen. 

Bedömning: 
15 av naturreservaten har bedömts inte ris-
kera att påverkas av ÖP-förslaget och be-
skrivs inte närmare här. Det är från norr till 
söder: 

- Kärnskogsmossen,  
- Trolleflod,  
- Bredsjömossen,  
- Kristineberg,  
- Båsbergsskogen,  
- Flädemo,  
- Fågelmossen,  
- Hästtumla tallskog,  
- Bromossen,  
- Stora boda,  
- Håleberget,  
- Vålberga mosse 
- Motalabuktens öreservat,  
- Råå,  
- Styra kalkkärr/Göta kalkfuktäng.  

Sex av naturreservaten i kommunen riske-
rar att påverkas av utvecklingsförslagen i 

ÖP-förslaget, de beskrivs nedan. Exploate-
ring i närheten av reservaten behöver utre-
das mycket omsorgsfullt för att säkerställa 
att kärnvärdena i naturreservatet inte på-
verkas negativt på lång eller kort sikt. 

Hälla ädellövskog: är liten lövskog rik på 
ädellöv och med klara källor och ett rikt få-
gelliv. 

Reservatet ligger i anslutning till orten Go-
degård, direkt sydväst om orten. Ingen ut-
veckling är föreslagen inom reservatets av-
gränsning men i närheten finns både utpe-
kad verksamhet med omgivningspåverkan 
(Godegårds fest- och idrottsplats) och utpe-
kat område för tätortsutveckling.  

Lustigkulle domänreservat: är en äldre 
naturskog med naturlig succession och rik 
flora och fauna.  

Naturreservatet ingår i ett område som i 
ÖP-förslaget är utpekat som ett stads-
bygdsområde där detaljplaneprogram ska 
göras. Att ett detaljplaneprogram ska ge-
nomföras innebär att kommunen ser ut-
vecklingspotential i området men att det är 
ett komplext område som behöver studeras 
mer i detalj innan inriktningsbeslut för ut-
vecklingen i området tas. Det utpekade om-
rådet för detaljplaneprogrammet är stort 
och naturreservatet relativt litet i jämfö-
relse. Det framgår inte av ÖP-förslaget vad 
syftet med att ta med naturreservatet i de-
taljplaneprogrammet är. Naturreservatet 
består av en mäktig tall- och granskog som 
i de glesare delarna har en parklik karaktär, 
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det är detta som är de stora värdena i reser-
vatet111. Bedömningen i detta tidiga skede 
är att exploatering inom reservatets gränser 
är olämplig och skadlig för reservatets vär-
den. Reservatet har inga eller få anord-
ningar för besökare112 så detaljplanepro-
grammet får med fördel föreslå sådana an-
ordningar inom reservatet, eftersom en del 
av reservatets värde ligger i att vara ett be-
söksmål för människor.  

Sjöbo-Knäppan: har varierande naturty-
per med öppna betesmarker, ädellövskog, 
lövsumpskog och kalkkärr, vilket är värde-
fullt för den biologiska mångfalden. Områ-
det har ett rikt fågelliv och en rik flora med 
flera kalkberoende orkidéer.  

Reservatet ligger i den östra delen av 
Motala stad, på Borens sydvästra strand. 
Ingen utveckling är föreslagen inom reser-
vatets avgränsning men i direkt anslutning 
finns två utpekade områden för stads-
bygdsutveckling.  

Staffanstorp: har intressant geologi, lim-
nologi, vegetation och flora. Syftet är att 
bevara landformerna, skydda floran och 
sjöarna samt bibehålla viss öppen mark. 

Reservatet ligger i den sydöstra delen av 
Motala stad. Ingen utveckling är föreslagen 
inom reservatets avgränsning men i direkt 
anslutning finns utpekade områden för 
stadsbygdsutveckling, verksamhet med 
omgivningspåverkan och ny/ändrad gång 
och cykelväg.  

                                                 

111 Motala kommun, 2015. Besöksguide till 20 na-
turreservat i Motala kommun. 

Karshult (nytt): har höga naturvärden 
knutna till ädellövskog, med bland annat en 
värdefull fågelfauna och en rik lavflora. 

Reservatet ligger nordöst om Motala stad, 
längs med Borens norra strand. I direkt an-
slutning till reservatet planeras den befint-
liga vägen rustas upp med cykelfrämjande 
åtgärder. I närheten av reservatet ligger 
även Karshults avloppsanläggning som 
kommer att behöva dimensioneras upp en-
ligt ÖP-förslaget. Eftersom naturreservatet 
anläggs samtidigt som ÖP-förslaget tas 
fram så kan man anta att anpassningar görs 
för att undvika negativ påverkan på reser-
vatet. Framtida utvecklingsprocesser behö-
ver ändock göras på ett sådant sätt så att 
inte reservatets kärnvärden riskerar att på-
verkas negativt.  

Långvrån: Området består av en 
ädellövskog och värdena är kopplade till 
ädellöv i ett annars åkerdominerat land-
skap.   

Området ligger i den sydvästra delen av 
kommunen och vägprojektet ”Sydlig länk” 
påverkar området. 

Naturminne 

I Motala kommun finns sju naturminnen.  

Bedömning 
Ett naturminne, Ek vid Marieberg, riske-
rar att påverkas av utvecklingsförslagen i 
ÖP-förslaget. Eken står i Motala stad i 
stadsdelen Marieberg längs Vätterns 

112 Motala kommun, 2015. Besöksguide till 20 na-
turreservat i Motala kommun. 
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strand. Området där naturminnet står är ut-
pekat som område för detaljplaneprogram. 
Exploatering i närheten av naturminnet be-
höver utredas mycket omsorgsfullt för att 
säkerställa att naturminnets värden inte på-
verkas negativt på lång eller kort sikt. 

Biotopskyddsområde 

Det generella biotopskyddet omfattar: 

- alla alléer och pilevallar 
- i jordbruksmark alla källor med omgi-

vande våtmark, småvatten och våtmar-
ker, odlingsrösen, stenmurar och åker-
holmar. 

Det finns 29 områden i Motala kommun 
som är skyddade som särskilt biotopskydd. 

Bedömning 
Vid genomförande av utvecklingsförslagen 
i ÖP-förslaget behöver det utredas mer i 
detalj om och hur biotopskyddsområden 
riskerar att påverkas.  

Natura 2000 

I Motala kommun finns 25 Natura 2000-
områden. Samtliga omfattas av Art- och 
habitatdirektivet (SCI) och fem av dem 
dessutom av Fågeldirektivet (SPA). 

Bedömning 
Bevarandevärdena i respektive Natura 
2000-område ska skyddas mot negativ på-
verkan från åtgärder som görs innan- och 
utanför Natura 2000-området. Vid genom-
förande av ÖP-förslaget behöver det därför 
säkerställas att respektive Natura 2000-
områdes värden och bevarandesyften inte 
påverkas negativt.  

15 av Natura 2000-områdena har bedömts 
inte riskera att påverkas av ÖP-förslaget 
och beskrivs inte närmare här. Det är från 
norr till söder: 

- Trolleflod SE0230337 (SPA/SCI) 
- Biberskärren SE0230385 (SPA/SCI)  
- Kärnskogsmossen SE0230176 

(SPA/SCI) 
- Bredsjömossen SE0230339 (SPA/SCI) 
- Lillsjökärret SE0230175 (SCI) 
- Ringarhultsån SE0230240 (SCI) 
- Fågelmossen SE0230156 (SCI)  
- Håleberget SE0230343 (SCI) 
- Stubba ekhage SE0230278 (SCI) 
- Vålberga Mosse SE0230393 (SCI) 
- Petersborg SE0230347 (SCI) 
- Fränntorpkärret SE0230239 (SCI) 
- Byckorp SE0230307 (SCI) 
- Hilltorps kalkkärr SE0230348 (SCI) 
- Götala kalkfuktäng SE0230243 (SCI) 

Tio Natura 2000-områden i kommunen ris-
kerar att påverkas av utvecklingsförslagen 
i ÖP-förslaget, de beskrivs nedan. Exploa-
tering i närheten av områdena behöver ut-
redas mycket omsorgsfullt för att säker-
ställa att områdenas värden inte påverkas 
negativt på lång eller kort sikt. 

Vättern (östra) SE0230268 (SPA/SCI): 
Vättern är en stor klarvattensjö med stort 
djup som är unik i ett europeiskt perspek-
tiv. Den har en mycket speciell fauna med 
31 fiskarter, och en hel del arter av relikt-
karaktär.  

Området breder ut sig över hela Vättern 
inom Motala kommun. Utveckling i 
Motala stad samt föreslagen utveckling 
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längs Vätterns strand riskerar att påverka 
Natura 2000-området. 

Kristberg SE0230275 (SCI): Bäckravin 
och ekhagar vid Kristbergsbäckens utlopp 
i Boren. Nere i bäckravinen finns en 
lundartad flerskiktad vegetation med inslag 
av grova klibbalar, mycket grova ekar och 
andra ädellövträd. 

Området ligger på Borens norra strand. I 
direkt anslutning ligger ett område som i 
ÖP-förslaget är utpekat som nytt tätortsom-
råde som ska föranledas av ett detaljplane-
program. I direkt anslutning till området 
finns också ett stråk för ny/förändrad gång- 
och cykelväg utpekat.  

Göta Kanal (Vättern-Roxen) SE0230391 

(SCI): Längs med hela Göta kanal finns 
kilometervis med alléer och andra löv-
trädsmiljöer med de flesta ädla lövträd som 
lönn, alm, ek, lind med flera represente-
rade. Många av träden har håligheter av 
stort intresse för bland annat fåglar och in-
sekter. I och med att området har en lång 
sträckning fyller det en viktig funktion i 
landskapet som korridor för de arter som 
lever här. 

Natura 2000-området består av flera del-
sträckor längs Göta kanal, varav två finns i 
Motala kommun. En delsträcka Öster om 
Boren sträcker sig från korsningen med 
väg 34 till orten Ruda. Ingen utveckling är 
föreslagen inom delsträckan men i direkt 
anslutning finns flera utpekade LIS-områ-
den. Den andra delsträckan i kommunen 
går väster om Boren och fram till Vätterns 
mynning, det vill säga genom Motala stad. 

I ÖP-förslaget är ett område för stads-
bygdsutveckling som ska föranledas av de-
taljplaneprogram utpekat för i princip hela 
delsträckan. Vidare pekas flera områden i 
direkt anslutning till delsträckan ut för 
ny/förändrad stadsbygd, verksamhet utan 
omgivningspåverkan samt dagvatten.  

Ruda SE230220 (SCI): Område med ett 
flertal grova gamla ekar med mulm och 
bohål. Knutna till dessa finns ett antal 
ovanliga skalbaggar och lavar. Området ut-
gör tillsammans med trädmiljöerna längs 
med Göta kanal en viktig funktion i land-
skapet som korridor för de arter som lever 
här. 

Området ligger i den södra delen av Ruda. 
Ingen utveckling är föreslagen inom Na-
tura 2000-området men i direkt anslutning 
finns två utpekade LIS-områden.  

Soldatängen Motala SE0230300 (SCI): 
Soldatängen utgörs av en slåtteräng och en 
angränsande betesmark som ligger i en 
kraftledningsgata. Naturskyddsföreningen 
har i sitt arbete med ängen och betesmar-
ken funnit mer än 300 kärlväxter samt ett 
antal ovanliga fjärilsarter. I området har 
man funnit både större och mindre vatten-
salamander. 

Området ligger i den norra delen av Motala 
stad. Ingen utveckling är föreslagen inom 
Natura 2000-området men i närheten finns 
större områden utpekade som nya/föränd-
rade områden för verksamhet med omgiv-
ningspåverkan.  

Sjöbo-Knäppan SE0230087 (SCI): Vari-
erande naturtyper med öppna betesmarker, 
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ädellövskog, lövsumpskog och kalkkärr. 
Den varierande naturen utgör en mycket 
värdefull miljö för den biologiska mångfal-
den. Här finns dokumenterade värden 
bland flera olika slags organismer, bland 
annat ett rikt fågelliv och en rik flora med 
flera kalkberoende orkidéer. Området är 
också viktigt för friluftslivet tack vare när-
heten till Motala tätort. 

Området ligger i den östra delen av Motala 
stad, på Borens sydvästra strand. Ingen ut-
veckling är föreslagen inom Natura 2000-
området men i direkt anslutning finns två 
utpekade områden för stadsbygdsutveckl-
ing och i närheten finns ett område utpekat 
för ny/ändrad dagvatten. 

Staffanstorp SE0230084 (SCI): 

Staffanstorp strax öster om Motala tätort 
utgör en mycket värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö. Här finns geologiskt intressanta 
bildningar, en omväxlande vegetation med 
en artrik flora och fauna, grundvattensjöar 
med en intressant vattenkemi och stora vär-
den för friluftslivet. 

Området ligger i den sydöstra delen av 
Motala stad. Ingen utveckling är föreslagen 
inom områdets avgränsning men i direkt 
anslutning finns utpekade områden för 
stadsbygdsutveckling, verksamhet med 
omgivningspåverkan och ny/ändrad gång 
och cykelväg.  

Skrikstad SE0230315 (SCI): Mindre hag-
marksområde med hassel, yngre almträd 
och asp mellan 

granplanteringar intill gamla järnvägsban-
ken över slätten. Höga botaniska värden 

med flera arter som indikerar en lång trad-
ition av nyttjande av området som naturlig 
fodermark. 

Området ligger i väster om Fornåsa. I di-
rektanslutning till finns ett område utpekat 
för ny/ändrad gång- och cykelväg. 

Södra Freberga-Jerusalemsviken 

SE0230386 (SCI): Område med betes-
mark, rikkärr och sumpskog. Bortsett från 
sumpskogen är betesmarken överlag öppen 
med inslag av ädellövträd som ek, alm, ask 
och lönn. Andra exempel på trädslag är al, 
hägg, rönn och vildapel. Bland buskar kan 
nämnas hagtorn, nyponrosor, en och slån. I 
området finns också en rik flora knutna till 
hävdade betesmarker och till rikkärrmiljön. 

Området ligger längs Vätterns strand söder 
om Motala stad. I närheten av området är 
det i ÖP-förslaget utpekat för stadsbygds-
utveckling både med och utan detaljplane-
program samt verksamhetsområde med 
omgivningspåverkan. ÖP-förslaget före-
slår dessutom ny/förändrad gång- och cy-
kelväg genom Natura 2000-området.   

Långvrån SE0230082 (SCI): Området 
består av en ädellövskog och värdena är 
kopplade till ädellöv i ett annars åkerdomi-
nerat landskap.   

Området ligger i den sydvästra delen av 
kommunen och vägprojektet ”Sydlig länk” 
påverkar området. 

Vattenskyddsområden 

Tre Vattenskyddsområden (VSO) finns i 
Motala kommun. Storleken på vatten-
skyddsområdena gör att det är oundvikligt 
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att inte bedöma att ÖP-förslaget riskerar att 
påverka dem på något sätt. 

VSO Vättern, Östergötland breder ut sig 
över hela Vättern inom Motala kommun. 
Utveckling i Motala stad samt föreslagen 
utveckling längs Vätterns strand riskerar 
att påverka vattenskyddsområdet. Syftet 
med vattenskyddsområdet får därför inte 
påverkas negativt vid exploatering i Vät-
tern samt inom strandskyddsområde för 
Vättern. 

VSO Tjällmo täcker en större del av orten 
Tjällmo. ÖP-förslaget föreslår tätortsut-
veckling i delar av vattenskyddsområdets 
utbredning. Syftet med vattenskyddsområ-
det får inte påverkas negativt vid exploate-
ring.  

VSO Ljungsjön är upprättat för Ljungsjön 
som ligger i Linköpings kommun. Vatten-
skyddsområdet breder ut sig över områden 
som gränsar till Borensberg. Flera utveckl-
ingsförslag i ÖP-förslaget riskerar att på-
verka vattenskyddsområdet, till exempel 
utpekade LIS-områden, småortsutveckling 
och gång- och cykelvägar. Syftet med vat-
tenskyddsområdet får därför inte påverkas 
negativt vid exploatering.  

Strandskydd 

För sjöar och vattendrag i Motala kommun 
gäller det generella strandskyddet som om-
fattar land- och vattenområden 100 meter 
på land och 100 meter ut i vattnet från 
strandlinjen vid normalvattenstånd. 

                                                 

113Motala kommun, Naturvårdsprogram, del 1, 
2014 

Strandskyddet är utökat till 150 meter 
längs med Vätterns, Borens, Göta kanals 
och Norrbysjöns stränder.  

Bedömning:  
ÖP-förslaget innebär exploatering och ut-
veckling i områden som omfattas av 
strandskydd. I dessa områden behöver en 
bedömning göras i varje enskilt fall 
huruvida åtgärden är förenlig med strand-
skyddets syften och om det finns särskilda 
skäl för att upphäva strandskyddet eller 
medge dispens från det enligt 7 kap. 18 c – 
d §§ MB.  

Hotade djur- och växtarter 

Totalt förekommer cirka 400 kända rödlis-
tade arter i Motala kommun, listan bör inte 
ses som fullständig utan fler arter kan före-
komma.  

Det finns cirka 20 kända fridlysta djurarter 
och cirka 40 kända fridlysta växtarter i Ös-
tergötland113. Inte heller denna lista ska ses 
som fullständig. Någon sammanställning 
av fridlysta arter för endast Motala kom-
mun finns inte.  

Bedömning: 
Vid genomförande av utvecklingsförslagen 
i ÖP-förslaget behöver det utredas mer i 
detalj för respektive utvecklingsprocess 
om och hur hotade arter riskerar att påver-
kas. Om de riskerar att påverkas krävs ett 
dispensförfarande.   

Det är viktigt att hantera artskyddsfrågan 
tidigt i miljöbedömningen i samband med 
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framtagandet av planer, program eller pla-
nering för verksamheter och åtgärder. Om 
frågan om skyddade arter behandlas tidigt 
i planerings- och prövningsprocesser kan 
det säkerställas att det finns möjlighet att 
bedöma om den planerade åtgärden är 
lämplig, samt om det är möjligt att vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått som gör att planen, programmet 
eller åtgärden kommer att kunna godkän-
nas. 

Kulturmiljölagen  

Fornlämningar 

Enligt fornlämningsregistret finns det 
drygt 700 kända fornlämningar i Motala 
kommun. Det handlar främst om fornläm-
ningar som är synliga ovan mark114. 

Östgötaslätten, söder om Göta kanal och 
Boren, är ett av de mest fornlämningstäta 
områdena i Sverige115. Alla arkeologiska 
tidsperioder är representerade, men de van-
ligaste kända fornlämningarna är gravar 
och gravfält från järnåldern. Från järnål-
dern återfinns även många boplatser i höjd-
lägen omgiven av gravfält, åkerytor och 
hägnadsrester från järnåldern. Exempel på 
dessa är Sjökumla, Västra Stenby socken, 
Vedemö by, Varv socken och Ekebyborna. 

I skogsbygden, norr om kanal- och sjösy-
stemet, är kommunen fattig på upptäckta 
förhistoriska och andra fasta fornläm-
ningar. Detta kan sättas i samband med det 

                                                 

114 Motala kommun, Kulturmiljöprogram, arbets-
material s.57, 2020-02-12. 

låga exploateringstrycket116. De registre-
rade fornlämningarna utgörs här främst av 
skogs- och bergsbrukslämningar, lägen-
hetsbebyggelse, fossil åker samt lämningar 
efter småindustrier som ofta varit lokali-
serade till vattendrag. 

Det finns 19 kyrkomiljöer som är skyddade 
som kyrkliga kulturminnen och nio bygg-
nadsmiljöer som är skyddade som enskilda 
byggnadsminnen i kommunen. 

Bedömning: 
Risk för påverkan på områden och objekt 
som är skyddade i kulturmiljölagen ska ut-
redas mer i detalj i den fortsatta samhälls-
planeringsprocessen. Om beslutade 
skyddsföreskrifter följs bedöms inte ÖP-
förslaget ge någon negativ påverkan på de 
lagskyddade kulturmiljövärdena.  

 

  

115 Ibid. 
116 Ibid. 
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Uppföljning 

Nedan sammanfattas alla förbättringar av 
ÖP-förslaget som rekommenderas under 
rubriken ”Föreslagna åtgärder och upp-
följning” under respektive miljöaspekt-
skapitel i MKB:  

Klimatpåverkan 

- lyfta fram satsningar på gång- och cy-
kelnätet ytterligare i ÖP-förslaget.  

Vatten 

- Komplettera ÖP-förslaget med tänkbara 
fysiska platser över hela kommunen och 
konkreta åtgärder för vattenvårdande in-
satser som till exempel våtmarker. 

- Att i ÖP-förslaget presentera det strate-
giska beslutet kring reservvattentäkter.  

- Behovet av dagvattenutredning rekom-
menderas avgöras tidigt i framtida pla-
neringsprocesser. 

Markanvändning 

- Kommunen bör se över nuvarande 
skrivelse i ÖP-förslaget om sin inställ-
ning till exploatering på jordbruks-
mark.   

- Önskvärt att vidareutveckla natur-
vårdsprogrammets strategiska åtgärder 
till mer konkreta åtgärder i ÖP-försla-
get, för att göra ÖP-förslaget till ett 
tydligare och bättre stöd vid imple-
mentering i den fysiska planeringen.  

- Rekommendation att se över de före-
slagna gränserna för LIS-områdena så 
att inga konflikter finns med mark med 
naturvärden. 

- Utveckla riktlinjerna för kommunens 
kulturmiljövärden efterhand som det 
nya kulturmiljöprogrammet arbetas 
fram.  

- Kommunen rekommenderas ta fram 
riktlinjer för bevarande av befintliga 
landskapsbilder i kommunen.   

- Önskvärt med en riktlinje för ett buf-
fertzonsystem för olika slags frilufts-
livsvärden.   

Social hållbarhet 

- Konkreta exempel på hur den socioe-
konomiska statusen kan höjas för re-
spektive område med lägst socioeko-
nomi.  

- Likvärdig detaljeringsgrad, rättvis pri-
oritering och transparent presentation 
av utvecklingsplanerna i samtliga ut-
vecklingsområden i ÖP- förslaget.  

- Mer konkreta exempel i ÖP-förslaget 
på vilken sorts utveckling som plane-
ras i stadsomvandlingsområdena. Sär-
skilt exempel på hur kommunens rikt-
linjer för social hållbarhet implemente-
ras.  
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Slutsats 

Vid ett jämförande av konsekvenser för hu-
vudalternativet och nollalternativet be-
döms huvudalternativet vara det alternativ 
som är mest önskvärt ur miljösynpunkt så-
väl som med hänsyn till sociala och ekono-
miska aspekter. 

I sammanhanget bör poängteras att över-
siktsplanen i allmänhet medger många 
möjliga utvecklingsscenarier och att en de-
taljerad framtidsprognos över hur utveckl-
ingen kommer te sig inte är möjlig. Så är 
även fallet för översiktsplaneförslaget och 
nollalternativet. MKB:ns beskrivningar 
och bedömningar visar dock att översikts-
planeförslaget jämförelsevis medför fler 
fördelar i strävan mot en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering. 
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Icke teknisk samman-

fattning 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är en del i miljöbedömningen för 
ny föreslagen översiktsplan (ÖP) för 
Motala kommun, Översiktsplan, 2040. 

Översiktsplanens process  

Översiktsplanens syfte och bakgrund 

Översiktsplanens syfte är att redovisa kom-
munens intentioner om hur kommunens 
mark- och vattenområden ska användas, 
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ut-
gör ett av kommunens viktigaste strate-
giska dokument som ska aktualiseras under 
varje mandatperiod. 

2014 beslöt kommunstyrelsen i Motala om 
att ta fram en ny översiktsplan för Motala 
kommun. 2017 genomfördes en omfat-
tande medborgardialog som i det fortsatta 
arbetet har legat till grund för viktiga väg-
val i ÖP-arbetet. 

Förhållande till andra planer och pro-
gram 

Den nya ÖP:n kommer, när den blir anta-
gen, ersätta tidigare översiktsplan, ÖP06. 
Kommunens nya ÖP tar hänsyn till befint-
liga planer, program, riktlinjer och poli-
cydokument på kommunal, regional och 
nationell nivå.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
men ska vara vägledande för beslut på så-
väl kommunal, regional som nationell nivå. 

Miljöbedömningsprocessen 

Miljöbedömningens bakgrund och syfte 

Genomförandet av kommuntäckande över-
siktsplaner kan generellt antas medföra en 
betydande miljöpåverkan för exempelvis 
kommunens mark- och vattenområden. 
Därför har det, i enlighet med 6 kap. miljö-
balken, MB (1998:808), genomförts en 
strategisk miljöbedömning för Motala 
kommuns nya översiktsplan, ÖP2040.  

Syftet med miljöbedömningen är att inte-
grera miljöaspekter i planering och besluts-
fattande så att en långsiktig hållbar ut-
veckling främjas.  

Arbetsmetod och avgränsning för MKB 

Miljöbedömningsprocessen, som MKB:n 
är en del av, har genomförts parallellt med 
översiktsplanearbetet. Detta för att miljö-
hänsyn naturligt ska kunna integreras i 
ÖP:n under arbetets gång. 

MKB:n har i ett tidigt skede avgränsats i 
omfattning och detaljeringsgrad till föl-
jande miljöaspekter: 

- klimatpåverkan 
- vatten 
- markanvändning (inkl. kulturmiljö, 

stadsbild och försvarets intressen) 
- social hållbarhet (socialt sammanhållen 

stad/jämlik hälsa) 
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Utöver aspekterna ovan bedöms även ifall 
kommunens ÖP-förslag påverkar: 

- områden som omfattas av något särskilt 
lagskydd, 

- de nationella miljökvalitetsmålen, samt 
- de globala hållbarhetsmålen i Agenda 

2030. 
MKB:n följer ÖP-förslagets tidshorisont, 
vilken sträcker sig till år 2040. 

I efterföljande avsnitt beskrivs de värden 
och den påverkan, samt förslag till åtgärder 
som bedöms ha störst inverkan på respek-
tive miljöaspekt.  

Alternativbeskrivning 

MKB:n beskriver kommunens sannolika 
utveckling utifrån ett miljöperspektiv för 
ett huvud- och ett nollalternativ och de av-
gränsade miljöaspekterna. 

Översiktsplanearbetet har inletts med en 
bred medborgardialog som påverkat vik-
tiga vägval vid framtagandet av ÖP:n. På 
så sätt har medborgardialogen fungerat 
som en metod för att utreda alternativa in-
riktningar tidigt i ÖP-processen. Utifrån 
detta har det bedömts att det inte funnits nå-
got behov av en beskrivning av sidoalter-
nativ i denna MKB. 

Huvudalternativet - översiktsplaneförsla-
get innebär ett troligt utvecklingsscenario 
om Motala kommuns framtida samhällsut-
veckling sker enligt aktuellt översikts-
planeförslag. I ÖP-förslaget beskrivs mål-
bilder för hur kommunen kommer ha ut-
vecklats till 2040. Som hjälp för att uppnå 
målbilderna har tre utvecklingsstrategier 

och ett flertal riktlinjer tagits fram. Det re-
dogörs även för hur kommunen vill arbeta 
för att uppnå social hållbarhet. Enligt hu-
vudalternativet är översiktsplanen ett stra-
tegiskt, kommunövergripande och väl ge-
nomarbetat dokument. ÖP:n framför den 
rådande politiska majoritetens uppfattning 
om hushållningen med naturresurser, byg-
gande, mark- och vattenanvändning samt 
ger vägledning för beslut om hur kommu-
nens mark- och vattenområden bör använ-
das, utvecklas och bevaras på lång sikt. 

Nollalternativet är en beskrivning av en 
framtida trolig samhällsutveckling i 
Motala kommun vid avsaknad av en ny 
översiktsplan, tillika strategiskt beslutsun-
derlag. Enligt nollalternativet fortsätter 
ÖP06 att gälla, trots att planen är inaktuell 
i flertal delar.  

Klimatpåverkan 

När det kommer till klimatpåverkan ligger 
värdet/värdena i att minska kommunens ut-
släpp av växthusgaser. Den långsiktiga vis-
ionen är ett samhälle med noll nettoutsläpp 
av växthusgaser. Det är en stor utmaning 
men en utmaning som är förenad med möj-
ligheter till stora positiva synergieffekter, 
såsom renare luft, bättre stadsmiljö och 
tryggare energiförsörjning. 

Översiktsplaneringen ska sträva efter en 
struktur som medför att människor har 
möjlighet att nå arbetsplatser, samhällsser-
vice, fritidsanläggningar och handel, på 
hållbara sätt och med hållbara färdmedel. 
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Tolkningen av ÖP-förslaget är att bilen 
fortsatt kommer ha en central plats i kom-
munen, men att kommunen kommer prio-
ritera en samhällsstruktur som gynnar 
andra färdmedel. Denna prioritering är i 
linje med det nationella målet om noll net-
toutsläpp av växthusgaser till 2045. MKB 
föreslår att satsningar på gång- och cykel-
nätet lyfts fram ytterligare i ÖP-förslaget 

Enligt nollalternativet finns en risk att ny 
bebyggelse blir mer spridd och byggs med 
en mer kortsiktig horisont, vilket skulle 
göra att synergierna mellan bebyggelse, 
kommunal och kommersiell service och 
kollektivtrafik uteblir. Att fortsätta grunda 
den fysiska planeringen på ÖP06 bedöms 
sammantaget vara ett sämre alternativ mot 
kommunens ambition att minska klimatpå-
verkan. 

Vatten 

Vattnets värden är mångsidiga och hänsyn 
behöver tas till flera intressen parallellt. 
Vatten kan i vissa hänseenden även ses 
som ett hot. Detta innebär att vattenfrå-
gorna blir mycket komplexa.  

I ÖP-förslaget presenteras ett antal riktlin-
jer som bidrar till att förebygga, hindra 
motverka eller avhjälpa betydande nega-
tiva miljöeffekter på vatten som resurs. Det 
poängteras att kommunens intentioner är 
att bli en sjöstad. Målet är att möjliggöra 
nya bostäder i sjönära lägen på ett stort an-
tal platser i kommunen. 

I MKB görs bedömningen att ÖP-förslaget 
hanterar vattenfrågorna på ett hållbart och 
långsiktigt sätt och att vattenfrågornas 

komplexitet tas hänsyn till. På några punk-
ter föreslås ÖP-förslaget förbättras:  

- Komplettera ÖP-förslaget med tänkbara 
fysiska platser över hela kommunen och 
konkreta åtgärder för vattenvårdande in-
satser som till exempel våtmarker. 

- Att i ÖP-förslaget presentera det strate-
giska beslutet kring reservvattentäkter.  

- Behovet av dagvattenutredning rekom-
menderas avgöras tidigt i framtida pla-
neringsprocesser. 

För nollalternativet bedöms att ÖP06 in-
riktningar och strategier inte längre är ak-
tuella vad gäller miljökvalitetsnormer för 
kommunens vattenförekomster, underhåll 
och utveckling av kommunens vatten- och 
avloppssystem eller skydd av värdefulla 
vatten. Utan en aktualisering av ÖP-försla-
get saknar kommunen ett aktuellt helhets-
grepp över hur värden och hänsyn kopplat 
till kommunens vattenresurser ska hante-
ras. 

Markanvändning 

Fysisk planering handlar om att bestämma 
hur mark- och vattenområden ska använ-
das. Det är många intressen som ska sam-
sas om en kommuns mark.  

Behovet av exploatering för bostäder, in-
frastruktur och verksamheter behöver stäl-
las emot behovet av mark för livsmedels-
försörjning, skogsindustri, vatten- och 
kraftförsörjning. Även hälsorelaterade vär-
den kopplade till friluftsliv och därmed 
vikten av bevarande av en god tillgång till 
natur, biologisk mångfald och kultur är 
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viktigt att inkludera i avvägningarna mel-
lan olika markanvändningsintressen. Även 
försvarets intressen spelar in vid avväg-
ningen mellan olika intressen i Motala 
kommun. 

Översiktsplaneförslaget beskriver ett stort 
behov av nya bostäder men även ett stort 
behov av nya verksamhetsområden och ut-
veckling av infrastrukturen. Därför presen-
teras strategier och riktlinjer som bidrar till 
att förebygga, hindra motverka eller av-
hjälpa betydande negativa miljöeffekter på 
värden och hänsyn kopplade till kommu-
nens planerade mark- och vattenanvänd-
ning.  

Den sammanvägda bedömningen i MKB är 
att ÖP-förslaget hanterar och tar hänsyn till 
de olika markanvändningsintressena i 
kommunen på ett bra och långsiktigt håll-
bart sätt. Några förbättringar av ÖP-försla-
get rekommenderas i MKB:  

se över nuvarande skrivelse om kommu-
nens inställning till exploatering på jord-
bruksmark, det bör framgå en genomtänkt 
och tydlig strategi för framtida situationer 
då jordbruksmark eventuellt behöver tas i 
anspråk. 

- Se över nuvarande skrivelse i ÖP-för-
slaget om inställning till exploatering 
på jordbruksmark.   

- Vidareutveckla naturvårdsprogram-
mets strategiska åtgärder till mer kon-
kreta åtgärder i ÖP-förslaget  

- Se över de föreslagna gränserna för 
LIS-områdena så att inga konflikter 
finns med mark med naturvärden. 

- Utveckla riktlinjerna för kommunens 
kulturmiljövärden efterhand som det 
nya kulturmiljöprogrammet arbetas 
fram.  

- Ta fram riktlinjer för bevarande av be-
fintliga landskapsbilder i kommunen.   

- Ta fram riktlinje för ett buffertzonsy-
stem för olika slags friluftslivsvärden.   

ÖP06 har ingen övergripande strategi för 
hur intressekonflikter mellan jordbruks-
mark och framförallt mark för ny bebyg-
gelse ska hanteras. Det innebär att förut-
sättningarna för att göra rättvisa och jäm-
förbara avvägningar och värderingar är 
sämre i ÖP06 än i aktuellt ÖP-förslag.   

Social hållbarhet 

Sociala aspekter är jämte ekonomiska och 
ekologiska aspekter mycket viktiga för 
människors livskvalitet och välbefinnande 
och har en given roll i samhällsplanering.  

I ett socialt hållbart samhälle ges förutsätt-
ningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen. Alla medborgare har 
lika möjligheter oavsett kön, socioekono-
misk, etnisk eller kulturell tillhörighet.  

Den fysiska planeringen kan inte ensam 
skapa ett hållbart och inkluderande sam-
hälle men kan bidra till att dämpa bostads-
segregationens konsekvenser, främja mö-
ten mellan människor, skapa förutsätt-
ningar för att ta hand om sin hälsa och ge 
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individen inflytande över samhällsutveckl-
ingen117. 

Kommunen formulerar i ÖP-förslaget sin 
övergripande strategi om rättvis fördelning 
av nyttor och störningar. Sex viktiga krite-
rier för social hållbarhet samt strategier och 
riktlinjer redovisas i syfte att uppnå ett so-
cialt hållbart samhälle 2040. Indelningen i 
och synliggörandet av skillnaderna i socio-
ekonomi i Motala kommun bedöms gene-
rellt vara ett bra verktyg i kommunens sam-
hällsplanering. På så vis synliggörs hur 
olika kommundelar och bostadsområden 
skiljer sig åt när det gäller upplåtelsefor-
mer, utbildning, sysselsättning, inkomst 
samt andel personer med utländsk bak-
grund. 

Bedömningen i MKB är att kommunen är 
på god väg att skapa sig en bild över hur 
jämlik och socialt hållbar kommunen är 
och genom det skapar de sig ett värdefullt 
verktyg att använda i arbetet för att bli en 
mer hållbar och jämlik kommun. Några 
förslag till förbättringar av ÖP-förslaget 
görs i MKB:   

- Konkreta exempel på hur den socioe-
konomiska statusen kan höjas för om-
råden med låg socioekonomi.  

- Likvärdig detaljeringsgrad, rättvis pri-
oritering och transparent presentation 
av utvecklingsplanerna i samtliga ut-
vecklingsområden i ÖP- förslaget.  

                                                 

117 https://www.hallbarstad.se/kronikor-om-hall-
barhet/social-hallbarhet-en-fraga-for-och-utanfor-
samhallsplaneringen/ 

- Mer konkreta exempel på vilken sorts 
utveckling som planeras i stadsom-
vandlingsområdena. Särskilt exempel 
på hur kommunens riktlinjer för social 
hållbarhet implementeras. 

Även i nollalternativet ÖP06 behandlas 
aspekter kring hur ett socialt hållbart sam-
hälle kan uppnås på ett bra sätt. Även om 
flera av de grundläggande riktlinjerna för 
social hållbarhet är de samma, då som nu, 
så har förhållandena i Motala kommun ut-
vecklats och förändrats. Förutsättningar 
och nuläge som beskrivs i ÖP06 är förle-
gade. 

Avstämning mot lagar och mål  

De svenska miljökvalitetsmålen, Agenda 
2030, miljökvalitetsnormer, riksintressen, 
art- och områdesskydd samt kulturmiljöla-
gen är exempel på lagar och mål som kan 
komma att påverka genomförandet av ÖP-
förslaget.  

I MKB:n beskrivs kort innebörden av dessa 
lagar och miljömål för att i senare kapitel 
stämma av vilka av i ÖP:n utpekade ut-
vecklingsstrategier eventuellt hamnar i 
konflikt med tidigare nämnda lagar och 
miljömål.  

Miljökvalitetsmål och Agenda 2030 

Genom föreliggande MKB konstateras att 
ett flertal av de i ÖP-förslaget angivna stra-
tegier och riktlinjer främjar de svenska mil-
jökvalitetsmålen och målen enligt Agenda 
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2030. I och med utpekandet av ett stort an-
tal LIS-områden samt ianspråktagande av 
jordbruksmark för nybyggnation bedöms 
dock ÖP-förslaget kunna medföra en viss 
risk för att hamna i konflikt med miljömå-
let om ett rikt växt- och djurliv eftersom 
strandområden i regel är artrika.  

Miljökvalitetsnormer 

ÖP-förslaget beskriver miljökvalitetsnor-
mer (MKN) för vatten, utomhusluft, om-
givningsbuller samt fisk och musselvatten. 

Inför framtida exploateringar i kommunen 
ska säkerställas att mark- och vattenvänd-
ningen sker på ett sätt som inte riskerar att 
förutsättningarna till att uppnå miljökvali-
tetsnormerna försämras. Särskilt nämnas 
kan en delsträcka av väg 50 som går genom 
Motala stad. Enligt ÖP-förslaget planeras 
här för en förtätning och stadsomvandling.  

Riksintressen 

Riksintressen gäller geografiska områden 
som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. 
Områdena avser främst mark- och vatten-
områden, men kan även utgöras av beva-
randevärd miljö i övrigt, exempelvis be-
byggd miljö eller en landskapsbild.  

Riksintresseanspråken är inte slutgiltigt 
fastställda förrän kommunen tar ett juri-
diskt bindande beslut, till exempel genom 
en detaljplan eller ett bygglov. 

Natura 2000-områden är per definition av 
riksintresse. Riksintresseområden ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada de utpekade beva-
randevärdena. Områden för jord- och 

skogsbruk är generellt av nationell bety-
delse. 

Med undantag för nationalstadsparker och 
Natura 2000-områden gäller förbudet mot 
påtaglig skada dock inte om åtgärden av-
ser: 

- utveckling av befintliga tätorter, 
- utveckling av det lokala näringslivet, 
- utförande av anläggningar som behövs 

för totalförsvaret, eller 
- om det finns särskilda skäl, utvinning 

av riksintressanta fyndigheter av ämnen 
eller material. 

Övervägande yta av Motala kommun be-
rörs av ett eller flera riksintresseområden. 
Genom föreliggande MKB bedöms de i 
översiktsplaneförslaget utpekade utveckl-
ingsområdena som berörs av ett eller fler 
riksintressen vilket i regel behöver utredas 
närmare innan planerad åtgärd kan bli ak-
tuellt. Generellt kan antas att fler exploate-
rade områden längs med Vätterns strand 
innebär en större privatiseringsgrad av 
strandområdena vilket generellt kan tyckas 
vara motstridigt till det allmänna intresset 
av riksintresset för det rörliga friluftslivet. 
Beroende på platsens förutsättningar kan 
en exploatering dock även innebära att till-
gängligheten tvärtom förbättras. Ett ge-
nomförande av ÖP-förslaget innebär dess-
utom ett ianspråktagande av jord- och 
skogsbruksmark.  

Genom föreliggande MKB bedöms att: 

- jord- och skogsbruksmarken ska skyd-
das så långt som möjligt från åtgärder 
som försvårar ett rationellt brukande. 
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- ÖP-förslaget bör kompletteras med 
kommunens syn för hur en ansvarsfull 
resursanvändning av skogsmark kan 
uppnås/bibehållas.  

- överlappande riksintressen bör viktas 
mot varandra för att skapa en bättre tyd-
lighet avseende kommunens syn på re-
spektive markanvändningsintresse.  

- ÖP:ns kartmaterial behöver komplette-
ras med riksintresseområdena för värde-
fulla ämnen eller mineral samt dessa 
viktas som ett allmänt intresse samt de 
två LIS-områdena vid Lemunda sand-
brott strykas. 
 

Skydd av naturen 

För att påverka lagskyddade naturområden 
behövs särskilt tillstånd eller dispens av 
tillsynsmyndigheten, oftast länsstyrelsen. 
Om utveckling föreslås i områden som på 
något sätt skulle kunna påverka lagskyd-
dade områden eller arter ska de föreskrifter 
som finns kopplade till lagskydden följas. I 
så fall följer en process som sträcker sig ut-
anför ÖP-förslaget. 

MKB har visat att det finns risk för negativ 
påverkan på sex naturreservat, ett Na-
turminne, tre vattenskyddsområden och tio 
Natura 2000-områden. Exploatering i när-
heten av områdena behöver utredas i se-
nare skeden för att säkerställa att område-
nas värden inte påverkas negativt på lång 
eller kort sikt. Om gällande lagar och före-
skrifter följs i senare skeden bedöms ÖP-
förslaget, i det här skedet, inte ge någon ne-
gativ påverkan på skyddad natur.   

Samtliga dispenser och upphävanden av 
strandskyddet som beviljas av kommunen 
granskas av Länsstyrelsen.  

Vid genomförande av utvecklingsförslagen 
i ÖP-förslaget behöver det utredas mer i 
detalj för respektive utvecklingsprocess 
om och hur hotade arter riskerar att påver-
kas. Om de riskerar att påverkas krävs ett 
dispensförfarande.   

Kulturmiljölagen  

Östgötaslätten, söder om Göta kanal och 
Boren, är ett av de mest fornlämningstäta 
områdena i Sverige. Det finns cirka 700 
kända fornminnen i Motala kommun. Det 
finns också 19 kyrkomiljöer som är skyd-
dade som kyrkliga kulturminnen och nio 
byggnadsmiljöer som är skyddade som en-
skilda byggnadsminnen i kommunen. 

Risk för påverkan på områden och objekt 
som är skyddade i kulturmiljölagen ska ut-
redas mer i detalj i den fortsatta samhälls-
planeringsprocessen. Om beslutade 
skyddsföreskrifter följs bedöms inte ÖP-
förslaget ge någon negativ påverkan på de 
lagskyddade kulturmiljövärdena.  
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Näringslivsrepresentanter 

Sammanslutningar enligt lista 

Berörda kommuner och regioner 

Politiska partier 

Kommunkoncernen och nämnder 

Motala kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) och nu är det 

dags för samråd. Det innebär att du som mottagare av detta brev har möjlighet att 

lämna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följer översiktsplanen 

och är också föremål för samråd. 

 

Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste styrdokument och talar om 

hur mark och vatten ska användas på lång sikt. ÖP beskriver hur kommunen vill 

utveckla Motala med bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten. En 

ÖP är inte bindande utan vägledande och hanterar allmänna intressen, dvs. det 

som är viktigt för oss alla som samhälle betraktat. 

 

Översiktsplanen ses över efter varje politiskt val för att hela tiden vara  

aktuell och uppdaterad.  

 

Våren 2017 genomfördes en medborgardialog. Efterföljande inriktningsbeslut i 

kommunstyrelsen ligger till grund för arbetet med ny ÖP. Bland annat beslutades 

att ÖP ska vara digital där geografisk data kopplas till kartor (GIS).  

 

Inriktningsbeslutet uttrycker även en möjlig befolkningsökning till cirka 50 000 

invånare fördelat över Motala stad (ca 36 000), Borensberg (ca 4 500) och 

landsbygden med mindre tätorter (ca 9 500). ÖP 2040 tar fasta på denna målbild i 

tidsperspektivet 2040. 

 

Samråd pågår mellan 5/10 – 4/12 2020. 

Det är frivilligt att ge synpunkter. Syftet med samrådet är att få ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge möjlighet till insyn och påverkan.  

Från och med 5/10 finns all information, länkar och datum för samrådsmöten på; 

www.motala.se/oversiktsplan 
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Senast fredag 4 december 2020 vill vi ha dina synpunkter.  

Du kan lämna dina synpunkter via: 

 Synpunktsformuläret i översiktsplanens kapitel 11. 

 E-post: motala.kommun@motala.se  märk mejlet med Samråd ÖP 2040 

 Via brev till:  Motala kommun, 591 86  Motala (märk kuvertet med Samråd 

ÖP 2040) 

   

Var tydlig med om dina synpunkter gäller översiktsplanen eller 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Frågor om samrådshandlingen och den digitala plattformen besvaras av: 

Projektledare 

Lena Petersson Forsberg 

E-post: lena.petersson.forsberg@motala.se 

Telefon: 0141-22 34 44. 

 

Välkommen med dina synpunkter! 

Annelie Almerus 

Kommunstyrelsens ordförande 

Motala kommun
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 147-
158 
Tid: 2020-11-23 kl. 14:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 151  
 
Samråd - Planprogram för Habo centrum 
Diarienummer: RJL 2020/2296 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Habo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
samrådsförslaget av planprogram för Habo centrum. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020- 11-13 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Förslag till planprogram för Habo centrum  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2020-11-13 RJL 2020/2296 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Samrådsförslag planprogram Habo 
centrum 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget av 
planprogram för Habo centrum. 

Information i ärendet 
Kommunstyrelsen i Habo kommun beslutade 14 oktober 2020 att 
samrådsförslaget för planprogrammet ska samrådas under perioden 23 oktober 
2020 till 15 januari 2021. 
 
Planprogrammet syftar till att utreda möjligheterna att utveckla Habo centrum 
samt att redovisa en målbild för hur centrum kan se ut och fungera i framtiden. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020- 11-13 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Förslag till planprogram för Habo centrum 2020-10- 3 

 

Beslut skickas till 
Habo kommun 
 

REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
Tf utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef 

114



YTTRANDE 1(2) 

 2020-12-08 RJL 2020/2296 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Habo kommun 
      
            
 

Planprogram för Habo centrum 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget av 
planprogram för Habo centrum. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget är väl utformat, underbyggt och 
genomarbetat. De beskrivningar, riktlinjer samt mål och visioner som redovisas i 
planprogrammet överensstämmer med de mål och delstrategier i RUS. 
 
Region Jönköpings län efterfrågar dock en bättre beskrivning av hur en variation 
av upplåtelseformer och kombinationen av nya och befintliga bostäder gynnar 
Habo centrum. 
 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län ser mycket positivt på kommunens arbete med sin 
centrumutveckling och hur kommunen arbetat med dialogarbete och framtagande 
av information som underbygger planprogrammet. 
Samrådsförslaget till planprogram innehållet flera viktiga aspekter som regionen 
ser positivt på och vill uttrycka sitt fulla stöd för, så som arbetet med stråk och 
mötesplatser, ökade hållbara resor och prioriteringen av trafikslagen, arbetet med 
trygghet och orienterbarhet samt förtätningen, funktionsblandningen och 
hänsynen till Habos karaktär. 
 
I det fortsatta arbetet samverkar Jönköpings länstrafik gärna med kommunen 
kring frågor kopplat till kollektivtrafiken, utformningen av stationen och åtgärder 
kopplat till gångfartsområdet m.m. 
 
Region Jönköpings län anser dock att det vore Habo kommun till gagn att på ett 
tydligare sätt beskriva hur sådant som blandade upplåtelseformer och blandningen 
av befintliga och nya bostäder kan gynna Habo och vara till nytta för utvecklingen 
av centrum. 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL2020/2296 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Ulf Fransson  
Tf Regional utvecklingsdirektör 
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Planprogram 

för Habo centrum
 
Samrådshandling oktober 2020
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”Trivsamt och mysigt med den gamla 

bebyggelsen som finns kvar av sta

tionssamhället”
 

Citat från dialog 
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Innehåll
 

Sammanfattning av planprogrammet 

Bakgrund och syfte 

Ställningstaganden och utredningar 

Arbetsprocess för planprogrammet 

Habo centrum idag 

Dialogarbetet för Habo centrum 

Vision: Ett mer levande Habo centrum 

Programförslagets huvuddrag 

Habo centrum i framtiden 

Vy över torget och gångfartsgatan 

Habos centrums karaktär 

Kvarter och bebyggelse 

Service och handel 

Grönstruktur och parker 

Stråk och mötesplatser 

Trafik och mobilitetslösningar 

Vy över Habo station 

Konsekvensanalyser 

Levande stadsmiljö 

Orienterbarhet till stationen 

Trygghet Habo station 

Biltrafik 

Angöring 

Exploatering med markparkering 

Exploatering med parkering i garage 
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Sammanfattning av planprogrammet
 

Habo centrum ska bli en mer levande plats – en 
välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats 
som fungerar som vardagsrum för både Habobor 
och besökare. Fler bostäder byggs som ökar under
laget för lokal service och handel vilket även stärker 
centrums roll. Habos småstadskaraktär utvecklas 
där den nya bebyggelsen bidrar till att berika och 
förstärka den småskaliga och variationsrika stads
miljön. Stationsområdet blir en del av centrum och 
utformas för att skapa en attraktiv entré till Habo, 
samtidigt som de två sidorna om spårområdet län
kas samman. 

Visionsdialog 

Centrum är en plats som berör många, och kommunens 
genomförda dialog om tätorten visar att invånarna har 
många idéer om hur centrum skulle kunna utvecklas. 
Arbetsprocessen för planprogrammet bygger vidare på 
den genomförda dialogen, där kommunen tillsammans 
med invånare och andra aktörer har fått utveckla en ge
mensam vision för centrum. Visionen har därefter legat 
till grund för planprogrammet. 

Planprogrammet utgår även från en kulturhistorisk in
ventering, grönstrukturplan, handelsutredning och en 
utredning kring lokalbehov i Habo centrum. 

Visionsdialogen genomfördes via ett öppet hus i Habo 
bibliotek tillsammans med en webbenkät där allmän
heten fick möjlighet att svara på frågan hur centrum 
upplevs idag och vilka kvaliteter de vill se i framtidens 
Habo. 

De kvaliteter som invånarna i Habo beskriver i centrum 
är att det är lätt att ta sig till centrum som gående och 
cyklist, att det finns tillgång till butiker och service samt 
att det är lätt att ta sig till centrum med bil. I den ti
diga dialogen för Habo centrum beskrevs vikten av att 
behålla Habos småstadskänsla. Många tycker att bland
ningen av gammal och ny bebyggelse är en kvalitet, och 
att kaféer samt biblioteket idag är viktiga mötesplatser. 
Men centrumet upplevs också av vissa som omodernt 
och identitetslöst. Det upplevs inte som en attraktiv el
ler trafiksäker miljö för barn och det saknas plats för 
folkliv, kultur och föreningsliv. Stationsplatsen är en 
viktig entré för Habo, men upplevs idag som en identi
tetslös och relativt otrygg plats. 

Baserat på resultatet från tidigare dialog, det öppna hu
set och webbenkäten togs två olika scenarieutvecklingar 
för centrum fram, som fångade upp tydliga skiljelinjer 

kring hur centrum kan komma att utvecklas, med rub
rikerna ”Bilgata genom centrum” och ”Gågata genom 
centrum”. 

På en workshop med olika inbjudna intressegrupper 
tillsammans med politiker och tjänstepersoner fick del 
tagarna utvärdera scenarierna och själva ta fram idéer 
för centrums utveckling samt ett förslag på vision för 
Habo centrum. Baserat på dialogerna och workshopen 
togs en övergripande vision samt fem delvisioner och 
målbeskrivningar fram. 

”Centrum är en mötesplats för alla 
där olika former av evenemang 
tillför liv och rörelse.” 

Från delvision för Habo centrum 

Planförslag 

I planprogrammet presenteras ett förslag som bygger vi
dare på Habos karaktär. Ny bebyggelse berikar centrum 
och stärker det lokala marknadsunderlaget för verksam
heter i Habo centrum. Bebyggelsen ramar in och lokaler 
i bottenvåningarna samt bostadsentréer aktiverar Habo 
centrums olika platser och stråk. 

Genom att effektivisera angöringen och markanvänd
ningen kring stationen kan nya bostäder tillsammans 
med nya mötesplatser skapa en tryggare, tydligare och 
mer välkomnande entré till Habo centrum. Med ett 
mer attraktivt resecentrum är också förhoppningen att 
göra det mer tilltalande att resa hållbart, både lokalt och 
inom regionen. 

Tillgängligheten till Habo centrum stärks med nya och 
tydligare kopplingar och stråk. I kombination med om
daningen av Jönköpingsvägens centrala snitt till gång
fartsområde, skapas fler och attraktivare möjligheter att 
ta sig till och röra sig i centrum till fots och med cykel. 
En tydligare tillgänglighet och orienterbarhet till Habo 
station samt utvecklingen av nya mötesplatser kring sta
tionen bidrar till att öka attraktiviteten för kollektivt re
sande. Samtidigt bibehålls goda parkeringsmöjligheter 
i centrum och det finns även möjlighet att effektivisera 
markanvändningen genom att bygga parkeringshus i 
kombination med bostäder. 

Genom att stärka och utveckla Habo centrums befint
liga platser och komplettera dessa med nya skapas ett 
pärlband av torg, parker och mötesplatser. Platserna får 
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olika karaktär, utformning och innehåll vilket ger varia
tionsrika kvaliteter för många olika behov och intressen. 

Aktiviteter i bebyggelsens markplan, så som butiker, res
tauranger och service ökar attraktiviteten i att uppehålla 
och röra sig i och kring ett centrum. Genom att etablera 
fler verksamhetslokaler stärks Habo centrum som han 
dels- och servicedestination. Viktiga centrala lägen och 
stråk så som Jönköpingsvägen och kring stationen utgör 
attraktiva lägen för verksamhetslokaler. Flera platser i 
centrum har god lägespotential för verksamheter och 
möjligheten finns att inrymma fler lokaler i den nya be 
byggelsens bottenvåningar. 

Konsekvensanalyser 

Under hösten 2019 gjordes en rumslig kartläggning av 
Habo centrums stadsrum. Denna har följts upp med 
konsekvensanalyser avseende ifall planprogrammet upp
fyller uppsatta mål för Habo centrum. Tillgängligheten 
i centrum har analyserats med hjälp av en integrations 
analys, tillsammans med närhet till park, orienterbar
het till stationen, konsekvenser för bilar och parkering 
i centrum samt analyser utifrån trygghet och levande 
stadsmiljö med hjälp av verktyget Stadslivsindex. Ana 
lyserna visar att tillgängligheten i centrum stärks genom 
att fler och genare kopplingar till Jönköpingsvägen ska 
pas. Detta stärker potentialen för ett ökat kundunderlag 
till verksamheterna i centrum och förenklar möjlighe 
ten att röra sig till fots och cykel. Orienterbarheten till 
Habo station ökar och denna blir en tydlig entré med 
direkt koppling till Habo centrum, vilket gör det enk
lare, effektivare och attraktivare att åka kollektivt. 

Den omgjorda stationsplatsen blir mer överblickbar 
då den får en rumslig fortsättning mot Habo centrum. 
Baksidor byggs bort och de nya kvarterens bottenvå
ningar med verksamhetslokaler och bostadsentréer ska
par aktivitet och ljus i gaturummen. De nya bostäderna 
tillför en informell övervakning och skapar rörelse och 
aktivitet på platsen på både dag- och kvällstid vilket ger 
en ökad känsla av trygghet. 

I planprogrammet föreslås två nya parker vilket ökar 
närheten och tillgången till parkytor centralt i Habo. 
Tillsammans med dagens Stationspark skapar parken 
vid busstorget en grön och välkomnande mötesplats 
och entré till Habo, som med tydligare kopplingar till 
Habo centrum får förutsättningar för en ökad använd
ning. Parken framför Gula villan, med direkt närhet till 
verksamhets- och serviceutbud, har potential att få en 

viktig roll och möjlighet att bli en populär rekreations- 
och mötesplats för både Habobor och besökare. Soliga 
parker, torg och platser skapar vistelse-, lek- och rekrea
tionsvärden i centrum och fler sittplatser och uteserve 
ringar gör att människor vill stanna och vistas längre 
i centrum. Säsongsbetonade aktiviteter på torget och i 
parkerna ger en variation i upplevelser och aktiviteter 
och den föreslagna gångfartsgatan skapar trivsel och 
trygghet och ett lägre, mer behagligt tempo i centrum. 
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Bakgrund och syfte
 

Bakgrund 

Habo kommun är en växande kommun. I hela kom 
munen bor ca 12 000 invånare, varav ca 8 000 i Habo 
tätort. Habo tätort ligger ca 2 mil norr om Jönköping 
och har goda kommunikationer i form av järnväg, väg 
och cykelbana. Det tar ca 15 minuter med tåg från Habo 
station till resecentrum i Jönköping. 

Habo är en tätort med mycket småhus som gränsar till 
det område som idag ses som centrum. Centrum har 
en öppen och gles struktur där det finns många öppna 
ytor med markparkering. Bebyggelsen är låg, blandad 
och med inslag av äldre trähus. Villakvarteren gränsar 
direkt till centrumkvarteren och stadsmässigheten upp
levs vara otydlig i och med den glesa bebyggelsen. 

I centrum finns idag bl.a. bibliotek, livsmedelsaffärer, 
café, kiosk, systembolag och detaljhandel. Runt Blå tor 
get, som är tätortens torg och naturliga mötesplats, sker 
ett flertal återkommande och årliga evenemang. 

Habo tätorts starka utveckling påverkar hela kommu
nen, såväl landsbygd som övriga orter. 

Tätorten som helhet, centrummiljön och livet i centrum 
blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveck
ling. Ett väl fungerande centrum, med en stark handels
plats, är avgörande för ortens attraktivitet när det gäller 
att attrahera medborgare, företag och arbetskraft till 
kommunen. 

Det finns ett stort behov av att ta ett samlat grepp över 
planeringen för utvecklingen av Habo centrum. Ett för
ändringsarbete av centrum har redan påbörjats utifrån 
marknadsmässiga förutsättningar och tillfälligheter. 
Kommunen behöver därför ha en strategi och med ef
tertänksamhet utveckla centrum och dess närområde. 
En förändring av centrum behöver studeras och utredas 
utifrån olika aspekter, t.ex. markanvändning och trafik
flöden. 

Den 26 februari 2019 tog kommunfullmäktige beslutet 
att ett planprogram ska upprättas för Habo centrum. 

Syfte 

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna 
och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum 
kan se ut och fungera samt presentera en strategi för att 
skapa en långsiktigt hållbar utveckling av centrum. 

Uppdraget innebär att beskriva förutsättningar för fler 
bostäder och en livskraftig handel, att visa på hur till
gängligheten till centrum förbättras och att presentera 
en långsiktigt hållbar utveckling av centrum där Habo 
centrum är en attraktiv och trygg mötesplats för alla. 
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Ställningstaganden och utredningar
 

Figur 1. Dokument som underlag för planprogramme. 

Översiktsplan 

Kommunfullmäktige antog en ny kommunomfattande 
översiktsplan den 26 mars 2020 där en föreslagen ut
vecklingsinriktning beskrivs fram till år 2040. 

Den övergripande visionen för Habo kommuns lång
siktiga utveckling är ”Den hållbara kommunen för hela 
livet”. Med avstamp i visionen har sex övergripande 
mål tagits fram, vilka ska styra utvecklingen av Habo 
kommun vad gäller mark- och vattenanvändning: starkt 
näringsliv, attraktiv livsmiljö, hållbar infrastruktur, re 
kreation för livskvalitet, resurseffektiv och klimatsmart 
kommun samt levande landsbygd. 

I riktlinjerna för Habo tätort beskrivs att kommunen är 
positiva till en utveckling av Habo centrum som möjlig 
gör fler bostäder som kompletterar den befintliga vad 
gäller upplåtelseform och typ och som stärker underla
get till servicen. Översiksplanen poängterar vikten av 
att bygga för en hållbar samhällsutveckling med hänvis
ning till effektivt markutnyttjande, utbyggnaden av vat
ten- och avlopp samt att en ökad täthet och närhet vil
ket ger möjligheter att utveckla ett finmaskigt gång- och 
cykelnätet. För att öka underlaget till kollektivtrafiken 
eftersträvas en högre exploatering närmast stationen. 

Kommunen ska arbeta för att öka kvaliteten på gröny
tor och parker i tätorten genom att tillföra mer grönska, 
varierad utformning och skapa mötesplatser. 

Riksintresse 

Jönköpingsbanan som går genom Habo tätort är utpe
kad som riksintresse av Trafikverket, då järnvägen har 
betydelse för godstransporterna på nationell nivå. 

Pågående detaljplaner 

Det senaste tio åren har expansionen av bostäder främst 
skett genom bebyggelse av småhus på Bränninge. Det 
har även tillkommit flerbostadshus under den här pe 
rioden, bland annat Parksäter i närheten av järnvägs 
stationen. Kärnekulla är ett större utvecklingsområde 
strax söder om Habo centrum där en ny stadsdel med 
bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kär
nekulla 1:4 ska växa fram. Planen vann laga kraft den 7 
november 2019. Handelns innehåll i Kärnekulla föreslås 
vara av mer storskalig karaktär vilket är tänkt att kom
plettera utbudet i Habo centrum som utgörs av småska
liga butiker. 

Det pågår ett detaljplanearbete för Gunnarsbo 1:69 för 
utveckling av bostäder och handel samt för Bränninge 
23:3 Kv Liljekonvaljen för förtätning med flerbostads 
hus. Det finns även färdiga detaljplaner för småhusbe 
byggelse både på Västra Solhöjden och på Lilla Brän 
ninge och fler detaljplaner tas kontinuerligt fram. 
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Kulturhistorisk inventering och kategorisering 

Habo kommun har låtit ta fram en Kulturhistorisk in
ventering och kategorisering av de centrala delarna av 
Habo (Byggnadsvårdsrapport 2020:28). Utredningen ger 
en vägledning vid bevarande och utveckling av Habos 
centrala delar med utgångspunkt i en inventering i fält 
samt en genomgång av bygglovshandlingar och andra 
arkiv- och litteratur-studier. En byggnadsinventering 
visar på vilka byggna-der som är värdefulla ur 
kulturhistorisk synpunkt. 

Habos utveckling och dess årsringar är synliga och läs
bara i gaturummet. I Habo centrum har det skett stora 
omvandlingar över tid. Den tidigare småskaliga frilig
gande bebyggelsen har ersatts av modern bebyggelse i 
en till tre våningars höjd och med en mer sluten kvar 
tersbebyggelse. 

Centrum är naturligt lokaliserat i skärningspunkten 
mellan det gamla historiska vägnätet och den senare till
komna genomfartsvägen Malmgatan. Det gamla vägnä
tet är en viktig del av historien och bör inte byggas bort. 

Habos trädplanterade gator och stora lummiga villa
trädgårdar skapar en grön karaktär. Tomten till Gun
narsbo utgör en grön lunga i centrum. 

Grönstruktur 

En grönstrukturplan för Habo tätort ”Vårt gröna 
Habo” (den 28 augusti 2008) visar på den grönstruktur 
som är särskilt viktig inom och i anslutning till Habo 
tätort. Inom planområdet för Habo centrum pekas Sta
tionsparken söder om spårområdet ut som såväl kultu
rellt som ekologiskt och socialt värdefull och den gröna 
platsen mellan Jönköpingsvägen och Habo station pe
kas ut som socialt värdefull. 

Vision centrumutveckling 

År 2013 togs en vision fram för framtidens Habo 
centrum. Dokumentet skulle fungera som ett internt 
styrdokument för politiker och tjänstemän och vara 
vägledande i det fortsatta arbetet med centrum. Viktiga 
målsättningar var fler bostäder i centrum tillsammans 
med ett attraktivare och grönare centrum med tillgäng
lighetsanpassningar, goda trafiklösningar och fler mö 
tesplatser. 

Handelsutredning för Habo tätort 

Habo kommun har tagit fram en handelsutredning (den 
15 januari 2018) för att förstå Habo centrums handels 
förutsättningar samt dess framtida utvecklingsmöjlig 

heter. Slutsatserna är att centrum behöver stärkas med 
enheter som idag saknas så som t ex apotek, verksamhe 
ter som utbildning, hotell, vård, fritidslokaler men också 
kultur för att också stärka besöksnäringen. Verksam
hetslokaler rekomenderas att primärt placeras i centrum 
och nära kommunikationer så som Habo station. Till 
detta behövs idéer kring hur trafiken ska ledas samt ut
veckling av parkeringytor. 

Utredning kring lokalbehov 

Habo kommun har låtit Tyréns ta fram en utredning 
gällande lokaler för verksamheter (Handelsutredning 
Habo tätort, 2017-12-31). Syftet med utredningen har 
varit att undersöka Kulturskolans och Fritidsgårdens 
framtida lokalisering, ytbehov och lokalanpassning 
utifrån rådande förutsättningar och behov, för att 
hitta en hållbar lösning för verksamhe-terna i Habo 
kommun. Utredningen kommer fram till att det finns 
två alternativa lägen som är mest attraktiva för 
verksamheterna. Det är dels Gunnarbo samt Haga
bodaskolan med förutsättningen att Fritidsgården finns 
kvar i Gunnarsbo och en tillbyggnad görs för Kultur
skolan, dels att Kulturskolan placeras i en tillbyggnad 
till Hagabodaskolan. 
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Arbetsprocess för planprogrammet
 

Startmöte 

Planskisser 

Öppet hus 

Planprogram 

Scenarier 

Samråd 

Workshop 

Antaget 
planprogram 

Figur 2. Diagram över planprogrammets arbetsprocess 

Centrum är en plats som berör många, och kom
munens genomförda dialog om tätorten visar att 
invånarna har många idéer om hur centrum skulle 
kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planpro
grammet bygger vidare på den genomförda dia
logen, där kommunen tillsammans med invånare 
och andra aktörer har fått utveckla en gemensam 
vision för centrum. Visionen har därefter legat till 
grund för planprogrammet. 

Efter ett startmöte i augusti 2019 där syftet var att kart
lägga förutsättningarna för utvecklingen av centrum ur 
ett brett perspektiv, gjordes ett antal nulägesanalyser av 
Habo centrums stadsrum. Analyser som gjorts är bland 
annat en rumsintegrationsanalys (space syntax), tillgång 
till parker och grönområden, trafikhierarki och analyser 
av stadsrummets påverkan på trygghet. 

När den rumsliga kartläggningen av Habo centrum var 
klar genomfördes en visionsdialog i två steg. Det hölls 
ett öppet hus i Habos bibliotek, där kommunen infor
merade om projektet. Där fick allmänheten möjlighet 
att svara på frågan om hur centrum upplevs idag samt 
välja olika referensbilder i form av bebyggelse, platser 
och aktiviteter som skulle kunna representera kvaliteter 
i framtidens Habo centrum samt skriva värdeord som 
beskrev kvaliteterna. 

Som komplement till det öppna huset genomfördes 
även en webbenkät med möjlighet att svara på samma 
frågeställningar. 

Baserat på resultatet från dialog, det öppna huset och 
webbenkäten samt startmötet med kommunen togs två 
olika scenarieutvecklingar för centrum fram. Scenari
erna fångade upp tydliga skiljelinjer kring hur centrum 
kan komma att utvecklas. Scenariernas rubriker var 

”Bilgata genom centrum” och ”Gågata genom centr
um”. 

På en workshop med olika inbjudna intressegrupper 
(boende, fastighetsägare, näringsidkare, föreningsliv, 
skola) tillsammans med politiker och tjänstepersoner 
presenterades de olika scenarierna. Deltagarna fick i 
mindre grupper diskutera, utvärdera de olika scenari
erna och själva ta fram idéer och förslag för centrums 
utveckling, samt ta fram ett förslag på vision för Habo 
centrum. 

Baserat på dialogerna och workshopen togs en över
gripande vision samt delvisioner och målbeskrivningar 
fram. 

Dialogarbetet, vision och mål, analyser och tidigare ut
redningar har varit viktiga förutsättningar för att via 
planskisser ta fram ett förslag för Habo centrums fram
tida utveckling. Planskisserna har kvalitetssäkrats med 
hjälp av olika rumsliga anlayser för att säkerställa att de 
uppnår uppsatta målsättningar. 

Därefter har ett planprogram tagits fram. Planprogram
met beskriver ur olika aspekter hur framtidens Habo 
centrum kan ta form, vilka aspekter som är viktiga att 
beakta i det framtida arbetet och planeringen i centrum 
samt vilka mål som uppfylls. 

Planprogrammet presenteras på ett samråd där allmän
het har möjlighet att tycka till kring materialet. 
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Habo centrum idag
 

Figur 3. Bebyggelse och torg i Habo centrum idag 

Habo centrums utveckling och dess årsringar är 
förhållandevis synliga och läsbara i gaturummet. 
Då samhället har utvecklats successivt på tidigare 
jordbruksmark är det i samhällets absoluta centr
um som omvandlingen och andra generationens 
bebyggelse dominerar. Här har den tidigare mes
tadels småskaliga friliggande bebyggel-sen ersatts 
av i huvudsak modern kvartersbebyggelse i en till 
tre våningars höjd där byggnadernas fasader möter 
gatan. 

Habo centrum är naturligt lokaliserat i skärningspunk
ten mellan de två centrala gatorna Malmgatan och Jön
köpingvägen. Centrumet erbjuder ett varierat och små 
skaligt utbud av handel och service med bland annat 
bibliotek, livsmedelsaffärer, café, kiosk, restauranger, 
systembolag, frisörer och detaljhandel. 

Grönstrukturen, med alléträden längs Jönköpingsvä
gens norra del och de flankerande planteringarna är vik
tig för att skapa trivsamma stråk och rumsbildningar i 
det offentliga rummet. Villakvarteren, där tomterna är 
förhållandevis stora, är gröna och lummiga till sin ka
raktär. De öppna gräsytorna, som tomten till Gunnars-
bo utgör en grön lunga i centrum, även om den idag inte 
är en allmän park. Det finns även större ytor i centrum 
som idag domineras av asfalt och parkeringar. 

Habo station och dess kollektivtrafik utgör en viktig 
koppling och en effektiv pendelsmöjlighet för många 
invånare i Habo, främst till Jönköping där många har 
sin arbetsplats. Stationsplatsen är en viktig entré för 
Habo, men upplevs idag som en identitetslös och rela
tivt otrygg plats. 

De kvaliteter som invånarna i Habo beskriver i centrum 
är att det är lätt att ta sig till centrum som gående och 
cyklist, att det finns tillgång till butiker och service samt 
att det är lätt att ta sig till centrum med bil. Många tyck
er att blandningen av gammal och ny bebyggelse är en 
kvalitet, och att kaféer samt biblioteket idag är viktiga 
mötesplatser. 

Men centrumet upplevs också av vissa som omodernt 
och identitetslöst. Det upplevs inte som en attraktiv el
ler trafiksäker miljö för barn och det saknas plats för 
folkliv, kultur och föreningsliv. 
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Figur 4. Habo centrum idag samt programområdets avgränsning 
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Dialogarbetet för Habo centrum
 

Figur 5. Öppet hus på Habo bibliotek 

Som ett första steg i framtagandet av planprogram
met för Habo centrum, bjöd kommunen in till ti
diga dialoger och en workshop med lokalt boende 
och verksamma, representanter för föreningslivet 
i Habo samt politiker och tjänstepersoner. För att 
nå som många som möjligt under den tidiga dialo
gen användes flera olika metoder för att samla in så 
mycket lokal kunskap som möjligt. 

Webbenkät 

Webbenkäten var öppen mellan 7 september - 6 oktober 
2019 och riktades brett till alla boende eller verksamma 
i Habo centrum. I enkäten fick de svarande möjlighet att 
beskriva vad som är bra och vad som kan bli bättre. De 
svarande kunde även beskriva Habos identitet och hur 
de vill att centrum utvecklas i framtiden. 

Öppet hus 

Det öppna huset hölls på biblioteket i centrum den 17 
september 2019 och var ett tillfälle att uppmärksamma 
starten för planprogrammet och att synliggöra proces
sen i ett tidigt skede, samtidigt som synpunkter samla
des in. 

Workshop 

Efter att den tidiga dialogen sammanställts genomfördes 
en visionsworkshop på Träffpunkt Habo för att disku
tera möjligheter och farhågor utifrån två sammanställda 
framtidsscenarier för utbyggnad av planprogramsom
rådet. Deltagarna bestod av boende och verksamma i 
tätorten samt representanter från föreningslivet. Totalt 
deltog 26 personer exklusive sex politiker och sex tjäns 
tepersoner. 

Workshoptillfället inleddes med att politiker och tjäns 
tepersoner berättade om det politiska uppdraget och 
kommunens behov av en samlad vision för centrum. 
Sedan följde en presentation av resultatet från den tidiga 
dialogen och framtagna framtidsscenarier. Med denna 
inledning som grund fick deltagarna kring varje bord 
(en blandning av boende, företagare och föreningsre
presentanter) diskutera framtidsscenarierna utifrån 
både möjligheter och farhågor. I nästa skede fick de själ 
va komma överens om ett framtidsscenario med hjälp av 
byggklossar och anteckningar, som sedan presenterades 
för övriga grupper. 

Hela dialogprocessen för Habo centrum finns samman 
ställd i dokumentet Tidig dialog om Habo centrum, ok
tober 2019. 
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Vision: Ett mer levande Habo centrum
 

Resultatet av den genomförda dialogen tolkades och sammanställdes i fem delvisioner för ett mer levande Habo 

centrum. 

Attraktiv entré 
Stationsområdet blir en del av 
centrum och utformas för att 
skapa en attraktiv entré till Habo, 
samtidigt som de två sidorna om 
spårområdet länkas samman. En 
effektivisering av stationsområ
det frigör mark för ny bebyggelse. 
En attraktiv miljö ökar förutsätt
ningarna att resa hållbart. 

Tryggt och tillgängligt 
Centrum ska vara tillgängligt för 
alla och för alla trafikslag. Till 
gängligheten ska vara god och par
keringsplatser för både bilar och 
cyklar ska finnas. För att öka trafik
säkerheten prioriteras gående och 
cyklister där det är motiverat. 

Fler boende i centrum 
Fler bostäder byggs som ökar un
derlaget för lokal service och han
del vilket även stärker centrums 
roll. En byggnation ökar också ut
budet och skapar en variation hos 
befolkningen i centrum. Genom 
att bredda utbudet av bostadsfor
mer möjliggörs det för invånarna 
att stanna kvar på orten. 

Centrum - ett vardagsrum 
Centrum har höga kvaliteter och er
bjuder platser som uppmuntrar till 
vistelse. Bebyggelsen utformas med 
hög detaljrikedom och gestaltningen 
av platser och gatumiljöer håller god 
kvalitet. Ny bebyggelse kompletterar 
den äldre och ger karaktär och stärker 
Habos identitet. 

Mötesplats Habo 
Centrum är en mötesplats för alla 
där olika former av evenemang 
tillför liv och rörelse. Lokaler för 
handel, samling och kultur ökar 
utbudet av attraktiva mötesplat
ser. Ytor för vistelse, folkliv, eve
nemang, grönska och kultur ska
par möjlighet att mötas. 
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Programförslagets huvuddrag
 

Programförslaget inleds med en kort samma-
fattning av utvecklingen i Habo centrum. Först 
beskrivs de stora dragen för Habo centrum och 
därefter hur centrumet skulle kunna se ut i fram
tiden. Därefter följer kapitel där programförslaget 
beskrivs ämnesvis samt kortfattat hur projektets 
visioner och mål uppnås. 

Visionen är att Habo centrum ska bli en mer levan
de plats - en välkomnande, trygg och tillgänglig 
mötesplats som fungerar som vardagsrum för både 
Habobor och besökare. Nedan följer beskrivningar 
av programförslagets huvuddrag och strategierna 
för att utveckla Habo centrum enligt visionen. 

Bygga vidare på Habos karaktär 

I den tidiga dialogen för Habo centrum beskrevs vikten 
av att behålla Habos småstadskänsla. Den mindre och 
mer mänskliga skalan i bebyggelsen liksom småskaliga 
stadsrum och mötesplatser ses som kvaliteter som bör 
bevaras och byggas vidare på. 

En ny, trygg och välkomnande entré 

Genom att effektivisera angöringen och markanvänd
ningen kring stationen kan nya bostäder tillsammans 
med nya mötesplatser skapa en tryggare, tydligare och 
mer välkomnande entré till Habo centrum. 

Med ett mer attraktivt resecentrum är också förhopp
ningen att göra det mer tilltalande att resa hållbart, både 
lokalt och inom regionen. 

Ny bebyggelse berikar centrum 

Ambitionen är att utveckla Habos småstadskaraktär där 
den nya bebyggelsen bidrar till att berika och förstärka 
den småskaliga och variationsrika stadsmiljön. Bebyg 
gelsen ramar in och lokaler i bottenvåningarna samt bo
stadsentréer aktiverar Habo centrums olika platser och 
stråk. Fler boenden i centrum blir också en viktig del i 
att stärka det lokala marknadsunderlaget för verksam
heterna i Habo centrum. 

Tillgängligheten till centrum stärks 

Tillgängligheten till Habo centrum stärks med nya och 
tydligare kopplingar och stråk. I kombination med om
daningen av Jönköpingsvägens centrala snitt till gång
fartsområde, skapas fler och attraktivare möjligheter att 
ta sig till och röra sig i centrum till fots och med cykel. 
En tydligare tillgänglighet och orienterbarhet till Habo 
station samt utvecklingen av nya mötesplatser kring sta
tionen bidrar till att öka attraktiviteten för kollektivt re
sande. Samtidigt bibehålls goda parkeringsmöjligheter 
i centrum och det finns även möjlighet att effektivisera 
markanvändningen genom att bygga parkeringshus i 
kombination med bostäder. 

Ett pärlband av mötesplatser 

Genom att stärka och utveckla Habo centrums befint
liga platser och komplettera dessa med nya skapas ett 
pärlband av torg, parker och mötesplatser. Platserna får 
olika karaktär, utformning och innehåll vilket ger varia
tionsrika kvaliteter för många olika behov och intressen. 

Ett stärkt småskaligt verksamhetskluster 

Aktiviteter i bebyggelsens markplan, så som butiker, res
tauranger och service ökar attraktiviteten i att uppehålla 
och röra sig i och kring ett centrum. Genom att etablera 
fler verksamhetslokaler stärks Habo centrum som han 
dels- och servicedestination. Viktiga centrala lägen och 
stråk så som Jönköpingsvägen och kring stationen utgör 
attraktiva lägen för verksamhetslokaler. Flera platser i 
centrum har god lägespotential för verksamheter och 
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Figur 6. Planförslag med ny fastighetsindelning, parker, torg, parkering och gång fartsytor 
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Figur 7. Illustrationsplan över ett möjligt exempel på utveckling av Habo centrum 
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Habo centrum i framtiden
 

Programförslaget visar på strategier för att utveckla Habo centrum till en mer levande plats. För att illus
trera hur programförslagets ramverk kan ta form visas här en illustrationsplan med idéer och exempel på 
hur Habo centrum skulle kunna fungera och se ut i framtiden. 

1. Ny bebyggelse 

Habo centrum utvecklas med fler 
bostäder, butiks- och verksamhetslo
kaler. Bebyggelsen uppförs i huvud
sak i tre till fyra våningar. De flesta 
kulturhistoriskt värdefulla byggna
derna och miljöerna bibehålls. 

Nya bostäder: 310-360*
 
Nya verksamhetslokaler: ca 3300m2*
 

*parametrar för uträkningen finns 
på sid 46 och 47 

2. Habo station 

Stationsplatsen får en ny välkomnan
de utformning med ett överblickbart 
busstorg samt en mötesplats i form 
av en park. Den nya bebyggelsen 
med verksamhetslokaler och bo
stadsentréer i bottenvåningen ger liv, 
aktivitet och trygghet vid stationen 
och omgivande stadsrum. 
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3. Gångfartsgatan och torget 

De centrala snittet av Jönköpingsvä
gen utvecklas till en gångfartsgata, 
prioriterad för fotgängare, cyklister 
och vistelse. Habo torgs vistelseyta 
utökas och ger utrymme för uteser
veringar, lek, grönska och rekreation 
liksom torghandel och temporära 
evenemang och initiativ. 

4.Habostråket 

Ett sammanhängande mönster i ga
tustenen sträcker sig från stationen i 
söder, genom centrala Habo och vi
dare till Spinnet i norr. Mönstret är 
inspirerat av Habofilten, som histo 
riskt har producerats just i Spinnet. 
Habostråket blir ett identitetsska
pande stråk som kopplar samman 
det gamla Habo med det nya. 

5. Hovslagaregatan 

Längs med spårområdet byggs en 
ny gata. Hovslagaregatan skapar till
sammans med Hantverkaregatan en 
god tillgänglighet med bil till centr
um. Här finns även parkeringsytor 
för besökare i centrum liksom pen
delparkeringar för kollektivtrafikre 
senärer. 
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Mark-p alt 

p-hus med bostäder 

6. Parkering 

Det finns flera större besöksparke 
ringar i Habo centrum nära mål
punkter, handel och service. Två 
olika lägen pekas ut som möjliga för 
parkeringshus, överbyggda med bo
städer och med verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna. 

7. Parker och gröna stråk 

Vid Habo station tillkommer en 
ny park, en grön mötesplats i di
rekt anslutning till tågstationen och 
busstorget. 

Ytterligare en ny centralt belägen 
park föreslås där den uppvuxna träd 
gården vid Gula villan finns idag. 
Parken får en förplats, ett litet torg 
med uteserveringar och lekskulptu
rer. 

Tillsammans med Habo torg och de 
mindre vistelseplatserna skapas ett 
pärlband av gröna platser samman
bundna av trädplanterade gator och 
Habostråket. 

8. Biblioteket och vinterträdgår
den 

Biblioteket får en tillbyggnad i form 
av en uppglasad byggnad mot tor
get. Byggnaden är tänkt att inrymma 
restaurang, café, kulturverksamheter 
och vara en plats där föreningar kan 
mötas. Tillbyggnaden skapar en ny 
entré till biblioteket och ger möjlig 
het till väderskyddad vistelse ”på tor
get” under alla årstider. 
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ör handel, lek, aktivitet och vistelse

18 

Figur 8. Fotomontage över Jönköpingsvägen i Habo centrum som gång fartsgata och torget som en levande plats f 

Vy över torget och gångfartsgatan
 

Jönköpingsvägen genom Habo centrum får en ny utformning som gågata där fordon och cyklar rör sig på 
gåendes villkor. Den tidigare markparkeringen på torget ersätts med ytor för vistelse, lek och uteservering
ar. Habo centrum får ett grönt och livfullt stadsrum som binds samman från stationen, via centrum och vi
dare till Spinnet med hjälp av det mönstrade Habostråket. Bebyggelse tillkommer som ramar in platser och 
stråk och tillför fler boende i centrum och livligare bottenvåningar med service i de goda lägen som skapas. 

Figur 9. Fotomontage över Jönköpingsvägen i Habo centrum idag 
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Figur 8. Fotomontage över Jönköpingsvägen i Habo centrum som gång fartsgata och torget som en levande plats för handel, lek, aktivitet och vistelse 
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Habos centrums karaktär
 

Grönskande tomt på Gunnarsbo Gård i centrum 

Skala på två till tre våningar i centrum 

Figur 10. Bilder från centrum och referensbild från dialog Omtyckt referensbild på gatumiljö från dialog 

I den tidiga dialogen för Habo centrum beskrevs 
vikten av att behålla Habos småstadskänsla. Den 
mindre och mer mänskliga skalan i bebyggelsen 
liksom småskaliga mötesplatser ses som kvaliteter 
som bör bevaras och byggas vidare på. 

Den kulturhistoriska inventeringen och karaktärise
ringen visar att Habos utveckling och dess årsringar 
är synliga och tydligt läsbara i de centrala stadsrum
men. Det finns ett tydligt historiskt djup som repre
senteras både i fastighetsindelning, bebyggelsen 
liksom i gatunätets struktur. Mycket av den tidigare 
småskaliga och friliggande bebyggelsen i form av 
större villor har under årens lopp ersatts med mer 
modern bebyggelse i form av flerbostadshus i en till 
tre våningar. 

Habo centrums framtida stadsrum ska vara inbjudande 
och trivsamma att vistas i. Den nuvarande gröna, små
skaliga småstadskaraktären bibehålls och förstärks med 
ny bebyggelse där arkitekturen är varierad men knyter an 
till befintlig i form av skala, material och kvartersform. 
Det finns en variation av funktioner, bostäder och mö
tesplatser vilket skapar en intressant och stimulerande 
mångfald. 

Den mänskliga skalan kan också skapas genom hög 

detaljrikedom i utformningen av bottenvåningar och i 
gestaltningen av platser och gatumiljöer. Ett utvecklat 
nätverk av stråk med fler kopplingar gör det enklare att 
röra sig inom centrum och även det bidrar till att utveckla 
Habos småskaliga karaktär. 

I korthet bygger utvecklingen av Habos småstadskarak
tär på: 

-Ett lugnare tempo 

-Olika typer av mindre och större platser där Haboborna 
möts 

-Gröna, småskaliga stadsrum som bjuder in till vistelse 

-Ett småskaligt och varierat utbud av verksamheter med 
service som behövs i vardagen 

-Varierad arkitektur i en lägre skala som samspelar väl 
med nuvarande bebyggelse. 

-En blandning av bebyggelse från många olika epoker 
där historia vävs ihop med nutid och framtid 

En mänsklig skala 

Habo centrum har idag relativt stora kvarter vilket del
vis begränsar rörelsemönstren. Nya kopplingar och stråk 
bryter upp de centrala kvarteren och möjliggör fler och 
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nya sätt att ta sig till olika delar av centrum. 

Längs Jönköpingsvägens centrala snitt sänks hastigheten 
och gatan görs om till en gångfartsgata där fotgängare 
och cyklister liksom kollektivtrafiken är prioriterade. 
Den sänkta hastigheten ökar möjligheten för en mer 
flexibel användning av stadsrummet och det blir attrak
tivare att vistas här. Torget blir ett samlat rum där mycket 
av centrums utbud nås och utgör en central och trygg 
mötesplats.  

De nya stadsrummen och bebyggelsen bör utgå från den 
mänskliga skalan. Bebyggelsen kan variera mellan två 
till fyra våningar, och i något enstaka läge upp till fem 
våningar. Bebyggelsen har en variation i sin utformning, 
med en detaljrikedom i ögonhöjd och tydliga entréer som 
vänder sig mot gatan och tillsammans med skyltfönster 
aktiverar stadsrummen. 

Gröna och inbjudande stadsrum 

Habo centrum gröna karaktär utvecklas med flera mindre 
torg och platser inramade av träd och planteringar. Habo 
får en ny park i ett vackert södervänt läge med utsikt 
över Habo centrum. Parkerna, platserna och torgen ges 
småskaliga och intima utformningar och får innehåll och 
funktioner som gör dem attraktiva och trygga att vistas i 
under dygnets olika timmar och över årets olika årstider. 
Gatornas trädplanteringar behålls och stråkens gröna 
uttryck stärks med planteringar och gröna platser för 
vistelse. 

Viktigt i det fortsatta arbetet 

-Tillkommande bebyggelses skala, material och färg
skala beaktas i förhållande till befintlig i Habo centrum 

-Bebyggelsen bör generellt ligga i fastighetsgräns mot 
gatan 

-Bebyggelsen bör ha ett varierat utbud av bostäder och 
i möjligaste mån bottenvåningar med småskaliga verk
samhetslokaler 

-Platserna gestaltas för att skapa attraktiva, småskaliga 
småstadsrum med olika karaktär och innehåll 

-Torgen och parkerna utformas för god överblickbarhet 
och tillgänglighet och har ett medvetet formspråk som 
knyter an till platsens historia men som samtidigt ger en 
tydlig förankring i nutid 

En blandad och varierad stadsbild 

Habo centrum ska ha en blandning av olika typer av 
bostäder där bottenvåningarna fylls med småskaliga 
verksamheter och service. Verksamheter, entréer, 
entréplatser, tvättstugor, mindre cykelparkeringar och 
köksfönster orienteras med fördel mot gatan för att 
signalera närvaro, bidra till stadslivet och ge de omgivande 
stråken trygghet. 

Den nya bebyggelsen utvecklar dagens mångfacetterade 
stadsbild, men tar samtidigt inspiration av Habos historia 
och samspelar tydligt med Habos befintliga bebyggelse 
i form av skala, material och färgskalor. Gemensamma 
och sammanhängande gestaltningsidéer ger ett ramverk 
inom vilken variationer och olika uttryck kan få spelrum. 

Habos olika parker, torg och platser ges egna identiteter 
och uttryck med specifik utformning och ett variationsrikt 
innehåll. 

Hög arkitektonisk kvalitet 

Ny bebyggelse och nya respektive utvecklade gator, 
parker, torg och platser ges en medveten gestaltning med 
inspiration av Habo centrum och dess småstadskaraktär. 
Det är viktigt att estetik, funktion och teknik samspelar. 
En hög arkitektonisk kvalitet innebär att arkitekturen 
kan ha egna, tidsenliga uttryck men förhåller sig till den 
befintliga bebyggelsen och de befintliga stadsrummen 
för att samspela och förstärka kvaliteter. Byggnader och 
platser ges välavvägda proportioner, är flexibla och består 
av naturliga och hållbara material för ett vackert åldrande. 

Mål och visioner som uppfylls 

-Hastigheten i centrum sänks - trafiksäkerheten och att
raktiviteten i stadsrummen ökar 

-Småskalighet i både bebyggelse och stadsrum bibehålls 

-Centrum erbjuder variationsrika platser, med en ut
formning som har sin grund i Habos identitet och ett 
innehåll som uppmuntrar till vistelse för alla 

-Bebyggelse utformas med hög detaljrikedom och ge 
staltningen av platser och gatumiljöer håller hög kvalitet 

-Ny bebyggelse kompletterar den äldre vilket ger karak
tär och stärker Habos identitet. 
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Kvarter och bebyggelse
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Figur 11. Planförslaget och referensbilder på bebyggelse 

Fler bostäder i centrum är en grundläggande mål
sättning för utvecklingen av Habo centrum. Fler 
bostäder behövs dels för att stärka underlaget för 
centrums lokala verksamheter och service, dels för 
att möjliggöra flera olika boendeformer centralt, så 
att Haboborna kan bo kvar under livets olika skeden. 

Habo tätort är idag ett utpräglat villaområde med inslag 
av flerbostadshus. En utmaning är att centrala lägen i tät
orten är glesa och bebyggda med låga hus, vilket försvå
rar möjligheten att skapa ett tätare centrum som kan ge 
mer underlag för den befintliga servicen. 

Ny bebyggelse 

Den nya bebyggelsen uppförs främst på mark som är 
idag utgörs av hårdgjorda ytor för parkering samt på 

Material som samspelar med befintligt
	

Kvartersbebyggelse som möter gatan 

Varierad bebyggelse inom 2-5 våningar 

gator och fastigheter där det idag finns större verksam
hetslokaler i en våning. Den nya bebyggelsen innehål
ler ca 350 bostäder och är främst lokaliserad längs med 
Jönköpingsvägen, Hantverkaregatan, Malmgatan och 
Tidaholmsvägen. Skalan på den nya bebyggelsen ligger 
generellt kring fyra våningar men varierar från två till fem 
våningar. 

Ett antal byggnader föreslås rivas och ersättas med nya 
kvarter (se kartillustration). Rivning av byggnader sker 
endast efter initiativ av fastighetsägaren. 

1. Kvarteren kring Habo station 

Drygt 100 lägenheter av de planerade bostäderna upp
förs inom tre kvarter kring Habo stationsområde. Kvar
teren uppförs dels på den befintliga bussterminalplatsen 
och dels på befintliga parkeringsytor samt på en fastighet 
där det idag ligger ett gym och ett antal andra verksam
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Kvartersbebyggelse som möter gatan

Varierad bebyggelse inom 2-5 våningar

Material som samspelar med befintligt

 

 

 

 
 

heter vilken rivs. 

De nya kvarteren skapar en ny och välkomnande entré 
till Habo centrum. Deras utformning och karaktär får en 
viktig roll för intrycket av Habo från stationen. I bebyg
gelsens bottenvåningar finns verksamhetslokaler och bo
stadsentréer vilket skapar liv, rörelse och trygghet kring 
stationsplatsen. Bottenvåningen är även ett alternativt 
läge för en större dagligvaruhandel, med direkt närhet till 
kollektivtrafik och större besöks- och pendelparkeringar. 

Bebyggelsens skala ligger i genomsnitt kring fyra våning
ar men kan i detta stationsnära läge och i väl valda delar 
gå upp till fem våningar. 

2. Kvarteren intill nya parken 

De flesta av de nybyggda bostäderna finns i dessa två 
kvarter. Kvarteren uppförs där det idag ligger en bloms
terhandel och en fritidsgård, vilka rivs. 

Kvarteren bidrar till att skapa ett närmare möte mellan 
Habo centrum och Habos nya park liksom att ge parken 
och parktorget framför attraktiva fasader. I bottenvå
ningarna finns lokaler med anpassat innehåll som aktive
rar gatan, parken och platsen. 

Bebyggelsens skala relaterar delvis till omgivande bygg
nader och varierar från två till fyra våningar. 

3. Kvarteren längs Malmgatan 

Här planeras totalt ca 70 bostäder fördelat på tre kvarter. 
Kvarteren uppförs där det i dagsläget ligger fastigheter 
med dagligvaruhandel i byggnader om en våning, vilka 
rivs, samt tillhörande markparkeringar. 

De nya kvarteren ger en tydlig inramning till både Malm-
gatan och Jönköpingsvägen och signalerar tillsammans 
med kvarteren på den västra sidan om Jönköpingsvägen 
småstadscentrumets norra entré. Dessutom utgör det 
sydvästra kvarterets södra fasad ett viktigt rumsskapande 
element till passagen mellan Hantverkaregatan och tor
get. 

Kvarteret söder om Malmgatan och väster om Hantver
karegatan får ett blandat innehåll där det föreslås en stör
re verksamhetslokal för dagligvaruhandel i bottenplan. 
Ovanför denna föreslås en kombination av bostäder och 
parkeringshus i ett plan och ovanför detta ytterligare bo
städer i två till tre plan. De två andra kvarteren innehåller 
främst bostäder med inslag av verksamhetslokaler i bot
tenplan. 

4. Kvarteret vid Hantverkaregatan 

Detta kvarter är en möjlig vidare förtätning av Habos 
centrala delar. I dagsläget används fastigheten till mark
parkering för besökare till Habo centrum. I framtiden 
utgör fastigheten ytterligare en resurs för fler centralt 
belägna bostäder. Dessutom utgör kvarterets bottenvå
ningar längs med kortfasaderna viktiga rumsskapande 
element för att skapa attraktiva passager mellan Hantver
karegatan och torget. 

Vid byggnation av fastigheten föreslås parkeringsgarage 
i två plan överbyggt med bostäder i två till tre plan. Där
med möjliggörs en kombination av central besöksparke
ring i centrum med fler centrala bostäder. 

5. Tillbyggnaden av Habo bibliotek 

I norra delen av torget i Habo centrum föreslås en 
byggnad i form av en tillbyggnad till Habos bibliotek. 
Tillbyggnaden är tänkt att inrymma café, restaurang, 
kulturverksamheter, vinterträdgård samt en utökad entré 
till biblioteket. 

Idag finns en fontän på platsen, vilken kan flyttas till en 
annan del av torget alternativt tas bort. 

Byggnadens uppglasade fasader och entréer ger aktivitet 
och liv på torget samt bidrar till att öka tryggheten på 
omgivande stadsrum. 

6. Eventuell förtätning väster om torget 

Kvarteret väster om torget, längs med Hovslagaregatan, 
har möjlighet att förtätas med en eller ett par mindre 
bostadsbyggnader. Bebyggelsen skulle stärka de nya 
kopplingarna från besöksparkeringen mot torget samt ge 
fasad åt den nya gatan. 

På s. 44-45 finns exempel på exploateringsnivåer och 
parkerigslösningar redovisat per kvarter. 
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Kringbyggd kvartersgemensam gård 
Byggnaderna varierar mellan 3-4 våningar och i 
enstaka lägen upp till 5 våningar 

Varierat taklandskap 

Hållbar arkitektur 
Lokaler i attraktiva lägen 

Tydliga entréer mot gata 

Varierad arkitektur med olika 
indelning, material, färger 

Högre rumshöjd i bottenvåningar med lokaler 
Grön förgårdsmark längs lokala stråk 

Parkering bör anordnas under mark/under gård Markerad sockelvåning 

Figur 12. Principer för utformning och funktioner för ny bebyggelse i Habo centrum 

Byggnadens placering inom kvarteret 

Genom att placera den nya bebyggelsen direkt i 
fastighetsgräns mot Habos gator och stråk tydliggörs 
stadsrummen och småstadskaraktären stärks. Det skapas 
ett samspel mellan bottenvåningarna och gatans stadsliv där 
verksamhetslokalernas innehåll liksom bostadsentréerna 
bidrar till att aktivera de offentliga rummen. 

Genom att placera bebyggelsen längs med gatorna uppnås 
även kvaliteten av tydligt kvartersgemensamma, trygga 
gårdsmiljöer. De kringbyggda gårdarna skapar även 
en tyst sida för bostäderna vilket i vissa fall är ett krav i 
bullerutsatta lägen. 

I vissa lägen kan det vara motiverat med förgårdsmark för 
attgeplats åt till exempel uteserveringar eller cykelparkering. 
Bostadsentréer direkt från gatan i kombination med en 
mindre platsbildning samt plats för cykel ger en småskalig 
och varierad stadsmiljö. Förgårdsmarken bör i dessa fall ha 
samma beläggning som trottoaren. 

I andra lägen, längs med lokala gator och stråk så 
som t ex Telegatan, kan det vara motiverat med 
en grönskande förgårdsmark kopplad till bostäder 
lokaliserade i byggnadens bottenvåning. I dessa fall ramas 
förgårdsmarken in med lägre murar eller häckar för att 
skapa en tydlig gräns mellan offentligt och privat. 

Principer för parkering på kvartersmark 

För att uppnå ett hållbart markutnyttjande samt 
stadsmiljöer som bär småstadens värden, bör parkering 
för ny bebyggelse huvudsakligen lösas i garage på egen 
fastighet. Om markparkering tillämpas bör denna, i 
möjligaste mån, ligga mot någon av kvarterets mer lokala 
gator då kontinuerlig byggnadsfasad längs med större 
gator och stråk är prioriterat. 

Cykelparkering för de boende anordnas inom fastigheten, 
gärna nära bostadsentrén och bör vara väderskyddad. 
Programförslaget är beräknat på en parkeringsnorm på 
0,7 p-plats/lägenhet. Det centrala läget, närheten till 
både god kollektivtrafik, handel och service motiverar ett 
något lägre parkeringstal än för övriga delar av Habo. 

Dagvattenhanting inom kvarteret 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning och 
eventuell rening är viktigt att eftersträva på kvartersnivå. 
Gröna tak minskar mängden takvatten som måste tas om 
hand och utjämnar också temperaturskillnader. 
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Byggnadernas höjd 

Programförslaget föreslår byggnadshöjder på i 
huvudsak två till fem våningar där övervägande delen av 
bebyggelsen är fyra våningar, vilket stämmer väl överens 
med Habo centrums nuvarande skala och karaktär. 
Byggnadernas höjd utformas i samspel med omgivande 
befintlig bebyggelse liksom med omgivande gaturum. 
Enstaka högre byggnader i fem våningar kan placeras i 
väl valda lägen för att lyfta fram betydelsen av ett specifikt 
läge eller en plats. 

Varierad arkitektur 

Den nya bebyggelsen ska ha en varierad men ändå 
sammanhållen arkitektur. Variationen kan finnas både 
i fasaduttryck, fasadmaterial liksom i detaljerna så som 
portar, balkonger och burspråk. En naturlig variation 
kan skapas genom småskalig fastighetsindelning och att 
flera arkitekter eller byggherrar anlitas inom varje kvarter. 
Variation och detaljrikedom kan också åstadkommas 
med till exempel en upphöjd och tydligt urskiljbar första 
våning, tydliga entréer och en vertikal fasadindelning 
samt genom ett varierat taklandskap. 

Levande bottenvåningar 

Verksamheter i bottenvåningar liksom tydliga 
bostadsentréer bidrar till ett attraktivt stadsliv liksom en 
trygg gatumiljö. Uteserveringar, butiker och annan service 
bidrar till att skapa liv och rörelse. För att bottenvåningarna 
ska kunna innehålla butiker, serveringar och liknande krävs 
en något högre rumshöjd här än för bostäder. 

Samspel mellan gammalt och nytt 

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Habo 
centrum utgör årsringar som bidrar till variation och 
småskalighet och skapar en historisk kontinuitet att bygga 
vidare på. En del av den befintliga bebyggelsen bevaras 
men anpassas efter nya behov och ny användning. Den 
nya bebyggelsen anpassas och utformas i noggrant 
samspel med den befintliga bebyggelsen. 

Hållbar arkitektur och vackert åldrande material 

Ny bebyggelse ska ha en hållbar utformning och god 
teknik vilket genererar en god resurshushållning. Den 
nya arkitekturen utgör en egen årsring i Habo centrum 
och ger uttryck för vår tid. Bebyggelsens material ska 
inspireras av Habos befintliga fasader och en hålla hög 
kvalitet som åldras vackert. 

Bostäder 

Bostäder 

Bostäder 

Garage 
Lokal /
Bostad 

Gård 

Gata 

Figur 13. Principer för utformning och funktioner för Habos 
nya bebyggelse 

Viktigt i det fortsatta arbetet 

-Tillkommande bebyggelses skala, material och färg
skala beaktas i förhållande till befintlig i Habo centrum 

-Bebyggelsen bör placeras i fastighetsgräns mot gatan-
samt rama in och tydliggöra de kvartersgemensamma 
gårdsmiljöerna 

-Boendeparkering för bil och cykel ska lösas på kvarter
smark och bör i möjligaste mån lösas i garage. 

-Den nya bebyggelsens arkitektur ska bidra till varia
tion och samtidigt skapa ett samspel mellan gammalt 
och nytt 

-Bottenvåningarna ska i gynnsamma lägen innehålla 
verksamhetslokaler 

-Bebyggelsen ska ha en hållbar utformning och byggas i 
material som åldras vackert 

Mål och visioner som uppfylls 

-Ny bebyggelse vid stationen bidrar till att skapa en att
raktiv entré till Habo 

-Fler boende i centrum ger ett ökat kundunderlag för 
lokal service och handel 

-Fler olika boendeformer gör att fler kan bo kvar i Habo 

-Ny bebyggelse ramar in och aktiverar stadsrummen 

-Ny bebyggelse kompletterar den äldre och ger karaktär 
och stärker Habos identitet 

-Fler verksamhetslokaler ökar utbudet av attraktiva mö
tesplatser 
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Service och handel
 

Torg
handel 

Café 

Livsmedel 

ev 
livsmedel 

Figur 14. Handel och service i planförslag samt referensbilder Torghandel 

Inglasad lokal med uteservering 

Verksamhetslokaler i bottenvåningen 

Habo centrum ska behålla och utveckla sin små
skaliga handel och vara ett attraktivt, enkelt och 
nära alternativ och komplement till större centrum 
och handelsplatser. Fler boende centralt, fler kopp 
lingar och stråk till och inom de centrala kvarteren, 
liksom uppdaterade och nya offentliga mötesplat
ser ger mer stadsliv, ett ökat marknadsunderlag och 
ett attraktivare och tryggare Habo centrum. 

Dagligvaruhandeln och den kommersiella handeln lig
ger idag kring Blå torget i Habo centrum. Det finns 
bland annat livsmedelsbutiker, konditori, restauranger, 
kläd- och skobutiker och blomsteraffärer. På torget be
drivs torghandel en gång i veckan året om och här finns 
även ett bibliotek och Träffpunkt Habo för seniorer. 
Allt eftersom tätorten växter ökar behovet av ett star 
kare och bredare utbud av handel och service i Habo 
centrum. 

Behovet av stärkt handel i Habo centrum 

En handelsutredning som kommunen tagit fram (Han
delsutredning för Habo centrum, 2018) visar att centr
um har ett behov av att stärkas med enheter som till 
exempel apotek, men också verksamheter som utbild 
ning, hotell, vård, fritidslokaler samt kultur och övrig 
besöksnäring. Utredningen pekar också på att det är av 
stor vikt att nya handels- och serviceverksamheter pla
ceras centralt för att stärka klustereffekten med befint
liga verksamheter. 

Förtätning för ökat marknadsunderlag 

En viktig del i att öka attraktiviteten och skapa ett starkt 
och livskraftigt Habo centrum bygger på förtätningen 
med fler bostäder. Strategin är att bygga vidare på nuva 
rande Habo centrum där bostadskvarter har verksam
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hetslokaler i bottenvåningarna och där den nya bebyg
gelsens placering och utformning stärker och aktiverar 
nya liksom befintliga gator, stråk och mötesplatser. 

Ny, tydlig entré till Habo centrum 

Habo station blir en ny entré till Habo centrum. I den 
nya bebyggelsen kring stationen finns verksamheter 
som relaterar till resandet så som kiosk, café, restaurang 
mm. Här finns också vistelseytor att vänta eller mötas 
på. Från stationen är det enkelt att ta sig ner till centrum 
och från perrongen har man visuell kontakt med bebyg
gelsen och utbudet längs med Jönköpingsvägen. 

Habos vardagsrum för både boende och besökare 

Längs med flera av Habos centrala stråk kan småskaliga 
kommersiella service- och verksamhetslokaler komplet
tera och stärka handeln i centrum. Tillsammans med 
minst en större livsmedelshandel skapas ett robust och 
attraktivt utbud för både vardag och helg. 

Jönköpingsvägen är Habos mest centrala stråk. Med sin 
nya utformning i form av en gångfartsgata sänks tempot 
och mer utrymme ges för gående och cyklister liksom 
mer vistelse. De centrala offentliga rummen och plat
serna utvecklas till trygga och attraktiva vardagsrum för 
Habos boende och de trivsamma stadsrummen tillsam
mans med ett varierat, småskaligt utbud lockar besökare 
att stanna längre. 

Torget - en mötes- och handelsplats under hela året 

Habos torg (Blå torget) får en utökad vistelse-, aktivitets- 
och evenemangsyta då de permanenta bilparkeringarna 
tas bort. Torgets roll som mötes- och handelsplats ut
vecklas där torghandel, uteserveringar liksom sittplat
ser, grönska och vattenlek mm får ta plats. Kring torget 
och längs med Jönköpingsvägen ger ett ökat antal loka
ler möjlighet till fler träffpunkter så som restauranger, 
kaféer och föreningsverksamheter. Bibliotekets lokaler 
vid torget föreslås kompletteras med en tillbyggnad där 
både kafé, kultur och vinterträdgård kan inrymmas. Lo
kalen blir en mötesplats och kan ses som en väderskyd
dad del av torgets verksamhet och funktion. 

Nära och tillgänglig service och handel 

Habos centrala stadsrum blir attraktiva och lugna. Det 
är lätt att göra ärenden och nå allt utbud både till fots, 
med cykel, kollektivtrafik och bil. Gångfartsgatan utgör 
ett flexibelt stadsrum där tempot är lågt. Det är möjligt 
att passera med bil, men hastigheten sker på de gåendes 
villkor. Närheten till tågstationen liksom centralt beläg
na busshållplatser ger en god tillgänglighet till centrums 
utbud med kollektivtrafik. 

Den nuvarande permanenta parkeringen på torget er
sätts med centrumnära markparkeringar samt eventu
ellt parkeringshus i direkt anslutning till Habo centrums 
butiker och service. 

Viktigt i det fortsatta arbetet 

-I gynnsamma lägen innehåller ny bostadsbebyggelse 
verksamhetslokaler i bottenplan 

-Lastintag lokaliseras så att de minimerar antalet trafik
rörelser och utformas på ett tilltalande sätt i stadsmiljön 

-Parkeringsgarage utformas så att de upplevs som att
raktiva och trygga 

-Verksamhetslokaler placeras för att stärka och aktivera 
stadsrummen och för att skapa ett kluster tillsammans 
med befintliga verksamheter 

-Gångfartsgatans utformas för att dämpa hastigheter 
för dem som färdas med såväl cykel som med kollektiv
trafik och bil 

Mål och visioner som uppfylls 

-Centrums kvaliteter utvecklas till ett vardagsrum i det 
offentliga som uppmuntrar till vistelse 

-Nya lokaler för samling och kultur tillförs för att öka 
variationen av utbud av målpunkter och mötesplatser 

-Framkomlighet och säkerhet för gående på Jönkö
pingsvägen ökar 

-Ett mer levande Habo centrum möjliggörs genom fler 
bostäder, fler lokaler för verksamheter samt attraktiva 
mötesplatser 

-Fler bostäder i centrum ger ett ökat lokalt marknads
underlag 
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Grönstruktur och parker
 

1. 

2. 

3. 

3. 

4. 

5. 

Bostadsnära parker och pocket parks 

Fler parker och gröna platser 

Figur 15. Grönstruktur, träd och parker i planförslag och referensbilder Säsongsvarierade aktiviteter. 

Grönska, parker och natur är viktigt för Habo och 
Haboborna. De gröna inslagen bidrar till Habos 
identitet och ger en god livsmiljö för människor, 
växter och djur. Programförslaget innebär att det 
tillkommer nya parker, gröna platser i Habo centr
um samt att Jönköpingsvägen stärks som grönt 
stråk. Ett grönare och mer rekreativt centrum ger 
mervärden för de som redan bor i Habo och nya 
gröna rekreations-, lek- och mötesplatser bidrar 
till att fler vill uppehålla sig längre i Habo centrala 
stadsrum.  

Vårt gröna Habo 

Habo tätort karaktäriseras av dess villabebyggelse med 
gröna, blomstrande trädgårdar och det gröna intrycket 
är en viktig del av Habos identitet. I grönstrukturplanen 
för Habo tätort (Vårt gröna Habo, 2008) pekas några 

viktiga gröna stråk ut: bäckravinerna, spårområdet vid 
Gränsenstugan, bokskogen, Vätterstranden och Brän
ninge hage. 

I Habo centrum saknas idag större offentliga och vis
telsevänliga parkmiljöer. Om man tittar på Habo tätort 
i stort finns flera grönytor, några parker och lekplatser, 
främst för mindre barn. Generellt är dock grönytorna i 
Habo idag sparsamt utformade vilket gör att det finns 
potential att utveckla dem till mer innehållsrika rekrea
tionsplatser samt önskemål om att utveckla fler gröna 
mötesplatser i centrum. 

Utveckling av ett nätverk av gröna stråk och platser 

Habo centrums nuvarande grönstruktur kompletteras 
med fler parker, platser och planteringar. Genom att till 
exempel skapa nya trädplanterade kopplingar mellan nya 
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och befintliga gröna ytor skapas en rekreativ grönstruk
tur för människor att vistas och promenera i. Den gröna 
strukturen bidrar även till att stärka ekosystemtjänster. 

Jönköpingsvägen som löper genom hela Habo centrum 
utvecklas med en tätare och dubbelsidig trädplantering 
och i snittet med gångfartshastighet och vid torget kom
pletteras gatan även med gröna planteringar. Från den 
nya stationsplatsen, via Jönköpingsvägen och vidare 
förbi den nya parken i norr mellan Hjovägen och Tida 
holmsvägen löper ett grönt promenad- och cykelvänligt 
stråk. Även Malmgatan, Hantverkargatan och Hovsla
garegatan utvecklas med trädplanteringar. 

Nya parker och gröna platser 

Fler bostäder i centrum ger exploateringsintäkter vilket 
ger medel till investeringar i de offentliga stadsmiljö 
erna. Men fler boende kräver också fler och större vistel 
seytor i centrum. Med två nya parker, en utvecklad och 
bilfri torgmiljö samt flera gröna platser kommer det all 
tid finnas närhet till rekreation och lek i Habo centrum. 

1. Den kilformade tomten i norr där Gula villan ligger 
idag, utvecklas till en central park i Habo centrum. Par
ken har en svag sluttning ner mot centrum och ligger i 
ett attraktivt södervänt läge. Parken får förslagsvis en 
öppen utformning med variationsrika planteringar och 
större terrasserade gräsytor för solbadande, picknick 
och lek. Gula villan föreslås inrymma en publik verk
samhet så som till exempel restaurang, kafé, kultur eller 
bed & breakfast. 

2. Söder om parken ligger en trädplanterad mindre tor
gyta, som en slags förplats till parken. Här föreslås en 
mindre lekplats, sittbänkar och plats för uteserveringar. 

3. Befintliga gröna platser föreslås stärkas med mer 
gröna planteringar, fler sittmöjligheter i form av bänkar 
samt lekskulpturer. 

4. Parken vid busstorget föreslås få en större lekplats, 
utegym och sittbänkar samt variationsrika och grön
skande planteringar och träd. 

5. Stationsparkens karaktär bibehålls men föreslås kom
pletteras med fler sittbänkar. 

Spridningsvägar för djur och växter 

Även i stadsmiljöer är det viktigt att gröna platser och 
stråk bildar en infrastruktur för ett livskraftigt och rikt 
växt- och djurliv. Med utvecklingen och komplette 
ringen av befintliga gröna platser och stråk stärks sprid 
ningsvägarna. Levnadsförhållanden för fåglar, insekter 
och fjärilar förbättras med tätare trädplantering längs 
med gatorna samt fler gröna parker och variationsrika 
planteringar på platser. 

Kvartersmarkens grönska kan också bidra till den bio
logiska mångfalden i Habo, till exempel genom gröna 
gårdar och gröna tak. 

Viktigt i det fortsatta arbetet 

-Vid utformningen av parker ska, om möjligt, platsens 
naturvärden och naturliga förutsättningar beaktas. 
Parkerna bör ha mångfunktionella ytor, plats för lek, 
flexibel utformning och möjlighet att nyttjas under årets 
olika årstider 

-Parker ska erbjuda ett inbjudande lokalklimat där sol- 
och vindskydd samt solinstrålning är viktiga faktorer. 
Delar av parkerna bör vara solbelysta fem timmar vid 
höst- och vårdagjämning. 

-Vid nyanläggning av parker och ombyggnation av plat
ser beaktas möjligheten att utjämna flöden och rena 
dagvatten 

-Parkerna ska vara trygga och tillgängliga för alla 

Mål och visioner som uppfylls 

-Centrum erbjuder ”finrum” i det offentliga som upp 
muntrar till vistelse. 

-Exploateringsintäkterna från förtätningen i centrum 
bidrar till att investera i offentliga platser. 

-Fler sittplatser, uteserveringar och ytor som möjliggör 
egna initiativ, samling eller temporära aktiviteter 

-Ny parkyta på ”kiltomten” för rekreation och lek 

-En effektivisering av angöringen vid stationen frigör 
attraktiv mark som bland annat kan utvecklas till en sta
tionsnära mötesplats 
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Stråk och mötesplatser
 

Park 

Torg 

Habo station 

Park 

Plats 

Plats 

Plats 

Park 

Spinnet 

Vattenlek och grönska på torget 

Habo-filtsmönster i gatan 

Figur 16. Nya och stärkta kopplingar i planförslag samt referensbilder Uteserveringar mot gågata och torg 

Fler kopplingar och stråk liksom en mångfald av 
olika mötesplatser gör Habo mer tillgängligt och 
välkomnande. Genom att bryta upp stora kvarter 
samt att göra om en del av Jönköpingsvägen till 
gångfartsgata skapas fler, naturliga sätt att röra sig 
kring centrumkvarteren. 

Olika typer av mötesplatser och möjligheten att 
röra sig på olika sätt är tillsammans med etable
ringen av karaktäristiska element, viktiga grepp 
för att utveckla Habo centrums välkomnande små
stadsidentitet. 

Stråk utgörs ofta av längre, centrala gator där många 
människor rör sig. Jönköpingsvägen är ett av Habos 
viktigaste stråk. Enligt webbekäten i dialogen upplever 
idag fotgängare en bristande trafiksäkerhet och tillgäng 
lighet kring de centrala delarna av Jönköpingsvägen. 

Habo station upplevs idag ligga avskilt från centrum. 

Orienterbarheten mellan målpunkter i Habo påverkas 
av otydliga kopplingar, upplösta stadsrum samt att be
byggelsen ändrar karaktär och att fasaderna kring statio
nen delvis består av baksidor. 

Blå torget är Habos centrala mötesplats. Till en stor del 
består platsen idag dock av bilparkering, vilket minskar 
attraktiviteten och tryggheten på platsen. 

Jönköpingsvägen – Habos ryggrad 

Habo centrums centrala stråk utgörs av Jönköpings
vägen. Genom att skapa fler tvärkopplingar till stråket 
mellan Hantverkaregatan och Hovslagaregatan stärks 
Jönköpingsvägen och tillgängligheten till stråket ytterli
gare. Med en ny utformning i form av en gångfartsgata, 
skapas ett attraktivt och tryggt stadsrum där fordon får 
passera, men på fotgängarnas villkor. 
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Habostråket 

En ”matta” i form av en stensättning lagd i ett klassiskt 
Habo-mönster välkomnar vid Habo station och leder vi
dare till centrum med sitt utbud av butiker, kaféer och 
restauranger och därefter vidare norrut till Spinnets kul
turverksamheter. ”Habostråket” blir ett identitetsskapan
de element som minner om Habos historia och som tyd
liggör ett starkt sammanhängande stråk mellan viktiga 
och intressanta målpunkter. 

Ett pärlband av platser 

Längs med ”Habostråket” etableras och utvecklas stör
re och mindre mötesplatser i form av parker, torg och 
platser. De olika mötesplatserna erbjuder en mångfald av 
innehåll och en variation i utformningar och uttryck med 
inspiration från Habos gröna småstadskaraktär. Habo 
centrum får ett pärlband av platser vilka bidrar till attrak
tiviteten och gör att både Habobor och besökare känner 
sig välkomna. 

Torg för stadsliv 

Ytan för bilparkeringar på torget omvandlas och inte
greras till en sammanhängande stor torgyta för flexibel 
användning. Här kan till exempel torghandel, evenemang 
och spontana aktiviteter ta plats. Kring torgets fasader 
finns planteringar, sittplatser, lekskulpturer, vattenlek 
och uteserveringar. Habos torg omvandlas från parke
ringsyta till en plats för stadsliv och blir den naturliga 
mötesplatsen mitt i Habo. 

Välkomnande stationsplats 

Genom att strukturera om och effektivisera markan
vändningen kring stationen skapas en tydligare entré till 
Habo. Ny bebyggelse ger fasader åt stationsplatsen och 
i bottenvåningarna finns småskaliga verksamhetslokaler 
som aktiverar stadsrummen. Den nya parken vid statio
nen liksom busstorget blir naturliga mötesplatser att träf
fas eller vistas på i väntan på avresa med buss eller tåg. 

Viktiga möteslokaler 

Bibliotekets tillbyggnad i form av en inglasad vinterträd
gård ger möjlighet till väderskyddad vistelse ”på torget” 
under alla årstider. 

I den nya bebyggelsen i Habo centrum inryms småskaliga 
verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Här kan både ka
féer och restauranger fungera som interiöra mötesplatser 
och här finns också möjlighet att etablera plats för kultur-
och föreningsliv. 

Plats för placemaking 

För att skapa engagemang kring sin stadsmiljö kommer 
vissa ytor finnas tillgängliga för olika temporära initiativ 
och evenemang. Här får Haboborna möjlighet att sätta 
sin prägel på en plats och bidra till sin lokala stadsmiljö 
och hembygd. Som en försmak kring hur detta kan ta 
form, arrangerar Habo kommun under sommarmåna
derna år 2020 ett test där parkeringsytor fått ge plats åt 
gröna vistelse- och aktivitetsytor. 
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Viktigt i det fortsatta arbetet 

-Torg och allmänna platser håller en hög kvalitet som 
berikar stadsbilden. De utformas flexibelt för att kunna 
hysa många funktioner på samma yta. Torgen ska kunna 
användas alla årstider och förändras efter behov 

-Torg och allmänna platser ska vara tillgängliga 

-Torg och allmänna platser ska vara artrika och ha 
konstnärliga inslag, gärna med inspiration från Habos 
historia och identitet. Materialen ska vara naturliga och 
hållbara. 

-Mötesplatserna ska ha ett innehåll och en utformning 
som lockar olika åldrar och intressen. Det finns behov 
av att anordna en mötesplats för ungdomar. 

-”Habostråket” bör särskilt beaktas för att bli innehålls
rikt och byggas med robusta och hållbara material som 
minner om Habos kultur och historia. 

Mål och visioner som uppfylls 

-Fler korsningspunkter och övergångställen gör det 
enklare att röra sig i centrum 

-Offentliga rum uppmuntrar till vistelse och platser och 
gatumiljöer gestaltas med hög detaljrikedom 

-Ytor möjliggör egna initiativ och temporära aktiviteter 

-Nya lokaler för föreningsliv och kultur tillkommer 

-Sänkt hastighet på Jönköpingsvägen gör det tryggt och 
tillgängligt för gående i centrum 

-Ny attraktiv och välkomnande entré till Habo och 
Habo centrum skapas 
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Trafik och mobilitetslösningar
 

Figur 17. Planförslagets trafiklösning och referensbilder på mobilitetslösningar
	

Gång fartsgata, omtyckt i dialog 

Låga hastigheter på gång fartsgatan 

Planerad cykelparkering vid stationen 

I Habo centrum är målet är att uppnå trygga, be
kväma och framkomliga gator med trivsamma och 
småskaliga gaturum som uppmuntrar att ta sig 
fram till fots, med cykel eller kollektivtrafik men 
där det också får plats för bilar - men på fotgäng
arnas villkor. 

En stor del av Habos befolkning pendlar ut till arbets
platser i närbelägna orter och städer. Pendlingen antas 
öka i framtiden eftersom kommunen expanderar och 
många nyinflyttade troligtvis har sina arbetsplatser 
bland annat i Jönköping. För att öka andelen som reser 
kollektivt behöver det kollektiva resandet underlättas 
och utvecklas. 

Gatorna i Habo centrum har relativt smala sektioner. 
Längs med huvudgator finns tydliga kantstenar som se 
parerar gång- och cykelbanor från körbanor, medan de 
mer lokala gatorna har en gemensam yta för alla olika 

färdmedel. Längs med huvudgatorna finns det ofta an 
göring och gatorna är i sina delar trädplanterade. Medan 
körbanorna är i asfalt är gångbanornas ytor av kullersten 
och plattor. 

Habos gator 

Habos gator fyller olika funktioner och ges därmed 
också olika karaktärer. En viktig ambition är att skapa 
småskaliga stadsmiljöer. För att uppleva en gata som 
småskalig ska människor kunna se, höra och interagera 
med varandra. Åtgärder som placeringen av utemöbler, 
skyltar, belysning, markmaterial och trädplanteringar 
bidrar också till småskalighet och ger gaturummet en 
ombonad karaktär där människor känner sig trygga och 
vill vistas. 
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Gång fartsgata, omtyckt i dialog

Planerad cykelparkering vid stationen

 

 

 

 

 

Lokal 

Jönköpingsvägen 

För att minska otrygghet och buller och istället möjlig 
göra utvecklingen av ett attraktivt och vistelsevänligt 
stadsrum görs Jönköpingsvägen om till en gångfarts-
gata. En gångfartsgata är en gata där all trafik sker på 
gåendes villkor. Det är tillåtet att köra bil men i de gå
endes hastighet. 

För att skapa ett tydligt sammanhållet gaturum får ga
tan en nivå och ett vackert markmaterial som visuellt 
binder ihop rummet. Gatans nuvarande trädplantering 
kompletteras med fler träd samt ytterligare planteringar 
vilket dämpar hastigheter och skapar ett grönt uttryck. 

Jönköpingsvägens nya utformning kommer bli en viktig 
del i Habos småstadsidentitet och öka attraktiviteten för 
alla att vistas i centrum. 

Torg med torghanel 
Lokal 

Figur 18. Idésektion för gång fartsgata Jönköpingsvägen 

Hantverkaregatan 

Då den större besöksparkeringen längs med Hantverka
regatan blir kvar, bibehåller gatan sin roll för de som ska 
besöka centrum. Gatan kommer också i högre utsträck
ning än tidigare få genomfartstrafik. Gatans sektion 
föreslås i framtiden och vid utveckling av parkerings
tomten, få en modifierad gatusektion med något bredare 
gångbanor och möjlighet till längsgående angöring. 

Figur 19. Idésektion för den framtida Hantverkaregatan 

Hovslagaregatan – nya gatan 

För att skapa en ny koppling från stationen till Malmga
tan samt avlasta Hantverkaregatan på genomfartstrafik 
föreslås en ny gata längs med spåren. Längs med gatan 
finns besöksparkeringar. För att skapa en direkt när 
het till centrum från parkeringsytorna, utvecklas och 
förfinas kopplingar för fotgängare mellan de befintliga 
”stjärnhusen” från Hovslagaregatan till torget och Jön 
köpingsgatan. 

Längs Hovslagaregatan finns ett cykelstråk som fortsät
ter över Malmgatan och vidare norrut. 

Fotgängare får företräde 

Gångfartsgatan i centrum, nya kopplingar och stråk 
samt tydligare och säkrare övergångställen ger mer 
trygga och attraktiva stadsmiljöer för fotgängare. Gång 
trafikanter prioriteras högt i stadsrummen vilket gör det 
lätt för alla att vara och vistas i Habo centrum. 

Cykeln i centrum 

Fler, trafiksäkrare och tydligare cykelbanor tillsammans 
med många cykelangöringsplatser gör det enkelt att ta 
sig till och omkring med cykel i centrum. En ny större 
cykelparkering på södra sidan om spåret får sällskap 
av flera mindre cykelparkeringar på gångfartsgatan, på 
Habos olika mötesplatser liksom de större besökspar
keringarna. 

Kollektivtrafiken ges plats 

Genom att bygga om nuvarande bussterminal, effektivi
sera ytorna och bebygga delar av marken skapas en tryg
gare och attraktivare plats för kollektivtrafiken i Habo. 
Habo station får en ny och mer välkomnande utform
ning med bostadsbebyggelse, verksamheter, mötesplat
ser och ett överblickbart busstorg. Kortare avstånd och 
tydligare kopplingar till centrum gör det enklare att an
vända tåg och buss. 

Busstrafiken fortsätter genom Habo centrum, i låg has 
tighet, på den nya gångfartsgatan. Här ligger även be
fintliga busshållplatser kvar, för att ge direkt närhet till 
centrums utbud.  

Bilen på stadslivets villkor 

För att säkerställa fortsatt god framkomlighet för bil
trafiken i centrum gjordes det under våren 2020 (Habo 
Trafikutredning, Trivector 2020) en mindre trafikut
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redning. Utredningen pekar på hur biltrafiken löses och 
vilka kopplingar som blir viktiga när det centrala snittet 
av Jönköpingsvägen omvandlas till gångfartsgata. När 
Jönköpingsvägens genomfartstrafik av bilar minskar 
kommer Hantverkaregatan belastas högre. För att spri
da ut genomfartstrafiken och avlasta Hantverkaregatan, 
föreslår planprogrammet att en ny koppling i form av 
Hovslagaregatan öppnas upp, vilken löper längs med 
spårområdets östra sida och kopplar mellan Jönkö
pingsvägen, stationsområdet och Malmgatan. En gata i 
detta läge kräver investeringar och läget för korsningen 
med Malmvägen bör utredas närmare. 

Angöring i centrum 

Idag finns det ca 300 besöksparkeringar i närheten av 
Habo centrum och stationen. I planförslaget redovi
sas möjlighet till lika många besöksparkeringar som 
idag  (dvs ca 300 st) samt möjlighet till att utöka an 
talet genom att effektivisera markanvändningen med 
hjälp av parkeringshus. De bilparkeringsytor som tas 
bort ersätts med nya i direkt närhet till deras tidigare 
lägen. Två olika kvarter föreslås som möjliga alternativ 
för byggnation av parkeringshus för besökare. I det fall 
att man väljer att etablera parkeringshus i dessa centrala 
kvarter är det av stor vikt att integrera dem i bostads
bebyggelse och ha aktiva fasader med verksamheter i 
markplan längs med gator och vid platser.  Vid byggna
tion av besöksparkering integrerat i ett kvarter kan det 
eventuellt vara aktuellt med en så kallad tredimensionell 
fastighetsindelning. 

Öka andelen hållbara resor 

För att öka hälsa och förbättra förutsättningar för ett 
bättre klimat finns idag en övergripande målsättning 
om att flytta över bilresor till gång-, cykel-, och kol 
lektivtrafik i våra tätorter. Det kan dels handla om att 
förbättra de fysiska förutsättnigarna för att välja håll 
bara färdmedel, där närhet, orienterbarhet, trygghet och 
attraktivitet i stadsmiljön är vitkiga faktorer. Men det 
kan även handla om icke-fyisiska åtgärden så kallade 
Mobility management (MM), där det handlar om att ge
nom kampanjer eller information stötta och uppmuntra 
människor att ändra sina vanor och förenkla möjlighe 
ten att göra hållbara resor. 

Trivector har tagit fram förslag på ett antal åtgärder som 
Habo kommun skulle kunna arbeta med: 

- Kombinera MM med fysiska åtgärder där några exem 
pel kan vara: 

- Underlätta för t.ex. cykling genom att göra det mer 

anpassat för cykling i staden med bra utformning på 
cykelvägar, mer skyltning samt tydliga markeringar på 
cykelvägar 

- Erbjuda hemleverans ifrån butiker 

- Butiker kan låna ut lådcyklar vilket kan underlätta för 
människor att välja cykel vid handling. 

- Gör testresenärskampanjer för kollektivtrafik och för 
ökad cykling, exempelvis genom vintercykling 

- Gör en resvaneundersökning för att ta reda på män
niskors resmönster ser ut till, från och genom centrum. 

Buller och risker 

En tyst och hälsosam miljö är viktiga faktorer att be 
akta i utvecklingen av Habo centrum. Järnvägen genom 
Habo är en tillgång som erbjuder ett enkelt, effektivt 
och hållbart resande men genererar också riskavstånd 
samt tillsammans med biltrafiken, buller. 

Vid nybyggnation av bostäder finns riktvärden för 
att säkerställa en hälsosam boendemiljö (Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader). Rikt
värdena i förordningen ska tillämpas i detaljplaneären 
den, i ärenden om bygglov och i ärenden om förhands
besked. 

Riktvärden för buller 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vä 
gar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudni
vå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. Samma 
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kva
dratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 
dBA. Om riktvärdena för buller överskrids finns det 
möjlighet till undantag. 

Bullerutredning 

Den bullerutredning som tagits fram, Trafikbullerut
redning, Habo centrum, (WSP Akusitk, 2020-08-17), 
visar hur Habo centrum och den planerade bebyggelsen 
påverkas av buller från väg- och järnvägstrafik. 

Beräkningar har gjorts med prognosticerade trafikflö 
den för år 2040. Ett nollalternativ, med befintlig bebyg 
gelse, samt ett alternativ med planerad ny bebyggelse 
har beräknats. 

Beräkningarna visar att riktvärden enligt Förordning 
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Figur 20. Ekvivalent ljudnivå för planförslaget för Habo 
centrum 

(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader över 
skrids vid flera fasader. Lägenheter i dessa delar av den 
planerade bebyggelsen måste därför anpassas för att 
riktvärden ska klaras. Förutom anpassning av lägen
heter föreslås även att gemensamma uteplatser för två 
kvarter skyddas med hjälp av bullerskyddsskärmar. 

Bullerskyddsåtgärder 

Kvartersutformingen är en viktig åtgärd för att skapa 
tysta bostadsmiljöer både inomhus och på uteplatser 
kopplade till bostaden. Med genomgående bostäder där 
lägenheterna har hälften av bostadsrummen mot tyst 
sida, det vill säga tyst innergård, får bostäderna liksom 
uteplatserna godkända ljudmiljöer.  

Förutom att bygga kringbyggda, tysta gårdsmiljöer före 
slås även bullerskyddsskärmar vid några kvarter för att 
skapa möjligheter för en gemensam uteplats som klarar 
riktvärdena. Det är kvartersbebyggelsen som ligger när
mast spårområdet som är utsatt för höga bullernivåer 
när tåg passerar förbi. 

Bullerskyddsskärm längs med järnvägen har övervägts 
men alternativet har dock avfärdats då järnvägen ligger 
på en bank vilket gör att skärmen skulle behöva vara 
minst ca 4 meter hög för att ge effekt vid bostäderna. 
En skärm av den höjden kan i en mindre stad upplevas 
som malplacerad och ge en icke önskvärd barriäreffekt. 
Effekt fås dessutom endast på byggnadernas första vå
ningsplan. 

Riskavstånd 

Spårområdet med förbipasserande godståg innebär att 
ny bebyggelse liksom olika typer av verksamheter och 
mark måste placeras och planeras med hänsyn till risk
avstånd. Programförslaget för Habo centrum tar hän
syn till detta där gator samt markparkering förläggs när
mast spårområdet och där bostadsbebyggelse ligger på 
ett säkerhetsavstånd på 30 meter från spårmitt. 
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Viktigt i det fortsatta arbetet 

-Tillgängligheten och framkomligheten tas med tidigt i 
designprocessen. Fysiska åtgärder som ramper, ledstråk, 
materialval och möblering integreras i den övergripande 
gestaltningen. 

-Behovet av besöks- och pendlarparkeringar bör utre
das 

-Om parkeringshus byggs i centrala lägen bör dessa 
integreras i ett kvarter med bostadsbebyggelse och där 
bottenvåningarna har utåtriktade entréer och i gynn
samma lägen verksamhetslokaler. 

-Mobilitetslösningar som gör att andelen hållbara resor 
i Habo ökar bör utredas och utvecklas 

-Bullerskyddsåtgärder så som kringbyggda kvarter samt 
i utsatta lägen, bullerdämpande åtgärder i form av ett 
högre staket längs med spåren 

Mål och visioner som uppfylls 

-Gatumiljöer uppmuntrar till vistelse 

-Fler korsningspunkter gör det enklare att röra sig i ga
tumiljöerna för fotgängare och cyklister 

-Framkomlighet och säkerhet för gående på Jönkö
pingsvägen ökar 

-Trygghet och tillgänglighet för gående ökar 

-Ett mer attraktiv resecentrum gör det mer tilltalande 
att resa hållbart, både lokalt och inom regionen. 
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en i Habo centrum som gång fartsgata och torget som en levande plats för handel, lek, aktivitet och vistelse
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Vy över Habo station 

Programförslagets målsättning är bland an
nat att skapa en attraktiv och välkomnande 
entré till Habo och Habo centrum. 

Genom att bygga om nuvarande bussterminal, ef
fektivisera ytorna och bebygga delar av marken 
skapas en tryggare och attraktivare plats för kol
lektivtrafiken. Habo station får en ny och mer 
välkomnande utformning med bostadsbebyg
gelse, verksamheter, mötesplatser liksom ett väl 
överblickbart busstorg. 

Figur 21. Fotomontage över Jönköpingsväg 

Figur 22. Fotomontage över Jönköpingsvägen i Habo centrum idag 
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Figur 21. Fotomontage över Jönköpingsvägen i Habo centrum som gång fartsgata och torget som en levande plats för handel, lek, aktivitet och vistelse 
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Konsekvensanalyser
 

För att kvalitetssäkra att uppsatta mål och de fem del
visionerna för Habo centrum uppfylls, redovisas här 
olika konsekvensanalyser där planförslaget jämförs 
med nuvarande situation i Habo centrum. Förslaget 
utvärderas utifrån levnade stadsmiljö, integration i 
gatunätet, närhet till park, trygghet och orienterbar
het till stationen, biltrafik och angöring. 
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Levande stadsmiljö
 

För att skapa platser där människor trivs måste vi för
stå vilka faktorer som skapar levande och attraktiva 
stadsmiljöer. Verktyget Stadslivsindex (Jernhusen 
och Spacescape) är en matris uppdelat på tre teman 
som utvärderar huruvida en plats har potential att bli 
en levande stadsmiljö. 

Lätt att nå handlar om att den ligger vid ett huvud
stråk, att den ligger i ett område med hög täthet och 
närheten till bra kollektivtrafik. Exempel på indika
torer: hög täthet, på huvudstråk, nära större hållplats 

Mycket att göra handlar om att det finns ett stort ut
bud av butiker, restauranger och kultur, att det finns 
sittplatser, att det finns någon speciell upplevelse. 
Exempel på indikatorer: stort serviceutbud, speciell 
upplevelse, vid målpunkt 

Härligt att vara handlar om platsens upplevelsemäs
siga kvaliteter,  att platsen är lagom stor, inte har för 
mycket biltrafik och att fasaderna på omkringliggan
de byggnader är utformade på ett attraktivt sätt. Ex
empel på indikatorer: aktiva bottenvåningar, bilfritt, 
lagom stort 

-Fler kopplingar till Habo centrum gör det lättare att nå 
både till fots, med cykel, kollektivtrafik och bil 

-Fler bostäder ger fler boende i centrum vilket bidrar 
till ett ökat kundunderlag för service och butiker liksom 
fler människor i rörelse 

-Fler kvarter med verksamhetslokaler ger potential för 
ett rikt och varierat utbud i Habo centrum 

-Säsongsbetonade aktiviteter på torget och i parkerna 
ger en variation i upplevelser och aktiviteter 

-Fler sittplatser och uteserveringar gör att människor 
vill stanna och vistas längre i centrum 

-Gångfartsgatan skapar trivsel och trygghet och ett läg
re, mer behagligt tempo i centrum 

-Soliga parker, torg och platser skapar vistelse-, lek- och 
rekreationsvärden i centrum 
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Integrationsanalys
 

Habo station 

Habo station 

Jönköpingsvägen 

(Hög integration) 

Integrationsanalys 

Hög integration 

Låg integration 

Figur 23. Integrationsanalys av planförslag. Ju rödare färg desto mer integrerat. Figur 24. Integrationsanalys av nuläget 

Integrationsanalysen mäter hur väl gång- och gatu
nätet är sammankopplat. Det finns starka samband 
mellan hur väl stadsrummen är sammankopplade 
och i vilken grad gångtrafikanter väljer att använda 
stadsrummen, vilket i sin tur utgör en viktig faktor 
för att skapa ett gynnsamt kundunderlag till verk
samheter. Väl integrerade stadsrum upplevs ofta 
som attraktiva stadsrum, vilket kan visas bland 
annat genom signifikanta samband med bostads 
rättspriser (Värdering av stadskvalitet, Evidense 
och Spacescape 2001). 

-Genom att skapa fler och genare kopplingar till Jön 
köpingsvägen stärks tillgängligheten till Habo centrum 

-Södra sidan av spårområdet får en mer direkt koppling 
till Habo centrum, via den omgjorda stationsplatsen 

- Fler och tydligare stråk bryter upp de storskaliga kvar
teren kring centrum och skapar fler sätt att röra sig på 
och ta sig till centrum på 

-En förbättrad tillgänglighet till Habo centrum stärker 
också potentialen för ett ökat kundunderlag till verk
samheterna här 

-En förbättrad tillgänglighet till centrum förenklar möj 
ligheten att röra sig i centrum till fots och med cykel 

-En tydligare koppling mellan centrum och stationen 
gör det enklare, effektivare och attraktivare att åka kol
lektivt 

-Habo station blir en tydlig entré med direkt koppling 
till Habo centrum 
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Närhet till park
 

Närhet till park (m) 

>400 

Figur 25. Närhet till park, planförslag 

Analysen mäter närheten till grönområden vilken 
är en viktig kvalitet för människors vardagsliv i sta-
de. I Habos grönstrukturplan nämns bland annat 
PBL:s riktlinjer: ”Inom eller i nära anslutning till 
områden med sammanhållande bebyggelse ska det 
finnas lämplinga platser för lek, motion och annan 
utevistelse.” Några vanliga riktlinjer för avstånd 
till parker är: 

200m: grön oas, lek, promenader, ro, sitta i solen 

500m: blomprakt, bollspel, folkliv, parklek, pick
nick 

1000m: bad, båtliv, djurhållning, evenemang, fiske, 
löpning, odling, pulka, ridning, skridsko, skidor, 
skogskänsla, uteservering, utskikt, vattenkontakt, 
vild natur 

Figur 26. Närhet till park, nuläget 

-Två nya parker skapar en ökad närhet och tillgång på 
parkytor centralt i Habo 

-Tillsammans med dagens Stationspark skapar den nya 
parken vid busstorget en grön och välkomnande mötes
plats och entré till Habo 

-En tydligare koppling mellan Habo centrum och den 
befingliga Stationsparken ger förutsättningar för en 
ökad användning av parken 

-Den nya parken, på platsen där Gula villan ligger idag, 
skapar en ökad närhet till park både för Habo centrum 
liksom för omgivande bostadsbebyggelse 

-Den nya parken i Habo centrum, med direkt närhet till 
verksamhets- och serviceutbud, har potential att få en 
viktig roll och möjlighet att bli en populär rekreations- 
och mötesplats för både Habobor och besökare 
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Orienterbarhet till stationen
 

Figur 27. Orienterbarhet till stationen, planförslag 

Habo station 

Habo station 

0.0 

Riktningsförändringar 

till station 

En stads gatunät skapar rumsliga samband där 
nätet kopplar ihop de offentliga rummen. Hur det 
offentliga rummen visuellt hänger samman har be
tydelse för hur vi orienterar oss i staden. 

Analysen visar på hur orienterbarheten till en viss 
målpunkt (i det här fallet Habo station) ser ut. 
Orienterbarheten mäts i antal riktningsförändring
ar som krävs för att ta sig från en gata till stationen. 
Att enkelt hitta och ta sig till viktiga målpunkter 
påverkar upplevelsen av närhet vilken i sin tur på
verkar i vilken grad en målpunkt används. 

-En tydligare koppling mellan centrum och stationen 
gör det enklare, effektivare och attraktivare att ta sig till 
stationen och därmed ökar potentialen för att fler väljer 
att åka kollektivt med buss eller tåg 

Figur 28. Orienterbarhet till stationen, nuläget 

-Habo station byggs om och blir en tydlig entré med 
direkt koppling till Habo centrum och flera stråk som 
kopplar vidare till Habos olika gator 

-Södra sidan av spårområdet får en mer direkt koppling 
till Habo centrum, via den omgjorda stationsplatsen. 
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Trygghet Habo station
 

Habo station 

Park 

Habo station 

Figur 29. Trygghetsanalys vid Habo station, planförslag 

Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse 
för säkerheten och tryggheten i kommunerna. Bo 
Tryggt 2030 är en handbok med riktlinjer som visar 
hur man med hjälp av stadsplaneringen kan skapa 
säkra och trygga livsmiljöer. Bland annat handlar 
det om att skapa ”informell övervakning” i form av 
bostäder, fönster, verksamhetslokaler och entréer 
längs med gator och kring platser, skapa överblick
bara och lättöverskådliga rum samt bygga bort 
prång och baksidor. Belysning bör ses mer som en 
nödåtgärd. 

-Habo station blir en överblickbar plats där det finns 
en tydlig koppling och rumslig fortsättning mot Habo 
centrum 

-Platsen har tydliga stråk och rum och inga oöverblick
bara prång 

Figur 30. Trygghetsanalys vid Habo station, nuläget 

-Baksidor byggs bort och de nya kvarterens bottenvå
ningar med verksamhetslokaler och bostadsentréer ska
par aktivitet och ljus i gaturummen. 

-De nya bostäderna tillför en informell övervakning 
över Habo station, busstorget, gångtunneln och parken 
vilket ger en ökad trygghet 

-De nya bostäderna och verksamheterna skapar rörelse 
och aktivitet på platsen på både dag och kvällstid vilket 
ger en känsla av ökad trygghet 

-Parkeringen sker på öppna, väl överblickbara ytor och 
kompletteras eventuellt även med parkeringshus som 
ligger integrerade i bostadskvarteren 

-Gångtunneln får flera kopplingar till busstorget och 
parken i form av trappor, hiss och en ramp 
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Biltrafik
 

Figur 31. Bilflöden nuläge med markering för sträckan med framtida gång fartsgata
	

Hur stadsmiljöer, gator och stråk är utformade på
verkar vilket trafikslag som har prioriterad fram 
komlighet. Genom att förändra gators utformning 
kan fler uppmuntras att promenera, cykla samt åka 
kollektivt samtidigt som tillgängligheten för mo
tordrivna fordon finns kvar. 

För att få en förståelse för vad en förändring av trafik
prioriteringen i Habo centrum kan få för effekter för 
biltrafiken har Habo kommun låtit Trivector göra en 
trafikutredning (Habo Trafikutredning). 

Genom att stänga av den delen av Jönköpingsvägen som 
går genom centrum för bilister kommer det att ske en 
omfördelning av biltrafiken. Parallellgatan, Hantverka 
regatan, kommer få ett ökat antal fordon jämfört med 
dagens läge. I beräkningarna antas att genomfartstrafi 
ken på delen av Jönköpingsvägen som föreslås bli gång
fartsgata, ligga på 50%. Detta möjliggör det att sprida 
ut trafiken mer och de som åker igenom skulle kunna 
ta Skolgatan som alternativ väg istället. Då kommer för
delningen se ut på följande sätt: 

• Hantverkaregatan: 3100 fordon per dygn (ca 310 till 

465 fordon i maxtimmen) 

• Skolgatan: 2100 + dagens flöde (ej angivet i bak
grundsmaterialet) 

Om den nya gatan längs med spårområdet (Hovslaga
regatan) byggs skulle flödena genom centrum kunna 
fördelas på ytterligare en gata. Då Hovslagaregatan 
även skulle ha besöksparkeringar är det troligt att både 
genomfartstrafik och trafik med centrum som mål tar 
denna väg, vilket i så fall även skulle avlasta Hantverka
regatan och Skolgatan. 

Idén bygger på att kollektivtrafiken fortsätter gå på Jön 
köpingsvägen som den gör idag då risken finns att den 
upplevs få en försämrad närhet till centrum om den går 
på parallella gator. 
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Angöring
 

25pp 

P-hus handel: 70pp 

25pp 
45pp 

K
orttidsangöring 

Mark-p: 85pp 

Alt p-hus: 70pp 25pp 
75pp 

30pp 

Alt p-hus: 50pp 
18pp 

60pp 

45pp 

100pp 

Planförslag: Totalt ca 300 besöksparkeringsplatser 

Alt med p-hus totalt ca 335 besöksparkeringsplatser Nuläge: Totalt ca 300 besöksparkeringsplatser 

Figur 34. Parkeringsytor med antal parkeringsplatser för nuläge respektive i planförslaget 

Idag utgör stora ytor i Habo centrum av besökspar
keringar på mark. Planprogrammets idé är att till
skapa fler bostäder i Habo centrum samt  att göra 
om bland annat parkeringsytor till platser för vistel
se, rekreation och aktiviteter medför att ytorna för 
besöksparkeringen i centrum får nya lägen, effek
tiviseras och i vissa fall lokaliseras i parkeringshus. 

Idag finns det ca 300 besöksparkeringar i närheten av 
Habo centrum och stationen. I planförslaget redovisas 
möjlighet till lika många besöksparkeringar som idag  
(dvs ca 300 st). 

För att möjliggöra ytterligare bostäder i centrum och 
samtidigt bibehålla möjligheten till närbelägen be 
söksparkering redovisas ett alternativ där vissa kvarter 
delvis bebyggs med parkeringshus, överbyggda med 
bostadsbebyggelse. I ett sådant alternativ blir det totala 
antalet besöksparkeringar 335 st. Två lägen som pekas 
ut som möjliga att bebygga med parkeringshus. Det är 
dels längs med Hantverkaregatan och dels längs med 
Jönköpingsvägen vid busstorget. Vid byggnation av par
keringshus i centrala lägen är deras utformning av stor 

vikt. Parkeringshusets fasader mot gator och platser ska 
därför inrymma verksamhetslokaler. 

Längs med det centrala snittet där Jönköpingsvägen 
är gångfartsgata finns ytor för att angöra en kortare 
tid. Därmed säkerställs en god tillgänglighet till Habo 
centrum. 

Cykelparkeringen i Habo centrum utökas både i form av 
fler ordnade platser för cykelparkering samt med ett nytt 
cykelgarage vid Habo station. 
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PLANSKISS 200601 ALT PARKERING PÅ MARK 100m2/bost 0,7 pp/lgh 25m2/p-plats 3 cp/lgh 3m2/cykel-p
KVARTER BYA LOA BTA VÅN 1 BTA VÅN 2 BTA VÅN 3 BTA VÅN 4 BTA VÅN 5 TOT BTA ANTAL BOST P-BEHOV BIL P M2 GARAGE P-BEHOV CYKEL P M2 CYKEL TOT GARAGE M2 GARAGE M2 P MARK ANTAL

1 1300 1300 1300 1300 1300 5200 52 36,4 156 468 468 40
2 1300 200 1300 1300 1300 1300 5200 52 36,4 156 468 468 40
3 1100 1100 1100 1100 1100 4400 44 30,8 132 396 396 33
4 400 0 0 0
5 1100 1700 600 1100 550 2250 22,5 15,75 393,75 67,5 202,5 596,25 1050
6 100
7 500 500 500 500 500 2000 20 14 350 60 180 530 14
8 1100 350 750 1100 1100 1100 4050 40,5 28,35 708,75 121,5 364,5 1073,25 28
9 1550 550 450 1550 1550 1550 5100 51 35,7 892,5 153 459 1351,5 1200

10 600 600 600 600 600 2400 24 16,8 420 72 216 636 600 13
0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 3200 30600 306 214,2 918 5519 268

PLANSKISS 200601 ALT PARKERING I GARAGE 100m2/bost 0,7 pp/lgh 25m2/p-plats 3 cp/lgh 3m2/cykel-p
KVARTER BYA BTA LOK BTA VÅN 1 BTA VÅN 2 BTA VÅN 3 BTA VÅN 4 BTA VÅN 5 BTA BOSTÄDER ANTAL BOST P-BEHOV BIL P M2 GARAGE P-BEHOV CYKEL P M2 CYKEL TOT GARAGE M2 GARAGE M2 P MARK

1 1500 800 1500 1500 1500 5300 53 37,1 927,5 159 477 1404,5 1800
2 2000 200 950 2000 2000 2000 6950 69,5 48,65 1216,25 208,5 625,5 1841,75 1900
3 1350 1350 1350 1350 1350 5400 54 37,8 945 162 486 1431 1700
4 400 0 0 0 0 0 0 0
5 1100 1700 600 1100 550 2250 22,5 15,75 393,75 67,5 202,5 596,25 1050
6 1200 150 1200 1200 2400 24 16,8 420 72 216 636 3600
7 560 300 560 560 560 1980 19,8 13,86 346,5 59,4 178,2 524,7 550
8 1100 350 750 1100 1100 1100 4050 40,5 28,35 708,75 121,5 364,5 1073,25 1050
9 1550 550 450 1550 1550 1550 5100 51 35,7 892,5 153 459 1351,5 1200

10 750 450 750 750 750 2700 27 18,9 472,5 81 243 715,5 600
0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 3350 36130 361,3 252,91 6322,75 1083,9 3251,7 9574,45

PLANSKISS 200601 ALT PARKERING I GARAGE
KVARTER BYA BTA LOK BTA BOSTÄDER ANTAL BOST P-BEHOV BIL BIL-P GARAGE M2 GARAGYTA M2 BIL-P MARK P-BEHOV CYKEL CYKEL-P M2

(100m2/lgh) (0,7bp/lgh) (25m2/bp) (3 cp/lgh) (2,7m2/cp)
1 1500 5300 53 37 925 1800 159 429
2 2000 200 6950 70 49 1225 1900 209 564
3 1350 5400 54 38 950 1700 162 437
4 400 0 0
5 1100 1700 2250 23 16 400 1050 68 184
6 1200 150 2400 24 17 425 3600 72 194
7 560 1980 20 14 350 550 59 159
8 1100 350 4050 41 28 700 1050 122 329
9 1550 550 5100 51 36 900 1200 153 413

10 750 2700 27 19 475 600 81 219

TOTALT 3350 36130 363

 

Exploatering med markparkering
 
Hur bilparkering löses inom varje kvarter får konse 
kvenser på exploateringen. I räkneexemplet med mark
parkering kan det inom programområdet byggas totalt 
ca 310 bostäder i Habo centrum. 

All parkering inom varje kvarter är löst som markpar 

kering utom i kvarter 9, där läget bedöms vara svårt 
för markparkering. I räkneexemplet är bebyggelsen 4 
våningar hög och varje bostad utgör 100m2 av BTA:n. 
Cykelparkeringstalet är 3 st/bostad och bilparkerings-
talet är 0,7 st/bostad. 

Våning 3 Våning 4 

Våning 1 

Grå=bostäder 

Rött=verksamhetslokaler 

Grönt=markparkering 

Blått=garageparkering 

6 

PLANSKISS 200601 ALT PARKERING PÅ MARK 

Våning 2 

KVARTER 

TOTALT 

BYA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

BTA LOK 

1300 
1300 
1100 

1100 

500 
1100 
1550 

600 

8550 

BTA BOSTÄDER ANTAL BOST P-BEHOV BIL 
(100m2/lgh) (0,7bp/lgh) 

5200 52 
200 5200 52 

4400 44 
400 

1700 2550 26 

2000 20 
350 4050 41 
550 5100 51 

2400 24 

3200 30900 310 

BIL-P GARAGE M2 GARAGYTA M2 BIL-P MARK 
(25m2/bp) 

36 
36 
31 

18 1050 

14 
29 
36 1200 
17 600 

P-BEHOV CYKEL CYKEL-P M2 
(3 cp/lgh) (2,7m2/cp) 

40 156 421 
40 156 421 
33 132 356 

78 211 

14 60 162 
28 123 332 

153 413 
13 72 194 
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PLANSKISS 200601 ALT PARKERING PÅ MARK
KVARTER BYA BTA LOK BTA BOSTÄDER ANTAL BOST P-BEHOV BIL BIL-P GARAGE M2 GARAGYTA M2 BIL-P MARK P-BEHOV CYKEL CYKEL-P M2

(100m2/lgh) (0,7bp/lgh) (25m2/bp) (3 cp/lgh) (2,7m2/cp)
1 1300 5200 52 36 40 156 421
2 1300 200 5200 52 36 40 156 421
3 1100 4400 44 31 33 132 356
4 400
5 1100 1700 2550 26 18 1050 78 211
6
7 500 2000 20 14 14 60 162
8 1100 350 4050 41 29 28 123 332
9 1550 550 5100 51 36 1200 153 413

10 600 2400 24 17 600 13 72 194

TOTALT 8550 3200 30900 310

PLANSKISS 200601 ALT PARKERING PÅ MARK 100m2/bost 0,7 pp/lgh 25m2/p-plats 3 cp/lgh 3m2/cykel-p
KVARTER BYA LOA BTA VÅN 1 BTA VÅN 2 BTA VÅN 3 BTA VÅN 4 BTA VÅN 5 TOT BTA ANTAL BOST P-BEHOV BIL P M2 GARAGE P-BEHOV CYKEL P M2 CYKEL TOT GARAGE M2 GARAGE M2 P MARK ANTAL

1 1300 1300 1300 1300 1300 5200 52 36,4 156 468 468 40
2 1300 200 1300 1300 1300 1300 5200 52 36,4 156 468 468 40
3 1100 1100 1100 1100 1100 4400 44 30,8 132 396 396 33
4 400 0 0 0
5 1100 1700 600 1100 550 2250 22,5 15,75 393,75 67,5 202,5 596,25 1050
6 100
7 500 500 500 500 500 2000 20 14 350 60 180 530 14
8 1100 350 750 1100 1100 1100 4050 40,5 28,35 708,75 121,5 364,5 1073,25 28
9 1550 550 450 1550 1550 1550 5100 51 35,7 892,5 153 459 1351,5 1200

10 600 600 600 600 600 2400 24 16,8 420 72 216 636 600 13
0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 3200 30600 306 214,2 918 5519 268

PLANSKISS 200601 ALT PARKERING I GARAGE 100m2/bost 0,7 pp/lgh 25m2/p-plats 3 cp/lgh 3m2/cykel-p
KVARTER BYA BTA LOK BTA VÅN 1 BTA VÅN 2 BTA VÅN 3 BTA VÅN 4 BTA VÅN 5 BTA BOSTÄDER ANTAL BOST P-BEHOV BIL P M2 GARAGE P-BEHOV CYKEL P M2 CYKEL TOT GARAGE M2 GARAGE M2 P MARK

1 1500 800 1500 1500 1500 5300 53 37,1 927,5 159 477 1404,5 1800
2 2000 200 950 2000 2000 2000 6950 69,5 48,65 1216,25 208,5 625,5 1841,75 1900
3 1350 1350 1350 1350 1350 5400 54 37,8 945 162 486 1431 1700
4 400 0 0 0 0 0 0 0
5 1100 1700 600 1100 550 2250 22,5 15,75 393,75 67,5 202,5 596,25 1050
6 1200 150 1200 1200 2400 24 16,8 420 72 216 636 3600
7 560 300 560 560 560 1980 19,8 13,86 346,5 59,4 178,2 524,7 550
8 1100 350 750 1100 1100 1100 4050 40,5 28,35 708,75 121,5 364,5 1073,25 1050
9 1550 550 450 1550 1550 1550 5100 51 35,7 892,5 153 459 1351,5 1200

10 750 450 750 750 750 2700 27 18,9 472,5 81 243 715,5 600
0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 3350 36130 361,3 252,91 6322,75 1083,9 3251,7 9574,45

 

 

Exploatering med parkering i garage
 
Hur bilparkering löses inom varje kvarter får konse 
kvenser på exploateringen. I räkneexemplet med par 
kering i garage, kan det inom programområdet byggas 
totalt ca 360 bostäder i Habo centrum. 

All parkering inom varje kvarter är löst som parkering 

i garage (garage i markplan alt helt eller delvis under 
marknivå, under överbyggd kvartersgemensam gård) I 
räkneexemplet är bebyggelsen 4 våningar hög och varje 
bostad utgör 100m2 av BTA:n. Cykelparkeringstalet är 3 
st/bostad och bilparkeringstalet är 0,7 st/bostad. 

Våning 3 Våning 4 

Våning 1 

Grå=bostäder 

Rött=verksamhetslokaler 

Grönt=markparkering 

Blått=garageparkering 

PLANSKISS 200601 ALT PARKERING I GARAGE 

Våning 2 

KVARTER 

TOTALT 

BYA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

BTA LOK 

1500 
2000 
1350 

1100 
1200 

560 
1100 
1550 

750 

BTA BOSTÄDER ANTAL BOST P-BEHOV BIL 
(100m2/lgh) (0,7bp/lgh) 

5300 53 
200 6950 70 

5400 54 
400 0 0 

1700 2250 23 
150 2400 24 

1980 20 
350 4050 41 
550 5100 51 

2700 27 

3350 36130 363 

BIL-P GARAGE M2 GARAGYTA M2 BIL-P MARK 
(25m2/bp) 

37 925 1800 
49 1225 1900 
38 950 1700 

16 400 1050 
17 425 3600 
14 350 550 
28 700 1050 
36 900 1200 
19 475 600 

P-BEHOV CYKEL CYKEL-P M2 
(3 cp/lgh) (2,7m2/cp) 

159 429 
209 564 
162 437 

68 184 
72 194 
59 159 

122 329 
153 413 

81 219 
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Genomförande
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A B

D

E

F

G

H

I

Allmän platsmark

Delvis allmän plats-
mark/p-hus

Delområden

Figur 32. Planförslag med delområden och allmän platsmark 

Ett planprogram är det första steget i en detaljpla
neprocess. Det tas ofta fram vid planering av större 
områden, till exempel för en stadsdel, som besluts
underlag för utveckling och vägledning för fortsatt 
detaljplanering. Planprogrammet anger mål och 
förutsättningar för att detaljplanelägga området 
och breddar kommunens beslutsunderlag i ett ti
digt skede med de berördas erfarenheter och syn
punkter. Planprogrammet ligger alltså till grund 
för framtida detaljplaner inom området. Ett detalj
planeförslag är mer detaljerat och visar hur använd
ningen av mark och vatten regleras. Utvecklingen 
av respektive område regleras då närmare i en egen 
planprocess där det ges ytterligare möjlighet till 
dialog och synpunkter. 

Planprogrammet specificerar inte områdets utformning 
i detalj. Genomförande- och fastighetsrättsliga frågor 
studeras därför närmare och löses i samband med kom
mande detaljplanering. Efter planprogrammets färdig 
ställande kan genomförandet och ekonomiska frågor 
tydliggöras och regleras mellan Habo kommun och 
framtida exploatörer. 

Inom området finns både kommunala och privata ut
vecklingsområden vilket gör att ett genomförande av 
förslaget till stor del är beroende av de privata fastig
hetsägarnas vilja till utveckling och en samsyn dem 
emellan och med kommunen. Planering av delområde
na kan därför ske parallellt i den takt som intresse väcks 
från fastighetsägarna. 
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Tidsperspektiv 

Att genomföra hela målbilden i planprogrammet är en 
tids- och kostnadskrävande process, varför ett tidsper
spektiv på cirka 15 år bedöms kunna vara rimligt. 

Planprogrammet förväntas att antas av kommunstyrel
sen/kommunfullmäktige under våren 2021. Därefter 
delas planprogrammet upp i olika etapper och uppdrag 
för ett genomförande. 

Planprogrammet har delats in i flera delområden, se 
karta s. 46. I vilken ordning de olika delområdena ge
nomförs är i viss mån flexibelt. Flera detaljplaner som 
stödjer genomförandet kommer att behöva tas fram och 
avgränsning i yta definieras mer exakt i ett senare skede. 

Allmän platsmark och kvartersmark 

De förändringar av de delar som ska vara allmänt till
gängliga, såsom gator, parker och torg, kommer att 
planläggas som så kallad allmän platsmark. För allmän 
platsmark gäller normalt att kommunen är huvudman, 
dvs ansvarig för området. Delar av planområdet är pri
vatägt och utgör så kallad kvartersmark. Här svarar res
pektive fastighetsägare för utbyggnad, drift och under
håll. För att göra förändringar inom kvartersmark krävs 
det ofta att nya detaljplaner tas fram som reglerar hur 
kvarteret får utformas. 

Förändringar av gators utformning, torg och parkering 
i centrum är i hög grad en förutsättning för både bo
städer, handel och för verksamheter. Kommunen äger 
merparten av den mark som är markerad som allmän 
plats och kan därför styra i hög grad när denna typ av 
projekt kan komma igång. Detaljplaner och genomför 
andet av ytor inom den markering som definieras som 
allmän plats kan komma att genomföras samtidigt eller 
separat beroende på om projekteten kan utvecklas i takt 
med varandra eller inte. Byggande av parkeringshus bör 
ske i samverkan mellan fastighetsägare för samutnytt
jande. 

Genomförandet av förändringar inom kvartersmark för 
bostäder, service och verksamheter är beroende av pri
vata fastighetsägare och det kommunala bostadsbolaget 
i samverkan med kommunen. Vilka kvarter som först 
kommer att genomföras är därför svårt att beskriva i 
planprogrammet. 

Generellt gäller följande: 

• Respektive fastighetsägare/exploatör ansvarar för ut
byggnad av kvartersmark för enskilt ändamål. 

• Kommunen är huvudman för allmänna platser och 
ansvarar för utbyggnad och drift av dessa. 

• Kommunen är huvudman för de allmänna VA-anlägg
ningarna och ansvarar för utbyggnad och drift av dessa. 

Områdesindelning 

Kartan visar planprogrammet uppdelat i olika delom
råden där olika förutsättningar finns för att kunna ge 
nomföra planprogrammets målbild. För flera områden 
ser kommunen ett behov av detaljplaneläggning för 
att förverkliga den föreslagna utvecklingen. I vissa fall 
behöver gällande detaljplaner anpassas efter befintliga 
förhållanden vilket också bör ses över när detaljplane 
arbete ändå pågår. 

Område A 

För att genomföra en byggnation i enlighet med mål
bilden i planprogrammet krävs att en ny detaljplan tas 
fram. Detaljplanen kan då reglera bostadsändamål, park 
och verksamhetsyta för t.ex. kultur, vandrarhem/hotell, 
restaurang/kafé etc. Även ytan norr om Falks rondell 
föreslås ingå i detaljplanens avgränsning för att reglera 
markanvändning samt se över trafikangöringen till om 
rådet. Ett par byggnader behöver rivas för att möjlig 
göra nybyggnation. Marken ägs till största del av Habo 
kommun och Habo bostäder. En mindre fastighet ägs 
av privat markägare. Möjlighet finns att starta detalj 
planearbete relativt snart efter att planprogrammet har 
antagits. 

Område B 

För att genomföra en byggnation av bostäder med möj 
lighet till lokaler i bottenvåning behöver en ny detalj 
plan tas fram. Markområdet ägs av en privat markägare 
och är idag bebyggd med en lokal för livsmedel. Den nu
varande byggnaden föreslås att rivas för att möjliggöra 
nybyggnation. En förändrad markanvändning behöver 
ske i dialog med markägaren och med initiativ från den 
samme. En mer exakt avgränsning av detaljplanen sker 
inför uppstart av ett planarbete. Det är även en möjlig 
het att området detaljplaneläggs ihop med område C. 

Område C 

Idag är området bebyggt med ett flertal byggnader med 
verksamhetslokaler, bostäder och livsmedel. En stor del 
av markytan är avsedd för markparkering. För att ändra 
markanvändningen och möjliggöra en utveckling i en 
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lighet med planprogrammet behöver en ny detaljplan tas 
fram. En förutsättning är att den nuvarande livsmedels
butiken rivs och nya byggnader uppförs. Marken inom 
avgränsningen ägs av Habo bostäder, Habo kommun 
och en privat markägare. Framtagandet av en ny detalj 
plan behöver ske i dialog och samverkan mellan berörda 
markägare. Detaljplanens avgränsning skulle även kun 
na omfatta område B. 

Område D 

Området är bebyggt med bostäder och lokaler för verk
samheter, vilka föreslås vara kvar. En detaljplan behö 
ver tas fram för att reglera den föreslagna gatans sträck
ning utmed järnvägen och korsning med Malmgatan, 
skapa en byggrätt för att möjliggöra en tillbyggnad av 
biblioteket, samt reglera och strukturera parkeringsmöj 
ligheter och annan allmän platsmark. Viktigt är att ska
pa en attraktiv koppling mellan parkeringsplatser och 
torget. Marken ägs av Habo bostäder, Habo kommun, 
och privata markägare. Framtagandet av en ny detalj 
plan behöver ske i dialog och samverkan mellan berörda 
markägare. 

Område E 

Område E består av allmän platsmark, det vill säga i 
det här fallet av gator med trottoarer och cykelbanor, 
torg och planteringsytor. De områden som ligger inom 
avgränsningen ägs av Habo kommun och regleras re
dan idag av detaljplaner. Förändring av utformningen 
av dessa ytor kan därför ske utan att nya detaljplaner 
behöver tas fram. Som till exempel; 

• Förnyelse och upprustning av torget och andra mindre 
mötesplatser utmed Jönköpingsvägen som ligger intill 
gatuområdet. 

• Översyn av allmänna parkeringsplatser för besökare 
till centrum. 

• Gångfartsgata på del av Jönköpingsvägen med tillhö
rande busshållplatser. 

Område F 

Området är idag bebyggt med bostäder och lokaler för 
verksamheter och stämmer därför väl överens med 
planprogrammets intentioner. Ingen ny detaljplan be 
höver tas fram för området. 

Område G 

En ny detaljplan togs fram år 2019 för kvarteret som 
möjliggör bostäder i lägenhetsform samt en lokal för en 
verksamhet. Detaljplanen ligger i linje med målbilden 
för centrum. 

Område H 

Området gränsar till järnvägen och innefattar stations 
området. Förslaget är att utforma ytan till en attraktiv 
entré med inslag av bostäder, verksamhetslokaler samt 
park. För att möjliggöra detta krävs att en ny detaljplan 
tas fram. Marken ägs av två privata markägare och Habo 
kommun. En förutsättning är att nuvarande byggnader 
rivs och nya byggnader uppförs. Byggnaden i områdets 
nordvästra del föreslås att bevaras. Framtagandet av en 
ny detaljplan behöver ske i dialog och samverkan mel 
lan berörda markägare, och med Jönköpings Länstrafik. 

Område I 

För området togs det fram en ny detaljplan som antogs 
år 2020. Den medger en utbyggnad av pendelparkering
en, förbättrar säkerheten och tillgängligheten för gåen
de och cyklister samt en utveckling av stationsparken. 
Området ägs av Habo kommun. Sammantaget innebär 
detta att ett genomförande kan ske inom en ganska kort 
framtid. 
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Process
 

Ev. program Planbesked 

Granskning Antagande 

Figur 33. Diagram över detaljplaneprocessen 

Detaljplaner 

För att genomföra målbilden i planprogrammet så behö
ver ett flertal detaljplaner tas fram. Inför att en markä 
gare vill ta fram en ny detaljplan, behöver markägaren 
ansöka om planbesked. Planbesked innebär att kommu
nen beslutar om den önskade markförändringen går i 
linje med kommunens intentioner och om det är möjligt 
att påbörja ett detaljplanearbete. Är kommunen positiv 
så kan en detaljplan tas fram, vilket tar ca 1,5 år från det 
att arbetet startats. För byggnation krävs sedan bygglov 
och i vissa fall även rivningslov. 

Exploateringsavtal 

Vid genomförande av olika detaljplaner kan det vara ak
tuellt att fördela kostnader för allmänna anläggningar 
och fastighetsregleringar mellan olika parter. Detta 
regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och ex
ploatörer. Dessa avtal reglerar bland annat ersättningar 
för kommunala investeringar i allmänna anläggningar 
som krävs för genomförande av detaljplaner. Innan ny 
detaljplan tas upp för godkännande i byggnadsnämnden 
alternativt kommunfullmäktige ska exploateringsavtal 
träffas mellan kommunen och berörda fastighetsägare. 
Dessa avtal beslutas om i kommunfullmäktige. 

Koppling till budgetarbetet 

För att kunna genomföra åtgärder i de områden som är 
avsatt som allmän platsmark behöver ekonomiska medel 
tillsättas och öronmärkas för specifika objekt. Inom den 

Samråd 

Laga kraft 

årliga processen med budgetarbetet kan olika objekt 
som ingår i planprogrammet prioriteras och lyftas. Det 
innebär att det blir tydligt i investeringsbudgeten vilka 
objekt som är aktuella för ett kommande genomförande 
inom den innevarande budgetperioden. 

Behov av utökat underlag 

För att kunna genomföra planprogrammet behöver mer 
fördjupade utredningar tas fram. Exempel på detta är: 

- Vägutredning för en framtida gata utmed järnvägen 
som ansluter till Malmgatan och som kan avlasta Jön
köpingsvägen, samtidigt som centrum tillgängliggörs 
ännu mer. Viktig att ha med Trafikverket i denna ut
redning då en eventuell gata föreslås utmed järnvägen, 
då de både är markägare och då området ingår i deras 
ansvarsområde. 

- Utredning kring stationsområdet med bussangöring 
kopplad till järnvägsstationen, med syfte att skapa ett 
attraktivt område och med en tydlig entré mot centrum. 
I denna utredning är ett samarbete med Jönköpings 
länstrafik en förutsättning.  
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Datum Dnr Sida 

 

2020-10-23 KS18/7 1 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 
Box 212 Jönköpingsvägen 19 036-442 81 37 036-442 81 60 linda.tubbin@habokommun.se 
566 24 Habo  Telefon (vx)  Webb 
  036-442 80 00  www.habokommun.se 

 Enligt sändlista i detta brev 
 

Inbjudan att delta i samråd om 
Planprogram för Habo centrum, Habo kommun 
 

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Habo centrum pågår och ett förslag har nu 
tagits fram. Planprogrammet anger inriktningen för utvecklingen av Habo tätorts 
centrum. Planprogrammet ska ge vägledning för beslut om hur centrum ska utvecklas. 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 om att skicka ut planprogram för 
Habo för samråd. Samrådstiden pågår från den 23 oktober 2020 till och med den 15 
januari 2021. Som en del av samrådet bjuder kommunen in till samrådsmöte i Habo 
tätort: 

17/11 i Haga kyrkan, Bränningegatan 7 i Habo, kl. 18.30 – 20.30 

Föranmälan till samrådet krävs pga pågående pandemi. 
 

Samrådsförslaget finns att ta del av här: 
 

http://www.habokommun.se/centrumutveckling  
 
 

samt i kommunhusets entré och biblioteket i Habo tätort.  
 

 

Synpunkter ska lämnas senast den 15 januari 2021:  

Epost 
plan@habokommun.se 
 

Post 
Habo Kommun 
Box 212 
566 24 Habo  
 
Märk gärna e-post eller post med ”Planprogram Habo centrum”. 
 
 
Skriftliga synpunkter på planprogrammet utgör allmän handling. Synpunkterna 
kommer att sammanställas och behandlas i en särskild samrådsredogörelse. Namn och 
adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen. 
 
 

Upplysningar om samrådsförslagets innehåll lämnas av: 

 
Linda Tubbin  Mari Helene Opdal 
tel. 036 - 442 81 37  tel. 036 - 442 81 38 
linda.tubbin@habokommun.se marihelene.opdal@habokommun.se  

 
 
Plan- och exploateringsenheten 
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 Dnr Sida 

 

 KS18/7 2 

 
     
     
     
     

Sändlista för samråd 
Utöver att inbjudan att delta i samrådet av Planprogram för Habo centrum publicerats 
på kommunens webbplats och i ortstidningar samt annonserats på kommunens 
bibliotek och reception får följande inbjudan att delta i samrådet: 

 

- Fastighetsägare inom planområdet  
- Lantmäterimyndigheten, registrator@lm.se  
- Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se  
- Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
- Luftfartsverket, lfv@lfv.se     
- Jönköpings läns museum, info@jkpglm.se 
- June Avfall & Miljö AB, info@juneavfall.se  
- Region Jönköpings län, regionen@rjl.se  
- Habo kommun, Byggnadsnämnden, byggnadsnamnden@habokommun.se 
- Habo kommun, Barn- och utbildningsnämnden, bun@habokommun.se 
- Habo kommun, Fritids- och kulturnämnden, fk@habokommun.se 
- Habo kommun, Miljönämnden, mn@habokommun.se 
- Habo kommun, Socialnämnden¸ sn@habokommun.se 
- Centerpartiet, helena-persson@live.se 
- Liberalerna, anders.rickman@jonkoping.se 
- Socialdemokraterna, gunnar.pettersson@habokommun.se  
- Vänsterpartiet, johanna.s.rundlof@gmail.com 
- Miljöpartiet, margaretafick@hotmail.com 
- Moderaterna, susanne.wahlstrom@moderaterna.se 
- Kristdemokraterna, hans.jarstig@kristdemokraterna.se 
- Habo demokraterna, morgan.malmborg@habo.net 
- Sverige demokraterna, joakim.lindblom@sd.se 
- Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med 

funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson, Carina.Magnusson@habokommun.se 
- Hjo kommun, kommunen@hjo.se 
- Tidaholm kommun, tidaholms.kommun@tidaholm.se 
- Mullsjö kommun, kommun@mullsjo.se 
- Jönköpings kommun, kommunstyrelse@jonkoping.se 
- Jönköpings Länstrafik, lanstrafiken@jlt.se  
- Habo Energi AB, Habo Kraft AB, Habo Bostäder AB, info@haboenergi.se 

bengt.fransson@haboenergi.se 
- Företagarna Habo, info@storetec.se, christer@widahls.se 
- Industriklubben, jonas@dreamlogistics.se  
- Habo Handel och turism, habocamping@gmail.com  
- Upplev Habo, turistinfo@habokommun.se 
- PRO i Habo, jan-ake.hellqvist@hotmail.com 
- Träffpunkt Habo, larsgrosshabo@telia.com 
- Brandstorps hembygdsförening, kerstinbjornell@hotmail.com 
- Gustav Adolfs Bygdegårdsförening¸ abbarp@habo.net 
- Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, tranemaden@telia.com 
- Furusjö samhällsförening, emmahallman@hotmail.com 
- Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, gosta.borjeson@telia.com 
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- Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, sydost@hyresgastforeningen.se 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 147-
158 
Tid: 2020-11-23 kl. 14:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 152  
 
Samråd - Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo 
kommun 2021-2024 
Diarienummer: RJL 2020/2297 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Habo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
samrådsförslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Habo kommun. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-19 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Samrådsförslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Habo 

kommun daterat 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2020-11-19 RJL 2020/2297 

 
  
  

Habo kommun 

Samråd Habo 
bostadsförsörjningsprogram 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Habo kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget till 
nytt bostadsförsörjningsprogram för Habo kommun. 

Information i ärendet 
Habo kommun har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för perioden 
2021- 2024 och kommunstyrelsen i Habo beslutade 14 oktober att skicka ut 
programmet på samråd. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-19 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Samrådsförslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Habo kommun 

daterat 2020-10-23 
 

Beslut skickas till 
Habo kommun 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
Tf. Regional utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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YTTRANDE 1(2) 

 2020-12-08 RJL 2020/2297 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Habo kommun 
      
            
 

Samråd Habo 
bostadsförsörjningsprogram 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget till 
bostadsförsörjningsprogram för Habo kommun. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser positivt på att Habo kommun eftersträvar ett blandat 
bostadsbestånd i kommunen. 
 
Dock anser region Jönköpings län att Habos bostadsförsörjningsprogram kan 
förbättras för att uppnå sitt syfte, bland annat genom att kompletteras med en 
redogörelse av hur bedömningen av respektive grupp på bostadsmarknaden gjorts, 
en redovisning av fördelningen av de planerade bostäderna under perioden för att 
uppnå ett blandat bostadsbestånd och att kommunen vid planering av områdena 
bör utreda möjligheterna att kompensera de värden som byggs bort. 

Synpunkter på förslaget 
Habo kommuns bostadsförsörjningsprogram utgår ifrån kommunens egen 
befolkningsprognos och den volym bostäder som ingår i den planerade 
exploateringen mellan 2021 och 2024. I bostadsförsörjningsprogrammet 
konstaterar Habo kommun att kommunens befolkningstillväxt till absolut största 
delen sker i Habo tätort. 
Region Jönköpings län ser positivt på att Habo kommun är tydliga med att 
bostadsbeståndet ska vara varierat. 
 
I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas en bedömning av efterfrågan på 
bostäder från olika grupper i samhället, men det vore värdefullt om Habo 
kommun tydligare kunde beskriva hur de gjort bedömningarna för respektive 
grupp. Bedömning om till exempel gruppen äldre bör utvecklas med tanke på att 
den gruppen växer och är en stor del av bostadsmarknaden samt kan medföra 
flyttkedjor som gynnar andra delar av bostadsmarknaden. 
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL2020/2297 

 

Region Jönköpings län anser att inte tillräckligt tydligt framgår hur Habo kommun 
ska uppnå den blandning i bostadsbeståndet som omnämns och beskrivs i 
bostadsförsörjningsprogrammets inledning. Likaså framgår det inte hur de 
planerade bostäderna under perioden 2021- 2024 bör fördelas mellan de olika 
grupper som omnämns i bostadsförsörjningsprogrammet. Region Jönköpings län 
anser att detta bör beskrivas för att dokumentet ska uppnå sitt syfte. 
De bostadsområden som pekas ut upptar stora ytor produktiv jordbruksmark och 
tätortsnära natur. I samband med att exploatering planeras bör kommunen 
undersöka möjligheterna till kompensationsytor för de värden som finns på den 
plats som kommer exploateras för att på så sätt behålla värdena i kommunen 
genom att flytta dem till en annan plats. 
 

 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Ulf Fransson  
Tf  regional utvecklingsdirektör 
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Datum Dnr Sida 

 

2020-10-23 KS20/163 1 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 
Box 212 Jönköpingsvägen 19 036-4428378                                        036-442 81 

60 
johanna.schonberg@habokommun.se 

566 24 Habo  Telefon (vx)  Webb 
  036-442 80 00  www.habokommun.se 

 Enligt sändlista i detta brev 
 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 
 

Habo kommun har tagit fram ett förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning och 
skickar förslaget för samråd enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar §1.   

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 om att skicka ut Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2021-2024 för samråd. Samrådstiden pågår från den 23 oktober 
2020 till och med den 18 december 2020. Samrådsförslaget finns tillgängligt på 
kommunens hemsida, se direktlänk 
https://habokommun.se/contentassets/1376c9ed35c346be8a42ffee30fd0f54/bostadsfor
sorjningsprogram-2021-2024.pdf  

 
 

Habo kommun önskar ert remissvar senast den 18 december 2020 till: 

Epost 
plan@habokommun.se  
 

Post 
Habo Kommun 
Box 212 
566 24 Habo  
 
Märk gärna e-post eller post med ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024”. 
 
 
 
Upplysningar om samrådsförslagets innehåll lämnas av: 

 
Johanna Schönberg                                                   
tel. 036 - 44 28 378                                          
johanna.schonberg@habokommun.se  

 
 
Plan- och exploateringsenheten 
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 Dnr Sida 

 

 KS20/163 2 

 
     
     
     
     

Sändlista samråd: 
 

- Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se  
- Region Jönköpings län, regionen@rjl.se  
- Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
- Habo bostäder, info@haboenergi.se 

 
- Habo kommun, Byggnadsnämnden, byggnadsnamnden@habokommun.se 
- Habo kommun, Barn- och utbildningsnämnden, bun@habokommun.se 
- Habo kommun, Fritids- och kulturnämnden, fk@habokommun.se 
- Habo kommun, Miljönämnden, mn@habokommun.se 
- Habo kommun, Socialnämnden¸ sn@habokommun.se 

 
- Hjo kommun, kommunen@hjo.se 
- Tidaholm kommun, tidaholms.kommun@tidaholm.se 
- Mullsjö kommun, kommun@mullsjo.se 
- Jönköpings kommun, kommunstyrelse@jonkoping.se 
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2

Medverkande

Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo kommun 2021-2024 har tagits fram av plan- och exploateringsenheten 
på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Arbetet med att ta fram riktlinjer har föregått på tre olika nivåer- i styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp. 
I styrgruppen har kommunalråden, oppositionsråd, ordförande i byggnadsnämnden, kommundirektör samt 
teknisk chef  deltagit. I projektgruppen har representant från det kommunala bolaget Habo Bostäder AB samt 
tjänstemän från socialförvaltningen och tekniska förvaltningen deltagit i möten och diskussioner. I arbetsgrup-
pen har tjänstemän på tekniska förvaltningens plan- och exploateringsenhet ingått.

Medverkande politiker:

Hans Jarstig (KD) Kommunalråd

Gunnar Pettersson (S) Kommunalråd

Susanne Wahlström (M) Kommunalråd

Niklas Fungbrandt  (M) Ordförande i byggnadsnämnden

Medverkande från kommunalt bolag:

Christian Nilsen, Bostadsbolagschef, Habo Bostäder AB

Medverkande tjänstemän:

Svante Modén, Teknisk chef, Tekniska förvaltningen

Linda Tubbin, Plan- och exploateringschef, Tekniska förvaltningen

Ellen Strömberg, Verksamhetsutvecklare, Socialförvaltningen

Jan Sundman, Kommundirektör

Sara Svenningsson, Utredare, Socialförvaltningen

Kajsa Rieden, Planarkitekt, Tekniska förvaltningen

Johanna Schönberg, Planarkitekt, Tekniska förvaltning

Grafisk form: 

Sofia Jarl, kommunikationsansvarig, Kommunledningsförvaltningen

Katarina Gustafsson, administratör, Kommunledningsförvaltningen

För illustrationer, foton, kartor och fotomontage svarar Habo kommun om inget annat anges. 

Statistik: SCB och Habo kommun  
 
Kartmaterial: Malsor Limani, GIS-samordnare

Dnr: KS20/163
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INLEDNING

Syfte
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) står att varje kommun ska ta fram 
riktlinjer för hur de ska planera för kommunens 
bostadsförsörjning. Syftet med planeringen är att 
skapa förutsättningar så att alla i kommunen kan leva 
i goda bostäder. För att kunna arbeta med bostads-
försärjningsfrågan behöver kommunen skapa sig en 
uppfattning om bostadssituationen i kommunen för 
att sedan arbeta fram mål och åtgärder. Riktlinjerna 
för bostadsförsörjningen bygger på analyser av 
det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska 
utvecklingen, bostadsbehoven för särskilda grupper 
och efterfrågan på bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kom-
munfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya 
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
Lag (2013:866).

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 
följande uppgifter:

1.  kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet,

Det nationella målet för bostadspolitiken 
är en långsiktig väl fungerande bostads-
marknad där konsumenternas efterfrågan 
möter ett utbud av bostäder som svarar 
mot behoven.

Habo kommun ska främja, planera, och 
ansvara för att ändamålsenliga åtgärder 
för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs.

Planerna för bostadsbyggandet i Habo 
kommun sammanfattas i bostadsförsörj-
ningsprogrammet.  

2.  kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 
mål, och

3.  hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866)

Riktlinjerna för bostadsförsörjning anger inriktning 
för den fysiska planeringen och utgör underlag för  
detaljplanering samt redovisar planeringsberedskapen 
för nya bostäder i kommunens tätorter. Riktlinjerna 
för bostadsförsörjning grundar sig på den kommun-
täckande översiktsplanen. Enligt Lag (2010:900) 
Plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen 
redovisa hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder. Översiktsplanen ska 
se till de behov av investeringar i infrastruktur i form 
av vägar, vatten och avlopp samt skolor och förskolor 
i de områden där exploatering är planerad och det 
finns en gällande detaljplan. Planeringen ska ske i 
balans mellan bostadsproduktion och kommunens 
ekonomiska möjligheter att upprätta nödvändig 
infrastruktur.

Mål och inriktning
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen visar kommu-
nens ambition om utveckling och bostadsbyggandets 
omfattning. Bostadsförsörjningsprogrammets mål 
är att eftersträva en balans mellan tillgång och 
efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter 
och tomter för eget byggande. Programmet redovisar 
planerade expansionsområden, hur många bostäder 
som planeras byggas under perioden samt boende-
form. Det ger information och tydliggör kommunens 
planer för den egna organisationen, allmänheten och 
exploatörer på bostadsmarknaden.

Habo kommun har en stark befolkningsökning och 
är en viktig del i regionens tillväxt. Utgångspunkten 
för planeringen är Habo kommuns Översiktsplan 
2040. I översiktsplanen räknar man med en befolk-
ningsökning på mellan 6300-8400 invånare till planens 
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tidshorisont år 2040. Detta innebär en ökning med 
300-400 personer per år. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för en 
stor efterfrågan, både från kommunens invånare 
och från intresserade som vill flytta till kommunen. 
Programmet har tagits fram utifrån områden i 
kommunen där detaljplan redan är upprättad och 
områden där planarbete pågår.
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Visioner och mål 

Nationella visioner och mål
Sverige 2025, Boverkets vision
Boverket har på uppdrag av regeringen formulerat en 
vision, Sverige 2025. Sverige 2025 visar var Sverige 
bör vara år 2025 för att nå målen för ett hållbart 
samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra 
nationella mål som rör fysisk samhällsplanering.  I 
visionen skriver Boverket att huvudorter och mindre 
orter länkas samman genom kollektivtrafikförbin-
delser och utvecklade cykelstråk, så att människor 
på ett enkelt och hållbart sätt kan röra sig mellan 
orterna utan att behöva använda bilen. Detta skapar 
arbets- och bostadsregioner där huvudorterna blir 
ekonomiska och kulturella motorer som även utveck-
lar de mindre orterna. Visionen handlar om ökad 
samverkan mellan landsbygd, kommun och stat för att 
erbjuda attraktivt boende, distansarbete och levande 
besöksnäring på landsbygden. Den handlar också om 
ett klimatanpassat och energieffektivt byggande med 
fokus på livskvalitet, god hälsa och hushållning med 
resurser.

Agenda 2030
I september 2015 antogs Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Den nya 
utvecklingsagendan består av 17 globala mål med 
sammanlagt 169 delmål. Integrerat i de globala målen 

Tydliga visioner och mål behövs för att 
kommunen ska kunna arbeta för att till-
handahålla ett brett bostadsbestånd. För 
att kunna tillgodose den ökade efterfrågan 
på bostäder som en ökad befolknings-
mängd i Habo kommun innebär så behövs 
strategier och riktlinjer med fokus på bo-
stadsförsörjning. 

Det finns strategier på olika styrande ni-
våer som har betydelse för bostadsförsörj-
ningen. De beskrivs nedan på nationell, 
regional och kommunal nivå. 

är de tre sinsemellan lika viktiga perspektiven; social, 
ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Alla 
länder i världen ska arbeta för att nå målen och det är 
respektive regerings ansvar att målen nås i det egna 
landet. Samarbete krävs mellan nationella och lokala 
myndigheter, organisationer och föreningar, forskare 
och näringsliv. Målen ska nås till år 2030. 

I juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges 
handlingsplan för Agenda 2030. Handlingsplanen 
innehåller politiska åtgärder för åren 2018-2020 och 
lyfter fram sex tvärsektoriella fokusområden. 
Fokusområdet Hållbara städer och samhällen 
innehåller åtgärder som är särskilt relevanta för fysisk 
planering. Städer och bosättningar ska göras inklude-
rande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Följande delmål är specifikt relevanta för bostadsför-
sörjningen:

Mål 11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till 
fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
och grundläggande tjänster samt rusta upp slumom-
råden.

Mål 11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 
transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerhe-
ten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med 
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor 
i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre personer.

Mål 11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och 
hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för 
deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering 
och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Mål 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga-
världens kultur- och naturarv.

Mål 11.6 Till 2030 minska städernas negativa mil-
jöpåverkan per person, bland annat genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering 
av kommunalt och annat avfall.

Mål 11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång 
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till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden 
och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och 
barn, äldre personer och personer med funktionsned-
sättning.

Sveriges transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver 
har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om 
tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö 
och hälsa, och dessa är jämbördiga. Regeringen har 
preciserat målen.

Preciseringarna för funktionsmålet som har bäring på 
hållbart resande är följande.

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlit-
lighet, trygghet och bekvämlighet.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 
och cykel ska förbättras.

Sveriges nationella miljömål
Plattform för svenska miljöarbetet är miljömålen. Det 
miljömål som är mest aktuellt för bostadsförsörjning 
är ”God bebyggd miljö”. För miljömålet ”God be-
byggd miljö” har regeringen fastställt 10 preciseringar 
där de första är hållbar bebyggelsestruktur, hållbar 
samhällsplanering, infrastruktur samt kollektivtrafik, 
gång och cykel. I Översiktsplan 2040 har Habo 
kommun preciserat miljömålet God bebyggd miljö. 
Nedan följer dessa preciseringar.  

1. Hållbar bebyggelsestruktur: En långsiktigt 
hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både 
vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade,

Kommunens precisering: En långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur innebär att nylokaliseringar 

sker i anslutning till befintlig tätort där det går att 
bygga vidare på befintlig infrastruktur så som vägar 
och vatten – och avlopp. Nylokaliseringar bidrar 
till att skapa en sammanhållen tätort som skapar 
förutsättningar för hållbart resande. Förtätning sker 
i centrala lägen som bidrar till att skapa underlag för 
handeln och kollektivtrafiken. Grönska integreras med 
bebyggelsen och tätortsnära skog bevaras för att skapa 
rekreationsmöjligheter.

2. Hållbar samhällsplanering: Städer och tätorter 
samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är 
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart 
perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
hälsorelaterade frågor,

Kommunens precisering: En hållbar samhällsplanering för 
tätorter och landsbygd innebär att kommunen är po-
sitiv till bostadsbyggande och verksamhetsutveckling 
i kommunens tätorter och till utveckling på landsbyg-
den. Utbyggnad av bredband i hela kommunen är en 
viktig del i att utveckla tätorterna och landsbygden. 
Tätorter, delområden och målpunkter länkas samman 
genom utbyggnad av gång- och cykelvägar. Genom 
ett välfungerande väg- och cykelnät kan invånare ta 
del av både landsbygd och tätorter. Kulturlandskapen 
på landsbygden är viktigt att värna för att skapa 
mervärden för den levande landsbygden.

3. Infrastruktur: Infrastruktur för energisystem, 
transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen 
och i övrig fysisk planering samt att lokalisering 
och utformning av infrastrukturen är anpassad 
till människors behov, för att minska resurs- och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som 
hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, 
hälsa och säkerhet,

Kommunens precisering: Utbyggnadsområden planeras 
på ett sätt som gör att redan gjorda investeringar i 
infrastruktur så som vägar, elanläggningar och vatten 
och avlopp nyttjas, vilket gör att infrastrukturen blir 
resurseffektiv. Arbetet med att bygga ut kommunika-
tionsanläggningar för bredband pågår med målet att 
90 % av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband 
år 2020.
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4. Kollektivtrafik, gång och cykel: Kollektivtra-
fiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och 
tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar,

Kommunens precisering: Attraktiv och välfungerande 
kollektivtrafik innebär att den är tillgänglig där det 
finns tillräckligt reseunderlag. Attraktiva och säkra 
gång- och cykelvägar länkar samman tätorter och 
tillgängliggör natur och rekreationsområden. Goda 
möjligheter till förvaring/parkering av cykel och bil 
vid strategiska platser möjliggör byten mellan olika 
färdmedel så som tåg, buss, bil och cykel. För att driva 
utvecklingen av hållbara resor framåt har kommunen 
kontinuerliga dialoger med Länstrafiken och grann-
kommuner.

5. Natur och grönområden: Det finns natur- och 
grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 
med god kvalitet och tillgänglighet

Kommunens precisering: Tillgängliga och tätortsnära 
natur- och grönområden med god kvalitet innebär att 
värdefulla gröna områden och gröna stråk bevaras och 
utvecklas för att skapa en sammanlänkande grönst-
ruktur som integreras i tätorterna. Tätortsnära skog 
inom gångavstånd från bostadsområden bevaras för 
att möjliggöra för rekreation vilket skapar mervärden 
för tätorten.

6. Kulturvärden i bebyggd miljö: Det kulturella, 
historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap bevaras, används och utvecklas,

Kommunens precisering: Bevarande av kulturvärden i 
bebyggd miljö innebär att tidstypiska och kulturhis-
toriskt intressanta byggnader hanteras varsamt. Ny 
bebyggelse intill kulturhistoriskt intressanta byggna-
der, miljöer och landskap utformas med hänsyn till 
dess värden.

7. God vardagsmiljö: Den bebyggda miljönutgår 
från och stöder människans behov, ger skönhetsupp-
levelser och trevnad samt har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur,

Kommunens precisering: God vardagsmiljö innebär 
att bostadsutvecklingen lokaliseras till områden 
med närhet till service, arbetsplatser, skolor och 
kommunikationer. Planeringen av bostadsutbudet har 
som målsättning att tillskapa ett varierat bostadsutbud 
för olika typer av bostäder och upplåtelseformer som 
möjliggör för människor att välja en bostadsform 
som passar deras behov. Ett starkt näringsliv skapar 
arbetstillfällen och bidrar till kommunens utveckling. 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar inom och mellan 
tätorter uppmuntrar till fysisk aktivitet och möjliggör 
för ett hållbart resande. Tillgång till natur för rekrea-
tion skapar mervärden för tätorten.

8. Hälsa och säkerhet: Människor utsätts inte för 
skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer 
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller 
säkerhetsrisker.

Kommunens precisering: Trygga och säkra miljöer innebär 
att frågor om hälsa och säkerhet är centrala inom 
kommunens olika åtaganden. I planeringsprocessen 
och i bygglov utreds säkerhets- och hälsofrågor som 
exempelvis bullernivåer och geotekniska förhållanden.

9. Hushållning med energi och naturresurser: 
Användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande 
och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används.

Kommunens precisering: Hushållning med energi och 
naturresurser innebär att kommunen är positiva till 
förnybar energi och arbetar aktivt med energieffek-
tivisering av kommunala fastigheter. Uppvärmning 
och elförsörjning av kommunal fastigheter sker i 
huvudsak med förnybar energi. Kommunen är aktiva 
vad det gäller att installera solceller och solfångare på 
offentliga byggnader. Vid planering av nya områden 
eftersträvas markeffektivitet för att inte slösa med 
markresurser.

10. Hållbar avfallshantering: Avfallshanteringen 
är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt 
som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i 
så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på 
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och risker för hälsa och miljö minimeras.

Kommunens precisering: Hållbar avfallshantering innebär 
att kommunen eftersträvar en effektiv hantering och 
sortering av avfall. Mängden överblivna jordmassor 
minimeras genom en god planering och exploatering. 
De massor som blir återanvänds för bästa ändamål.

Nationellt mål för samhällsbyggnad, bostads-
marknad, byggande och lantmäteriverksamhet 
Alla människor i alla delar av landet ska ges en, ur 
social synpunkt, god livsmiljö där en långsiktig god 
hushållning med naturresurser och energi främjas 
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas. Genom all planering arbetar Habo 
kommun för en god livsmiljö ur social synpunkt. 
Prioritering av nybyggnation i anslutning till 
kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar är en del 
i detta, liksom att medborgardeltagande är en viktig 
del i planering av nya bostäder samt förändringar i 
det befintliga bostadsbeståndet. Habo kommun har 
goda förutsättningar att erbjuda bostäder i attraktiva 
lägen, bland annat genom att nyttja det regionala 
läget och möjligheten att kombinera boende med 
fritidsintressen.

Nationellt mål för jämställdhetspolitiken
Det nationella målet för jämställdhetspoltiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma sam-
hället och sina egna liv. Habo kommun strävar efter 
att bostäder ska skapas med olika upplåtelseformer 
för att främja allas rätt till boende samt i planarbetet 
arbeta för att allas åsikter ska tas i beaktning. Vid 
planering av nya bostadsområden samt förbättring av 
befintliga områden behöver frågor som trygghet samt 
tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 
beaktas. Det är ett led i att förbättra bostadsförsörj-
ningen i ett jämställdhetsperspektiv.

Nationellt mål för folkhälsa
I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål 
och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken, som 
innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur 
för folkhälsoarbetet. Det övergripande målet för 
folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och 
vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och 
demokratiska rättigheter i samhället. Vid  planering 
av nya områden och ombyggnation  i det befintliga 
bostadsbeståndet strävar kommunen efter att ge 
samma möjligheter för alla att bli fullt delaktiga i 
samhällslivet och att skapa en god socialt hållbar och 
jämställd livsmiljö. Det handlar om att skapa goda 
bostäder med god tillgänglighet men även att det 
skall finnas förutsättningar för service. Miljöerna i 
samhället ska uppfattas som trygga och inbjudande.

Nationellt mål för integrationspolitiken
Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund. Det inkluderar ett effektivt  
system för mottagande och introduktion för nyanlän-
da. Samarbete mellan kommunens förvaltningar och 
fastighetsägare kan bidra till ett mer effektivt system 
för att lösa bostadsfrågan och ett bra boende. För-
hoppningen är att alla områden i Habo ska upplevas 
som attraktiva och trygga och utgöra hälsosamma och 
goda miljöer.

Regionala visioner och mål
RUS- Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Den regionala utvecklingsstrategin syftar att leda till 
att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga län där alla människor trivs, 
utvecklas och mår bra.

Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin är 
”En tillgänglig region - 2035 skapar tillgänglighet 
utvecklingskraft i Jönköpings län”. I utvecklingsstra-
tegin lyfts vikten av att skapa attraktiva och hållbara 
bostäder och boendemiljöer för människor i alla livets 
skeenden i hela länet genom samverkan för hållbar, 
trygg och jämlik samhällsplanering över administrativa 
gränser. Strategin beskriver vidare att år 2035 matchar 
bostadsförsörjningen invånarnas behov och samhälls-
planeringen stödjer i samverkan med omkringliggande 
län en hållbar utveckling. Länets starka infrastruktur 
utgör en ryggrad för hållbara transporter i hela södra 
Sverige, vilket skapar förutsättningar för näringslivets 
expansion, kommunikationer och möjlighet att nå 
marknader inom och utom landet.
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Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jön-
köpings län 2016-2025
Regionstrategin är framtagen av Region Jönköpings 
län. Strategin innehåller en handlingsplan för jämlik 
hälsa. Handlingsområde 8 berör samhällsplanering 
och närmiljö.  Ett utav målen är att alla människor 
i Jönköpings län har en bostad, vilket bidrar till god 
hälsa. Vidare är en utav insatserna för samhällsplane-
ring och närmiljö, att det ska utvecklas en samverkan 
i länet för att hitta bostadslösningar för ungdomar, 
familjer med många barn, nyanlända flyktingar och 
äldre personer som söker ett mindre boende. Samord-
ningsansvarig för denna insats är Regional utveckling.

Kommunens visioner och mål
”Den hållbara kommunen för hela livet” är den över-
gripande visionen för Habo kommuns långsiktiga 
utveckling. Visionen antogs 26 november 2015 och 
utgör basen för kommunens verksamheter. Enligt 
visionen ska alla i Habo kommun få plats och känna 
sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung, eller 
religion. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser 
ut ska Habo kommun vara fungerande, välkomnande 
och inkluderande. Prioriterade fokusområden för 
samhällsutveckling kopplat till visionen beslutades 
i kommunfullmäktige år 2019. Fokusområde för 
samhällsutveckling är starkt lokalt näringsliv, bostäder 
för hela livet och psykisk hälsa.

Översiktsplan 2040
Habo kommuns översiktsplan 2040 är ett strategiskt 
dokument som redovisar övergripande mål, strategier 
och riktlinjer för att ge uttryck för kommunens 
ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen 
i kommunen och vägen dit. Översiktsplanen visar 
bland annat kommunens vilja var bostäder ska byggas. 
Översiktsplanen skapar förutsättningar för och ger 
möjligheter till att genomföra bostadsbyggnation. 

Med avstamp i den tidigare beskrivna övergripande 
visionen för Habo kommun har sex övergripande mål 
tagits fram och redovisas i översiktsplanen, vilka ska 
styra utvecklingen av Habo kommun vad gäller mark- 
och vattenanvändning:

 ● Starkt näringsliv

 ● Attraktiv livsmiljö

 ● Hållbar infrasturktur

 ● Rekreation för livskvalitet

 ● Resurseffektiv och klimatsmart kommun

 ● Levande landsbygd

För att kunna följa om utvecklingen sker i enlighet 
med målsättningarna och i en hållbar riktning har 
uppföljningsbara och mätbara nyckeltal  för varje mål 
tagits fram. 

Översiktsplanen föreslår utbyggnadsområden av 
bostäder i samtliga tätorter, men framförallt i Habo 
tätort. En större möjlighet till bostadsutveckling 
förväntas även kunna ske i Västerkärr och Furusjö, 
eftersom närheten till Mullsjö bedöms attrahera med 
arbetsplatser och service.

I Habo tätort finns färdiga och pågående detaljplaner 
som medger en bostadsbyggnation på ca 1 100 nya 
bostäder. Översiktsplanen redovisar utbyggnadsom-
råden med en total yta om cirka 123 hektar i Habo 
tätort. Beroende på val av bostadstyp kommer antalet 
bostäder att påverkas.

Översiktsplan 2040 anger en förtätningsstrategi som 
innebär att kommunen är positiv till att nya bostäder 
placeras centralt och inom gång- och cykelavstånd 
från tåg- och busstationen. Strategin bygger på att öka 
underlaget för kollektivtrafiken och för att möjliggöra 
bostäder inom gång eller cykelavstånd till hållbara 
kommunikationer. 

Vid en framtida planering och byggnation av bostäder 
bör det tillskapas en variation av bostäder, vad gäller 
både upplåtelseform men även typ. Ny bebyggelse ska 
komplettera det befintliga bostadsbeståndet för att 
ge alla invånare i Habo möjlighet att få tillgång till en 
bostad utifrån deras önskemål och behov. Detta gäller 
för samtliga tätorter och landsbygden. 

För att ha marginal och arbeta mer markbesparande 
måste kommunen se till att de utpekade utbyggnads-
områdena tillsammans med förtätningsområden 
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räcker till för den framtida befolkningsökningen. 
Exploateringsgraden ska styras av utbyggnads-
områdets förutsättningar och placering. Framtida 
bostadsområden bör i snitt ha en exploateringsgrad 
på 12 bostäder per hektar. 123 hektar enligt över-
siktsplanen räcker då till 1 476 bostäder. Markåtgång 
för bostäder (antal bostäder per hektar) inkluderar 
även allmän plats såsom gator, gång- och cykelbanor, 
grönområden, förskola och skola. 

För övriga tätorter finns det sammanlagt markyta 
utpekad eller redan planlagd som innebär en bostads-
byggnation av cirka 200 bostäder.

Centrumutveckling
En vision med riktlinjer för hur Habo centrum kan 
utvecklas antogs 2013-11-28. Syftet med denna 
vision var att skapa ett attraktivare centrum. För att 
mer konkret beskriva hur man ska uppnå visionen 
arbetar Habo kommun i dagsläget med att ta fram ett 
planprogram för Habo centrum. Planprogrammet 
syftar till att skapa en långsiktig hållbar utveckling av 
centrum för att åstadkomma en attraktiv och trygg 
mötesplats för alla samt att kunna stärka och utveckla 
centrum så att det kan fungera som en lönsam 
handelsplats för näringsidkare.

Avtal med Jönköpings kommun
Habo kommun har ingått ett avtal med Jönköpings 
kommun om att bygga 1 500 bostäder från år 2015 
till år 2035, med anledning av den planerade höghas-
tighetsbanan. Kommunen deltog i projektet” Sam-
verkande planering i Södra Vätterbygden”. Arbetet 
initierades av politikerna och kommuncheferna inom 
ramen för samarbetet Södra Vätterbygden. Det är 
Jönköping, Habo, Vaggeryd, Mullsjö kommuner samt 
Region Jönköpings län som kommer samarbeta att 
kring övergripande samhällsplaneringsfrågor, bl.a. 
bostadsbyggande.
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Möjligheter att styra  
bostadsbyggandet

Planering och markägande
I Sverige har kommunen ett stort ansvar för planering 
av mark- och vattenområden. Den fysiska plane-
ringen styrs av kommunen genom översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser och endast 
kommunen kan besluta att ta fram och anta planerna. 
Det innebär i förlängningen att kommunen genom 
planer bestämmer lämpliga platser att bygga bostäder. 
Fysisk planering kan skapa förutsättningar för god 
livsmiljö genom att bland annat lyfta upp frågor 
som trygghet och jämställdhet samt innefatta en god 
medborgardialog.

Det är viktigt att kommunen verkar för att det finns 
en planeringsberedskap och att det finns planlagd 
mark för bostäder för att möjliggöra kommunens 
målsättning. Beroende på konjunkturen kan antalet 
bostäder som byggs däremot variera.

Aktörernas bedömning av bland annat produktions-
kostnader, marknadens efterfrågan och betalnings-
förmågan är en viktig del i val av upplåtelseform och 
i vilken ordning bebyggelse ska uppföras. Upplåtelse-
form kan inte styras genom detaljplan vilket gör att 
ett samarbete mellan kommunen och byggherrar är 
viktigt.

Genom att arbeta med en aktiv markpolitik, ha mål 
och strategier för markförvärv och markanvisning 
kan kommunen ytterligare påverka bostadbyggandet. 

Det är kommunens ansvar att planlägga 
mark- och vattenanvändningen inom 
sina geografiska gränser. Kommunen har 
möjlighet att påverka bostadsbyggandet 
inom den egna kommunen. Styrningen 
av användningen av mark och vatten är 
en viktig del i kommunens möjlighet att 
påverka bostadsbyggandet, den kom-
munala allmännyttan en annan. Avsnittet 
redogör för kommunens olika möjligheter 
att påverka bostadssituationen. 

En aktiv markpolitik med god framförhållning att 
förvärva mark som täcker behoven för bostäder, 
verksamheter och allmänna ändamål ökar kommunens 
möjlighet att reglera när, hur och vad som byggs samt 
bostadskostnaderna. 

Habo kommun har ett litet markinnehav, kommunen 
äger ytterst lite av den mark som pekas ut som lämplig 
för tätortsutveckling. Genom att äga mark kan kom-
munen styra vilka förutsättningar som ska gälla för 
en kommande byggnation när markanvisningar ges, 
till exempel styra markanvändning, upplåtselseform 
eller val av byggherre. Genom att välja markanvis-
ningsförfarande kan kommunen tydligt redovisa vilka 
amibitioner kommunen har och vad kommunen vill 
åstadkomma med en särskild plats.

För en utveckling krävs ett samarbete mellan kom-
munen och markägare. Områden med privatägd mark 
eller med fler fastighetsägare innebär ett behov av att 
samla alla aktörer och skapa gemensamma incitament, 
arbetsformer och målbild för att driva utvecklingen 
framåt. En aktiv markpolitik och nya arbetsformer 
kan stimulera en större mångfald av aktörer i stads-
utvecklingsprojekt som sedan avspeglas i den byggda 
miljön när det gäller arkitektur, boendeform och 
utformning i stort.

191



14

H A B O  K O M M U N  B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G S P R O G R A M

Kommunens bostadsbolag
Kommunen har möjlighet att styra utbudet av 
bostäder genom det kommunala bostadsbolaget Habo 
Bostäder AB. Syftet med bostadsbolaget är att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen, vilket kan göras 
genom att erbjuda ett varierat bostadsutbud med olika 
bostadstyper, upplåtelseformer och prisklasser som 
tillgodoser flera olika gruppers bostadsbehov. Bo-
stadsbeståndet hos det kommunala fastighetsbolaget 
omfattar ungefär 600 lägenheter. I ägardirektiven för 
Habo Bostäder AB anges att bolaget ska vara en aktiv 
och drivande part i Habo kommuns arbete för ökad 
attraktivitet genom utveckling av bostäder och lokaler. 
Kommunen arbetar i nära dialog med bostadsbolaget 
för bostadsförsörjningen. Habo Bostäder AB har de 
senaste åren 2017-2020 haft som mål att bygga minst 
100 lägenheter i flerbostadshus. Nya ägandedirektiv 
med gällande riktlinjer för bostadsförsörjning som 
underlag föreslås tas fram 2021.

Kommunen har en tomtkö som gäller för all kommu-
nägd och detaljplanelagd mark, och som är avsedd att 
bygga bostäder på.
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Dagens bostadssituation

Bostadsbyggande
Bostadsbyggandet i Habo kommun har under  åren 
2010-2019 varit cirka 53 bostäder per år. Åren 
2015-2019 ökade bostadsbyggandet och det byggdes 
i snitt 78 bostäder per år. Under år 2019 byggdes 
102 bostäder, vilket kan jämföras med år 2010 då det 
byggdes 14 bostäder. 

För att kunna planera för bostadsför-
sörjningen behöver kommunen ha 
kunskap om dagens bostadsmarknad. 
Habo kommun är en utpräglad småhus-
kommun med inslag av flerbostadshus. 
Ungefär 80 % av invånarna bor i småhus 
med äganderätt. Resterande 20 % bor 
i flerbostadshus, där majoriteten bor i 
hyresrätt. Nästan all bostadsbyggnation i 
kommunen sker i Habo tätort.

Det har byggts flest småhus i kommunen, med 
undantag från år 2016 då det byggdes fler lägenheter 
i flerbostadshus. Under perioden 2010-2019 har det 
byggts 453 småhus och 79 lägenheter i flerbostadshus. 
Detta motsvarar 85% småhus och 15 % flerbostads-
hus.

Variationen 2010-2019 av småhus och flerbostadshus 
framgår av diagrammet nedan.
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Befintligt bostadsbestånd
En studie av dagens fördelning av hustyper och 
upplåtelseformer i kommunens olika orter visar att 
småhus är den dominerande hustypen och äganderätt 
är den vanligaste upplåtelseformen.

Statistiken visar att i exempelvis Fagerhult är andelen 
småhus hela 92%, men bara 64% äger sitt småhus, 
restrerande andel småhus är i hyresrättsform. Fager-
hult har en högre andel bostäder i hyresrätt med 36% 
, än centrala Habo där 26% av bostäderna är med 
upplåtelseformen hyresrätt.

I orterna Baskarp och Brandstorp finns det en viss 
variation av hustyper med ungefär 20% flerbostadshus 
respektive specialbostäder. Generellt är variationen av 
hustyper störst i centrala Habo.

Definition av hustyper
Småhus 
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus 
samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritids-
hus).

Flerbostadshus 
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader 
innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus.

Specialbostäder 
Kategorin innefattar specialbostäder avsedda för 
äldre eller funktionshindrade, studentbostäder 
och övriga specialbostäder

Övriga hus 
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda 
för bostadsändamål, till exempel byggnader 
avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Definition av upplåtelseformer
Upplåtelseform 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från 
ägarförhållandet och inte hur de boende 
förfogar över lägenheterna.

Hyresrätt 
Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs 
av andra ägare än fysiska personer, dödsbon 
eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och 
övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som 
inte är ägarlägenheter och som ägs av andra 
ägare än bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätt 
Småhus, flerbostadshus och övriga hus med 
bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostads-
rättsföreningar.

Äganderätt 
Småhus med äganderätt avser lägenheter som 
ägs av fysiska personer eller dödsbon. Flerbo-
stadshus och övriga hus med äganderätt avser 
ägarlägenheter.

En jämförelse av antal lägenheter efter hustyp och 
upplåtelseform 2019 med Jönköpings län och hela 
riket visar att Habo kommun har färre hyresrätter i 
småhus men fler i flerbostadshus. Vid en jämförelse 
av upplåtelseformen bostadsrätt finns det färre 
bostadsrätter i småhus och flerbostadshus i Habo 
kommun än det finns i länet och riket. Äganderätten 
för småhus ser ungefär lika ut för kommunen och 
Jönköpings län, men är något högre än riket.

Vad det gäller äganderätt i flerbostadshus finns den 
upplåtelsen inte i Habo kommun och den är marginell 
i både länet och riket. 
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69%

26%

1% 4%

Hustyper Centrala Habo

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder

Hyresrätt
26%

Bostadsrätt
11%

Äganderätt
63%

Upplåtelseformer Centrala Habo

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

82%

18%

Hustyper Baskarp

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder

Hyresrätt
18%

Bostadsrätt
0%

Äganderätt
82%

Upplåtelseformer Baskarp

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Hyresrätt
22%

Bostadsrätt
15%Äganderätt

63%

Upplåtelseform Brandstorp

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Hyresrätt
36%

Bostadsrätt
0%

Äganderätt
64%

Upplåtelseformer Fagerhult

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

81%

19%

Hustyper Brandstorp

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder

92%

8%

Hustyper Fagerhult

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder
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92%

7%

1%

Hustyper Furusjö

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder

100%

0%

Hustyper Väster Kärr

Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder

Hyresrätt
11% Bostadsrätt

0%

Äganderätt
89%

Upplåtelseform Furusjö

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Hyresrätt
0%

Bostadsrätt
0%

Äganderätt
100%

Upplåtelseform Väster Kärr

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt
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Hushållens sammansättning
Ett hushåll utgörs av samtliga som är folkbokförda 
i samma  bostad. För  hela  Sverige är den vanligaste 
hushållstorleken hushåll med en person och därefter 
två personer. Den vanligaste hushållstorleken i Habo 
kommun är två personer, följt av hushåll med en 
person. Därefter är fyra personershushåll vanligast. 
Flest antal personer i Habo kommun bor i fyra perso-
nershushåll.

Antal och andel hushåll samt personer efter hushållsstorlek,  
Habo kommun 2019 (SCB 2020-05-15)

Antal hushåll Andel av 
samtliga 
hushåll (%)

Antal personer Andel av samtliga 
personer (%)

1 person 1161 24,43 1161 9,34

2 personer 1581 33,27 3162 25,43

3 personer 589 12,39 1767 14,21

4 personer 952 20,03 3808 30,63

5 personer 355 7,47 1775 14,28

6 personer 75 1,58 450 3,62

7+ personer 39 0,83 273 2,49

Samtliga hushåll 4752 100 12433 100
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Antal och andel hushåll och personer,  
Habo kommun 2019 (SCB 2020-05-15)

                                                                            Hushåll                             Personer

Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Ensamstående utan barn 1161 24,43 1161 9,34

Ensamstående med barn 0-24 år 214 4,5 558 4,42

Ensamstående med barn 25+ år 34 0,72 69 0,56

Sammanboende utan barn 1384 29,12 2768 22,26

Sammanboende med barn 0-24 år 1693 35,63 6881 55,35

Sammanboende med barn 25+ år 62 1,3 189 1,59

Övriga hushåll utan barn 107 2,25 284 2,28

Övriga hushåll med barn 0-24 år 91 1,91 494 3,97

Övriga hushåll  med barn 25+ år 6 0,14 24 0,19

Uppgift saknas 0 0 5 0,04

Totalt 4752 100 12433 100

Den vanligaste sammansättningen av ett hushåll i 
Habo kommun är sammanboende med barn 0-24 
år. Därefter kommer sammanboende utan barn och 
ensamstående utan barn.
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Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling 
Den 1 november 2019  var 49,4% kvinnor (6 136 st) 
och 50,6% män (6 282 st) av den totala befolkningen 
på 12 433 invånare. I Habo kommun bodde år 
2019 flest personer i åldersgruppen 5-14 år. I Habo 
kommun bor det fler barn än i den genomsnittliga 
kommunen i Sverige.  Åldersfördelningen i sin helhet 
för år 2019 framgår av diagrammet. 

Befolkningen i Habo kommun har ökat 
de senaste tio åren. Enligt kommunens 
prognos bor det 15 000 invånare i 
kommunen år 2025. Kommunen består av 
flera orter, där centralorten Habo domi-
nerar befolkningsmässigt. I kommunen 
bor det fler barn än i den genomsnittliga 
kommunen i Sverige.
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I Habo kommun bor 69,2% av befolkningen i centrala 
Habo. Endast en liten del, 7,4%, av kommunens 
invånare bor i de olika tätorterna. På landsbygden bor 
23,4% av kommunens invånare.

Befolkningsfördelning i 
kommunen (december 2019)

Centrala Habo: 8 606

Furusjö: 341

Fagerhult: 267

Västerkärr: 116

Brandstorp: 119

Baskarp: 73

Habo landsbygd: 1 583

Gustav Adolf landsbygd: 803

Brandstorp landsbygd: 525

Summa: 12 433
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Befolkningsprognoser
I december 2019 var antalet folkbokförda personer 
i Habo kommun 12 433. Enligt Region Jönköpings 
befolkningsprognos, som utgår ifrån statistik från år 
2017, kommer antalet invånare år 2025 vara 13 639 
invånare. Enligt denna prognos ökar antalet invånare i 
snitt med 200 personer per år. 

Habo kommun har tagit fram en egen prognos utifrån 
arbetet med antagna och pågående detaljplaner. 
Prognosen visar att det kommer ske en uppskattad 
befolkningsökning på cirka 2 800 till år 2025, i snitt 
400 nya invånare/år från år 2019. Enligt kommunens 
prognos bor det då cirka 15 000 invånare i Habo 
kommun år 2025. År 2040, som är den kommunö-
vergripande översiktsplanens tidshorisont, bor då 
cirka 20 800 personer i kommunen om den årliga 
befolkningsökningen är 400 invånare per år. 

Habo kommuns egen prognos är alltså något högre 
än Region Jönköpings prognos. Ett snitt mellan de två 
prognoserna på 300 nya invånare per år blir istället 18 
700 invånare år 2040.
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Bostadsbehov

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys
På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen 
årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet 
med hjälp av kommunerna. Länsstyrelsen har under 
flera år konstaterat att behovet av bostäder varit stort. 
Enligt kommunernas bedömning är det underskott på 
bostäder i 11 av 13 kommuner, vilket är en allvarlig 
situation. Alla kommuner i länet, förutom en, ökade i 
befolkning under 2018. Bostadsbyggandet ökade inte 
längre på samma sätt 2018 som de senaste åren, men 
det kan ändå konstateras att bostadsbyggandet ligger 
på en relativt jämn nivå. Under 2018 färdigställdes 
1135 bostäder men hela 1455 bostäder påbörjades. 
Knappt hälften av de nybyggda bostäderna var 
hyresrätter, en tredjedel var äganderätter och resteran-
de bostadsrätter.

Underskottet på bostäder slår särskilt hårt mot hushåll 
som är nya på bostadsmarknaden och hushåll med 
lägre inkomster. Länsstyrelsens bedömning är att 
de satsningar som lanserats på lokal och nationell 
nivå för att få fram fler och billigare bostäder inte är 
tillräckliga. Ett marknadsorienterat byggande klarar 
inte av att lösa bostadsförsörjningsfrågan för hushåll 
med lägre inkomster.

De kommunala riktlinjerna för bostads-
försörjning avser att redogöra för det 
behov av bostäder som finns inom Habo 
kommun. Detta avsnitt redogör för det 
aktuella behovet av bostäder.  
I Habo kommun saknas tillräckligt med 
tillgängliga bostäder som varierar i 
standard, storlek och upplåtelseform.  En 
bred variation av bostäder gynnar alla 
invånares bostadssituation. Det är viktigt 
att Habo kommun aktivt arbetar för ett 
bostadsbestånd som är tillgängligt för 
alla samhällsgrupper och som kan möta 
efterfrågan.

I den senaste analysen från Länsstyrelsen i Jönköping, 
som var klar i juni 2019, fokuserar man särskilt på 
de äldres bostadsbehov. Befolkningsprognosen för 
länet liksom i övriga landet visar på en ökande andel 
äldre. Flera kommuner vittnar om en oro hos den 
äldre delen av befolkningen vad gäller deras framtida 
boendesituation, särskilt på de mindre orterna. 
Kommunerna lyfter särskilt behovet av att kunna 
erbjuda trygghetsboende som ett alternativ för den 
som vill flytta från sin villa. Behovet är extra stort i 
mindre orter som oftast har ett mycket litet utbud av 
lägenheter överlag. Det finns goda exempel från länet 
där kommunala bostadsbolag har byggt trygghetsbo-
enden på mindre orter, men det är inte vanligt i länet.

Länstyrelsens analys av bostadsmarknadsläget i 
kommunen visar att det i kommunen som helhet och 
i centralorten är ett underskott av bostäder, medan 
komumnens övriga orter är i balans.

Varierat bostadsbestånd
Läget på bostadsmarknaden påverkar människors 
möjligheter att få en bostad och när bostadsmarkna-
den inte är i balans slår det hårdast mot dem som har 
en svag ställning på bostadsmarknaden. 
För att nå en balans i kommunens bostadsbestånd 
finns ett behov av ett större antal bostadsrätter, både 
i småhusform och i flerbostadshus. Det finns även 
behov av hyresrätter i flerbostadshus. En jämnare 
fördelning mellan olika upplåtelseformer och hustyper 
stärker samhällsstrukturen och underlättar integra-
tionen. Flera av de särskilda grupper i samhället som 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
omfatta kräver ett varierat bostadsbestånd.  
Kommunen löser idag de särskilda gruppernas 
bostadsbehov genom god samverkan och nära dialog 
mellan kommunens förvaltningar och det kommunala 
bostadsbolaget.

Behov för äldre personer
Begreppet äldre omfattar personer som fyllt 65 år. 
I Habo kommun finns ett särskilt boende för äldre. 
Behovet av särskilt boende bedöms vara tillgodosett 
inom de närmsta åren. Kommunen följer ständigt 
utvecklingen och är redo att öppna fler platser på 
särskilt boende vid behov. Det pågår diskussioner i 
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kommunen kring behov av andra anpassade bostäder 
för äldre, exempelvis trygghetsboenden.

Behov för ungdomar och unga vuxna
Habo kommun behöver generellt en större variation 
av bostäder för att kunna tillgodose de bostadsbehov 
som ungdomar och unga vuxna har. Bedömningen 
är att behovet av bostäder inte är tillgodosett för 
ungdomar och unga vuxna i kommunen idag då 
det saknas tillräckligt med bostäder som varierar i 
standard, storlek och upplåtelseform i kommunen.

Behov för studenter
I kommunen finns det inga bostäder som riktar sig 
specifikt till studenter. Efterfrågan av studentbostäder 
i kommunen bedöms vara mycket låg. Behovet av 
bostäder för studenter bedöms därför tillgodosett.

Behov för personer med  
funktionsnedsättning
I Habo finns bostäder med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning i form av grupp-
bostad och servicebostad. Det finns för närvarande 
en gruppbostad. Planering pågår för att bygga 
ytterligare en gruppbostad som beräknas vara klar 
under 2022/2023. Servicebostad är en boendeform 
som kräver hyresrätter och en gemensamhetslokal 
inom ett begränsat geografiskt område. Behovet för 
personer med funktionsnedsättning bedöms kunna 
tillgodoses.

Behov för nyanlända
För att nyanlända ska integreras och bli självförsör-
jande behöver kommunen kunna anvisa de nyanlända 
lägenheter med enklare standard med låg boende-
kostnad. Kan kommunen anvisa den nyanlända en 
enklare bostad underlättas individens möjlighet att bli 
självständig. Det finns annars en risk att nyanlända 
blir långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, 
vilket förhindrar självständighet. Nyanländas behov 
av bostäder bedöms inte tillgodosett. Det saknas 
tillräckligt med variation i bostadsbeståndet.

Behov för ensamkommande asylsökande 
barn och ungdomar
Det går inte att förutse om det i framtiden finns be-
hov av hem för vård och boende för asylsökande barn 
och ungdomar. För närvarande finns inget behov och 
därför finns inga hem för vård eller boende (HVB) för 
asylsökande ensamkommande barn i Habo kommun. 
Det finns ett nära samarbete mellan kommunens 
förvaltningar och det allmännyttiga bostadsbolaget 
för att möta eventuella framtida behov av bostäder för 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Behov för hemlösa
Det finns inga bostäder i kommunen som specifikt 
riktar sig mot människor som befinner sig i en 
hemlöshetssituation. I Habo kommun saknas 
tillräckligt med tillgängliga bostäder som varierar i 
standard, storlek och upplåtelseform. Habo kommun 
samarbetar med det allmännyttiga bostadsbolaget för 
att få fram bostäder.  Det går inte att förutse om det i 
framtiden finns behov av bostäder som specifikt riktar 
sig till människor som befinner sig i en hemlöshetssi-
tuation.

Behov för kvinnor i behov av skyddat 
boende
Syftet med skyddat boende kan vara att tillfälligt ge 
skydd i en akut, ibland livshotande situation. Skyddat 
boende kan också vara en del av en mer långsiktig 
insats med stöd- och behandlingsinsatser. För att so-
cialnämnden ska kunna erbjuda individuellt anpassade 
och utformade insatser krävs att socialtjänsten har 
kännedom om lämpliga tillfälliga boenden för olika 
personers behov.  Bostadsbehovet för kvinnor i behov 
av skyddat boende bedöms inte vara tillgodosett då 
det saknas tillräckligt med tillgängliga och varierade 
bostäder i kommunen.

Behov för personer med  
låg betalningsförmåga
För att personer med låg betalningsförmåga ska bli 
självständiga behöver de tillgång till boende med 
enklare standard med låg boendekostnad. Bostads-
behovet för personer med låg betalningsförmåga 
bedöms inte vara tillgodosett då det råder brist på den 
typen av bostäder i kommunen.
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Planerad bostadsbyggnation

I Habo kommun domineras bebyggelsen 
idag av småhus med äganderätt.  
De kommande åren planeras det byggas 
en större variation av bostäder, både vad 
det gäller hustyper och upplåtelseform. 
Det bedöms skapa en större balans av 
bostadsutbudet i kommunen. 

Under 2021-2024 planeras ungefär 750 nya bostäder 
att byggas i Habo tätort.  Det motsvarar nästan 
tredjedel av det totala bostadsbehovet för tätorten till 
2040. En övervägande majoritet av Habos befolkning 
bor i centrala Habo. Det är naturligt att det främst är 
Habo tätort som utvecklas med bostäder. 

Det finns planlagd mark för bostäder i samtliga av 
kommunens orter.  Kommunen styr inte över efterfrå-
gan på bostäder. Exploatering av planlagd mark  för 
bostäder i orterna styrs av privata initiativ. Planlagd 
mark för bostäder redovisas för samtliga av kommu-
nens orter som bilaga Lokala utvecklingsmöjligheter 
på sidan 33-36.

Kommunen anser att det är viktigt att ha en levande 
landsbygd. Nästan en fjärdedel av kommunens befolk-
ning bor på landsbygden. Habo kommun arbetar 
inte aktivt för byggnation på landsbygden, utan ser 
det som ett komplement till den planerade tätortsbe-
byggelsen. Kommunen främjar möjligheter med bl.a 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
så att landsbygden har förutsättningar att utvecklas.
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Mål och åtgärder för bostadsbyggandet

Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder 
för människor med olika förutsättningar och ekonomiska 
möjligheter

Planera för en mångfald av upplåtelseformer, hustyper och storlekar  
Arbeta mot målet att uppnå en bredare fördelning av småhus och flerbostads-
hus i kommunen. Med dagens bostadsbestånd som underlag bör andelen 
lägenheter i flerbostadshus öka för att uppnå målet. 

Tillgodose olika gruppers behov i bostadsbeståndet  
Ta hänsyn till och integrera bostäder för olika samhällsgruppers behov i 
bostadsbeståndet. För att exempelvis unga ska kunna flytta hemifrån och för att 
äldre ska kunna flytta från sina småhus finns det behov av att bygga tillgängliga 
bostäder som varierar i standard, storlek och upplåtelseform. 

Skapa möjligheter för ökat bostadsbyggande enligt inten-
tionerna i Översiktsplan 2040

Uppnå en postiv bostadsutveckling i alla kommundelar. Olika delar i kommunen 
har olika förutsättningar för utveckling och karaktär. Utvecklingen i olika 
kommundelar är olika, men målet är att alla ska uppleva en positiv befolknings-
utveckling. 

Bygg tätare  
Förtäta och koncentrera ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse, 
service och redan ianspråktagen mark.

Aktiv markpolitik  
För att kommunen ska kunna vara med och påverka framtida bostadsutveckling 
behöver man investera i mark. 

God planberedskap  
Habo kommun har en god planberedskap med ungefär 1100 byggklara tomter.
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Sammanställning och planeringscykel
I sammanställningen redovisas vilka områden där 
byggnation planeras 2021-2024.

Sammanställningen presenterar även om detaljplan 
finns eller om detaljplanearbete pågår, antalet 
planerade bostäder, vilket år de avses färdigställas, 
boendeform, upplåtelseform och exploatörer.  
Aktörerna är kommunen, Habo Bostäder AB och 
privata fastighetsägare.

Bostadsförsörjningsprogrammet tar inte hänsyn till 
eventuella överklagandetider eller andra tidsförse-
nande faktorer, till exempel konjunkturnedgångar. 
Generellt är tillförlitligheten i bedömningen av 
färdigställda bostäder är störst de närmaste åren. 
Därefter ökar osäkerheten och är mer beroende av 
konjunkturförändringar , planeringsprocessen och 
markägarens vilja till exploatering. Det är viktigt att 
programmet ses som ett planeringsunderlag.
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Pågående byggnation 2021-2024
Kommundel Kartnr Område DP 2021-2024 Bostäder Boendeform Upplåtelseform Aktör

H
ab

o 
tä

to
rt

1 Bränninge 
etapp 2

Ja 2021 16 S Ä Privat

2 Bränninge 
etapp 3

Ja 2021 39 + 28 + 
32 +32 

FBH/GR BR/Ä Privat

2 Bränninge 
etapp 3

Ja 2021 14 S Ä Privat

3 Bränninge 
23:3, Liljekon-
valjen

Pågår 2022 20 FBH HR Habo Bostäder

4 Kyrkeryd 1:37 Ja 2021 12 GR BR Privat

5 Bränninge 
2:12, 2:17

Ja 2022 39 FBH BR Privat

6 Fiskebäck 3:76, 
Väst Göte

Ja 2022 38 GR Ä/BR Privat

7 Kvill 1:3, 
Mölekullen

Pågår 2022 10 S/GR Ä/BR Privat

8 Kärnekulla 1:4 Ja 2022 89 + 50 FBH BR/HR Privat

8 Kärnekulla 1:4 Ja 2022 14 GR Ä/BR Privat

8 Kärnekulla 1:4 Ja 2023 100 FBH/GR Ä/BR/HR Privat

8 Kärnekulla 1:4 Ja 2024 70 FBH/GR Ä/BR/HR Privat

9 Solhöjden, 
Bränninge 1:98 
och 1:99

Ja 2021 20 FBH HR Privat

10 Solhöjden Ja 2023 24 GR Ä Habo kommun

10 Solhöjden Ja 2022-2024 69 S Ö Habo kommun

11 Bränninge 
2:95, Vitsipps-
skogen

Ja 2024 25 FBH BR/HR Privat

TOTALT: 741

FHB: flerbostadshus, GR: gruppbyggda hus, parhus, kedjehus, S: småhus, villor

Ä: äganderätt, BR: bostadsrätt, HR: hyresrätt
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Karta över planerade områden 
för byggnation 2021-2024
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Karta över Habo kommun

Brandstorp

Rödån

Fagerhult

Furusjö

Habo tätort

Baskarp

Västerkärr
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Lokala utvecklingsmöjligheter 

Utdrag ur Översiktsplan 2040 - Lokala utvecklingsmöjligheter
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Utdrag ur Översiktsplan 2040 - Lokala utvecklingsmöjligheter
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Utdrag ur Översiktsplan 2040 - Lokala utvecklingsmöjligheter
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Utdrag ur Översiktsplan 2040 - Lokala utvecklingsmöjligheter
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 147-
158 
Tid: 2020-11-23 kl. 14:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 153  
 
Remiss - Förslag till planprogram för Råslätt 
Diarienummer: RJL 2020/2392 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
samrådsförslaget av planprogrammet för Råslätt. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Förslag till planprogram för Råslätt  

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2020-11-09 RJL 2020/2392 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Samrådsförslag av planprogram för 
Råslätt 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Jönköpings kommun 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget av 
planprogrammet för Råslätt. 

Information i ärendet 
Råslätt byggdes mellan 1966- 72 under miljonprogrammet och består av 
tidstypisk arkitektur och planering i form av höga lägenhetshus kring gårdar. 
Totalt finns det 2.900 lägenheter inom området och befolkningen uppgår till ca. 
5.645 personer, varav ca. 77% av befolkningen är av utländsk bakgrund och 
arbetslösheten uppgår till ca. 12%. 
 
Planprogrammet syftar till att utvärdera lämpliga utvecklingssatsningar inom 
området, förtätning av området samt beskriva uppskattade konsekvenser av 
planprogrammets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-11-09 
 Förslag till yttrande daterad 2020-12-08 
 Förslag till planprogram för Råslätt daterad 2010-10-07 

Beslut skickas till 
Jönköpings kommun 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Ulf Fransson 
Tf utvecklingsdirektör 

Erik Bromander  
Sektionschef samhällsbyggnad och 
tillgänglighet 
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YTTRANDE 1(2) 

 2020-12-08 RJL 2020/2392 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Jönköpings kommun 
      
            
 

Samrådsförslag planprogram för 
Råslätt 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget av 
planprogrammet för Råslätt. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län anser att samrådsförslaget är väl utformat och 
genomarbetat. Innehållet följer de mål och delstrategier som anges i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Region Jönköpings län anser dock att det vore önskvärt att planprogrammet 
redovisar flera alternativ som framkommit under arbetet, tydligare beskriva 
eventuella konsekvenser för de boende i området ifall befintliga bostäder 
utvecklas samt att tre alternativ till kollektivtrafikstråk genom grönområdet utmed 
Lillån utreds noggrannare. 
 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län ser mycket positivt på kommunens arbete med Råslätt och 
hur kommunen utformat planprocessen med de inkluderande samtalen. 
Samrådsförslaget innehåller flera viktiga aspekter som regionen ser positivt på 
och vill uttrycka sitt fulla stöd för, så som arbetet med stråk och målpunkter, att 
utveckla grönområdena i och kring stadsdelen, att verka för en blandad 
bebyggelse med blandade boendeformer samt att stora delar av området förblir 
bilfritt och att kollektivtrafiken spelar en viktig roll. 
 
Det vore dock önskvärt om ett eller flera andra alternativ till utveckling hade 
beskrivits för att kunna påvisa att det valda alternativet är det bästa och mest 
hållbara alternativet för området utifrån situation, förutsättningar och potential. 
Samrådsförslaget beskriver bara det valda alternativet och i 
konsekvensbeskrivningen framkommer ett nollalternativ. 
Genom att utveckla konsekvensbeskrivningen till att även omfatta eventuella 
följder för de boende i områden ifall resterande delar av Råslätt genomgår en 
omvandling i samband med eller till följd av förtätningen så blir planprogrammet 
en än bättre beskrivning av förslaget och dess följder.  
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YTTRANDE 2(2) 

  RJL2020/2392 

 

Samrådsförslaget pekar ut två kollektivtrafikstråk västerut från Råslätt genom 
grönområdet utmed Lillån. Regionen ser stora fördelar med att ytterligare ett 
möjligt stråk pekas ut längre söderut och att de tre stråken utreds noggrannare för 
att få bästa möjliga sträckning och trafikering av kollektivtrafiken i såväl Råslätt 
som i andra befintliga och tillkommande bostadsområden. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Ulf Fransson  
Tf utvecklingsdirektör 
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INLEDNING
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PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

Vad är ett planprogram?
Ett planprogram utreder områdets 
förutsättningar och beskriver stadsdelens 
utvecklingsmöjligheter för exempelvis ny 
bebyggelse, vägar och grönområden på längre 
sikt� Planprogram är inte juridiskt bindande 
som en detaljplan utan utgör ett första steg i 
detaljplaneprocessen� Ett planprogram omfattas 
ofta av ett större område eller en stadsdel 
och anger mål och riktlinjer för den fortsatta 
planeringen�

När ett förslag till planprogram tagits fram 
skickas det ut på samråd till andra förvaltningar, 
myndigheter och boende som har möjlighet 
att skicka in synpunkter� Inkomna synpunkter 
sammanställs i en samrådsredogörelse och 
förslaget revideras� Stadsbyggnadsnämnden 
godkänner därefter förslaget� Sedan kan 
kommunen upprätta detaljplaner för de olika 
områden som planprogrammet har berört� 

Följer framtida förfrågningar om att ändra 
nuvarande markanvändning planprogrammet 
kan tjänsteskrivelser räcka som planbesked� 

Syfte och mål
Jönköping växer och år 2030 beräknas vi vara 
upp emot 158 000 invånare i vår kommun, vilket 
innebär att förtätningsprojekt berör så gott som 
alla stadsdelar�

Syftet med planprogrammet är att skapa en 
översikt av lämplig förtätning och omvandling 
som är anpassat till Råslätts karaktär och tar 
hänsyn till framtida behov i området när det 
gäller skola, bostäder, trafik och centrumbildning 
m�m� Planprogrammet kommer att vara 
vägledande för framtida detaljplaner i Råslätt� 

Målsättningen med programmet är att beskriva 
en framtida möjlig helhetslösning för Råslätt som 

visar vilka förtätningar och tillägg som kan göras 
med hänsyn till de kulturhistoriska värdena� 
Målet är att Råslätt blir en ännu bättre plats att 
bo och verka i samtidigt som nya bostäder och 
annan service kan skapas� I ett mer övergripande 
perspektiv föreslår planprogrammet även 
mer långsiktiga visioner för angränsande 
områden och möjliga kopplingar till och från 
programområdet� Framtida förändringar av 
järnvägen mellan Månsarp-Jönköping ska också 
beaktas�

Plandata
Råslätt är beläget cirka fem kilometer söder 
om Jönköpings centrum� I området bor 
det knappt 5500 invånare� Planområdet 
avgränsas av Norrahammarleden i norr, 
E4an i öster, Hällstorpsvägen i söder och 
naturområdet Lillån i väster� Råslätt byggdes 
under 1960- och 1970-talet och är ett exempel 
på miljonprogramsbebyggelse i Jönköping� 
I området finns både utbud av offentlig och 
kommersiell service� Råslätt har stor tillgång 
till grönska� Stadsdelen har en högre andel 
kollektivtrafikresande än genomsnittet samt lägst 
bilinnehav i hela Jönköping� 

Förslag tas fram Samråd Detaljplaner 
tas fram för 

enskilda
delområden

Godkännande 
Stadsbyggnadsnämnden 

godkänner förslaget

Samrådsredogörelse
Sammanställning av 

synpunkter

Process för planprogram

Samråd Granskning Laga kraftAntagandeGodkännande

Process för detaljplan
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Råslätt idag

Råslätts utvecklings-
potential utifrån dess 
geografiska läge
Råslätt kommer i framtiden ha ett strategiskt läge 
i kommunen� Planering sker för möjligheterna 
till en ny höghastighetsbana vid Södra Munksjön 
vilket kan bli en viktig knutpunkt i Jönköping� Från 
den nya höghastighetsbanan kommer det vara 
lika långt till Råslätt som till centrala Jönköping, 
cirka 3 kilometer� 

I framtiden kommer då Råslätt ligga i ett 
centralt läge i förhållande till den nya 
höghastighetsbanan� 

År 2030 beräknas Jönköpings kommun vara 
upp emot 158 000 invånare och i takt med att 
Jönköping växer behöver det planeras för ny 
bebyggelse� Enligt översiktsplanens riktlinje 
om hållbar byggnation ska nybyggnation 
i första hand ske genom förtätning och 
omvandling inom befintliga tätorten. Nya 
bostadsområden ska byggas i anslutning 
till befintlig bebyggelsestruktur och där 
kollektivtrafikförsörjningen är bra ska en hög 
exploatering tillämpas�

Att förtäta och utveckla Råslätt är på så 
sätt strategiskt när staden växer och när 
höghastighetsbana planeras i närheten av 
Råslätt� Det följer samtidigt översiktsplanens 
riktlinjer om hållbar byggnation� Råslätt har 
en potential till att bli en viktig nod i södra 
Jönköping, vilket förstärks genom den föreslagna 
utvecklingen av stadsdelen�  Idag har Råslätt 
god kollektivtrafik och ett brett serviceutbud. 
Det består bland annat av bibliotek, vårdcentral, 
simhall och större livsmedelsbutik som inte finns 
i alla stadsdelar� Detta gör att området har ett 
upptagningsområde som sträcker sig utanför 
Råslätt� 

Råslätt kan dock upplevas avskärmat från 
omkringliggande områden� Området avgränsas 
av Norrahammarleden i norr, E4an i öster, 
Hällstorpsvägen i söder och naturområdet Lillån i 
väster. Trafiklederna och naturområdena skapar 
barriärer vilket kan bidra till att avståndet till 
centrala Jönköping upplevs längre än vad det 
faktiskt är� För att minska barriärerna och bättre 

Skeppsbron

Jönköping
centrum

Råslätt

2,9 km

3 km

Kartan visar Råslätts läge i förhållande till Skeppsbron och 
centrala Jönköping.
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Kartan visar befintliga kopplingar till och från Råslätt i blågrönt. Planprogrammet föreslår de gula kopplingar som två olika alternativ för 
att bättre koppla Råslätt västerut över Lillån och Värnamovägen markerat med gult stärks genom att omvandlas till stadsgata. 
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knyta Råslätt till omkringliggande områden är det 
viktigt att skapa bättre kopplingar och att stärka 
stråk� 

Råslätt som stadsdel
Råslätt byggdes mellan 1966-72 som ett 
miljonprogramsområde i en tidsenlig 
modernistisk arkitektur� 

Idag är Råslätt den stadsdel som är mest 
tätbefolkad i Jönköping och innehåller ett stort 
utbud av offentlig och kommersiell service. 
Bilinnehavet i Råslätt är lägst i jämförelse med 
Jönköpings övriga stadsdelar. I området finns 
även cykelpool som är gratis för alla boenden� 

Kollektivtrafiken är välutbyggd med flera 
stombusslinjer och hög turtäthet� Ett nytt 
resecentrum har planerats som håller på att 
byggas� Området har stor tillgång till många och 
olika typer av grönområden och på senare tid har 
olika sorters upprustningar gjorts, exempelvis 
fasadrenoveringar vid Kärrhöksgatan, som 
fick stadsbyggnadspris år 2019. För att stärka 
jämställdheten i Råslätt har det även byggts 
en ny dansscen utanför Stadsgården som ska 
uppmuntra till dans och rörelse i det offentliga 
rummet�

Hållbar stadsutveckling
Råslätt kan på så sätt ses som en relativt hållbar 
stadsdel som har goda förutsättningar att 
utvecklas ännu tmer hållbart� Planprogrammet 
föreslår exempelvis en förtätning med ny 
bebyggelse, en ökad blandning av bostadsformer 
samt ett ökat serviceutbud� Ett ökat antal 
boende ger goda förutsättningar för att bygga ut 
kollektivtrafiken. En blandning av bostadsformer 
kan i sin tur leda till en ökad social bladning av 
människor� Ett ökat serviceutbud i anslutning 
till bostaden bedöms som positivt eftersom det 
privata bilanvändandet kan komma att minska� 
Ökad service kan samtidigt leda till fler möten i 
närområdet, vilket bedöms positivt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv�

Ett annat exempel är grönområdet Lillån 
som idag är relativt otillgängligt� Här föreslår 
planprogrammet att nya promenadslingor 
anläggs vilket kan bidra till att området används 
av fler människor än idag för rekreation. 

Cykelpool

Nya fasadrenoveringarNy dansscen

Illustration över nytt resecentrum
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Medborgardialog

För att uppnå god social hållbarhet, är de 
boendes insyn och delaktighet en viktig faktor� 
Vid olika tillfällen har kommunen haft dialog 
med de boende om planprogrammet, för att få 
in synpunkter från dem samt för att inhämta 
djupare kunskap om lokala behov�

Under Råslättsdagen 2019, där många boende 
från Råslätt samt även besökare från andra 
stadsdelar rörde sig, har det informerats om att 
ett planprogram är på gång och vilka delar på 
stadsdelsförnyelsen som redan har påbörjats, 
såsom detaljplan för en ny förskola, byggnation 
av ny vårdcentral och planering av ett nytt 
resecentrum i samband med att busstrafiken 
ställs om från biogas till el� För att kunna nå så 
många människor som möjligt har det samtidigt 
lagts ut en digital enkät där man kunde rita i 
interaktiva kartor och lämna synpunkter�

Det har även hållits ett dialogmöte med deltagare 
från utvalda grupper, för att fånga upp de som 
vanligtvis inte kommer till tals i dialoger� I detta 
forum har både stadsbyggnadsfrågor och andra 
frågor diskuterats�

Dialogen har gett resultat
Det har kommit in många olika förslag och 
synpunkter under dialogtillfällena� Det blev 
mycket tydligt att naturen i Råslätt och dess 
anslutning ses som en värdefull tillgång� Speciellt 
de gröna innergårdarna framhävdes och stor 
enighet rådde i de olika grupperna om att ingen 
ny bebyggelse skulle tillkomma här� Å andra 
sidan såg man positivt på att Råslätt som stadsdel 
utvecklas med bland annat ny bebyggelse� Viktigt 
ansågs dock av de boenden, att man är mån om 
att bevara de gröna kvalitéerna så långt som 
möjligt, samtidigt att förtätningen till sin största 
del håller sig till områdets ytterkant� Att tillföra ny 
bebyggelse på det södra koloniområdet ansågs 
exempelvis inte som negativt� 

Att Råslätt till sin största del är bilfritt sågs 
allmänt som en stor kvalité och vikten av att 
inte öppna upp stadsdelen för mer biltrafik 
påpekades� 

Diskussion kring rörelsestråk.

En grupps förslag till ny bebyggelse vid det södra koloniområdet.
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Synpunkter gör avtryck
Synpunkterna som inkommit under 
dialogtillfällena har gjort avtryck i 
programförslaget som anger Råslätts långsiktiga 
utveckling� Exempelvis föreslås den största delen 
av förtätningen ligga i områdets ytterkanter, 
samtidigt som ingen ny bostadsbebyggelse 
föreslås i de gröna innergårdarna� Råslätt som 
helhet föreslås även i fortsättningen vara i 
huvudsak bilfritt, med undantag av ett nytt 
kollektivtrafikstråk som innebär en betydligt 
bättre koppling med de angränsande 
stadsdelarna och Havsörnsgatans södra del som 
öppnas för biltrafik.  

Gruppernas olika förslag till ny bebyggelse.
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PROGRAM- 
FÖRSLAG
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Planeringsprinciper

Övergripande planeringsprinciper för planprogrammet har tagits fram. Principerna utgår från 
översiktsplanens planstrategi,  framförallt punkterna ”hållbar byggnation” och ”blandad bebyggelse”. 
Planeringsprinciperna har även tagit hänsyn till områdets förutsättningar och kulturhistoriska 
värden. Råslätt är ett kulturhistorisk intressant område, då det är ett tydligt exempel på 
miljonprogramsbebyggelse. De befintliga värdena beskrivs närmare under kapitlet ”Förutsättningar”. 

- Koncentrera biltrafik främst till 
ytterkanterna 

- Förbättra kopplingar och 
stärka kollektivtrafiken 

-Omvandla trafikleder till 
stadsgator

Idag är Råslätt i princip bilfritt och även i 
framtiden kommer biltrafiken vara koncentrerad 
till områdets ytterkanter� För att bättre 
sammanlänka Råslätt med omkringliggande 
områden skapas nya kopplingar för 
kollektivtrafiken västerut och trafikleder 
omvandlas till stadsgator, där olika funktioner 
och trafikslag samlas.  

- Förtäta främst i ytterkanterna 
- Tillför nya bebyggelsetyper och 

boendeformer  
- Möjliggöra fler verksamheter

Ny bebyggelse tillkommer främst i områdets 
ytterkant och i centrumområde för att stärka 
stråk och bevara grönområden� Syftet är att 

skapa en tydlig gräns mellan befintlig och ny 
bebyggelse och bidrar till att bevara kulturvärdet 
av befintlig bebyggelse. Planprogrammet 
eftersträvar blandad bebyggelse enligt 
översiktsplanens planstrategi� För att skapa 
förutsättningar för mer liv och rörelse ska 
service, arbetsplatser och bostäder blandas� Den 
nya bebyggelsen ska även tillföra en variation i 
upplåtelseformer, arkitektur, bebyggelsestruktur 
och boendeformer� Samtidigt ska bebyggelsens 
höjd anpassas till sin omgivning� Genom att 
förtäta i anslutning till befintlig bebyggelse och 
kollektivtrafik gynnas en hållbar byggnation. 

- Behålla och utveckla de gröna 
kvaliteterna så långt som 

möjligt

De gröna områdena i Råslätt är en stor 
kvalitet som så långt som möjligt ska behållas� 
Enligt översiktsplanens planstrategi ”blandad 
bebyggelse” ska grönområden som har betydelse 
för rekreation eller stadsmiljön sparas� Restytor 
och grönytor i områdets ytterkanter kan dock tas 
i anspråk för att exempelvis stärka stråk� 

232



13

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

Naturområden

Parker

Gårdar

Koloniområden

Ny förskola

Föreslagna kollektivtra�kstråk

Centrumområde

Förslag på ny bebyggelse

Ny sporthall
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Förslagets huvuddrag

Kartan visar planprogrammets huvuddrag: Bättre kopplingar skapas västerut, förtätning sker främst i områdets ytterkanter samt behålls 
de gröna kvaliteterna i området så långt som möjligt. 
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Stråk och målpunkter

 Från trafikled till stadsgata: 
Idag finns det redan ett 
stort utbud av offentlig 
och kommersiell service 
i Råslätt. Den befintliga 

vägstrukturen är däremot 
utformad så att man passerar 

förbi Råslätt. Genom att 
omvandla gaturummet 

och sänka hastigheten blir 
upplevelsen istället att köra 

genom Råslätt. Därmed stärks 
Råslätt som en intressant 
målpunkt och möjligheten 

ökar att besökare utifrån vill 
stanna till.

Skapa nya kopplingar 
och möjliggör för fler 

alternativa vägar som är mer 
stadsmässigt utformade till 

och från området.

Målpunkter 
Målpunkter är platser där bland annat människor 
samlas och uppehåller sig� Det kan även vara en 

verksamhet eller ett serviceutbud� I och utanför 
området finns det ett antal målpunkter. De flesta 
målpunkter och mötesplatser är befintliga och 
nyttjas av Råslättsborna idag� Planprogrammet 
föreslår att förstärka några platser för att bli mer 
attraktiva att vistas på� 

I medborgardialogen identifierades ett antal 
mötesplatser där människor brukar vara� En 
stor målpunkt är centrumområdet med bland 
annat centrumhuset och Stadsgårdsskolan� En 
annan plats där många vistas är fotbollsplanen 
i väster tillsammans med Puls arena och 
Björkkullen. Andra platser som identifierades 
som målpunkter var idrottsområdet i norr, 
koloniområdena i väst och norr samt Råslätt 
skogspark och Fiskgjusegatans park i sydöst� 
Råslättskolan och den nya vårdcentralen utgör 
även målpunkter då det är platser med många 
besökare� 

Nya målpunkter och målpunkter som 
förstärks

Idrottsplatsen i norr 
Idrottsplatsen i norr är redan idag en målpunkt 
för både råslättsbor och besökare från hela 
kommunen. Här finns det friidrott, fotboll och 
bandyis. Då det finns planer på att anlägga en ny 
sporthall på platsen kan målpunkten förstärkas 
ytterligare och blir en ännu större målpunkt i 
framtiden� En sporthall innebär att idrottsplatsen 
i högre utsträckning blir en målpunkt för invånare 
från hela kommunen�

Nya förskolor
I nordväst pågår detaljplanearbete för en ny 
förskola� I området i söder föreslås att en ny 
förskola anläggs� Förskolorna kommer bli nya 
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Södra 
området

Stråk och målpunkter
Gång- och cykelstråk

Nya kollektivtra�kstråk

Målpunkter - be�ntliga

Nya gång- och cykelstråk

Huvud gång- och cykelstråk

Kollektivtra�k

Omvandling till stadsgata

Målpunkter som förstärks

Målpunkter - nya

Kartan visar befintliga och nya rörelsestråk i området samt befintliga målpunkter, målpunkter som förstärks och nya målpunkter.
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målpunkter i området� 

Resecentrum
Ett nytt resecentrum anläggs vilket blir en ny 
målpunkt. Läs mer under kollektivtrafik (s. 19).

Gröna målpunkter
Gröna målpunkter i området som förstärks är 
Törneskategatans park och koloniområdet i norr� 
Nya gröna målpunkter som tillförs är ny park 
i norr samt ny lokalisering för hundrastgård� 
Samtliga beskrivs närmare under kapitlet 
”Grönstruktur” (s. 29).

Stråk 
För att skapa fler alternativa vägar föreslås vissa 
stråk omgestaltas till stadsgator där trafikslagen 
samlas� Andra stråk förbättras genom nya gång- 
och cykelvägar för att bättre koppla samman 
området och målpunkter� För att bättre koppla 
området västerut föreslås även alternativa 
kollektivtrafikstråk över Lillån vilket beskrivs 
närmare under rubriken kollektivtrafik. 

Stadsgator
I områdets ytterkanter omvandlas gatorna 
till stadsgator. Råslätt är idag trafikseparerat 
där biltrafik och gång- och cykeltrafik inte 
blandas. På de flesta gatorna som omvandlas till 
stadsgator är trafiken idag separerad. Längs med 
Värnamovägen finns en gång- och cykelbana 
men den skiljs från körbanan med en gräsyta� På 

Havsörnsgatan och Kärrhöksgatan finns varken 
gång- eller cykelbanor� 

Avsaknaden av gång- och cykelbana 
längs med Kärrhöksgatan var något som 
uppmärksammades i medborgardialogen� Det 
framkom även att det längs med Värnamovägen 
saknas övergångsställen och att vissa 
övergångsställen upplevs otrygga� 

I de nya stadsgatorna samlas istället de olika 
funktionerna och trafikslagen och gatorna kantas 
helt eller delvis av bebyggelse. Att trafikslagen 
integreras och ligger i anslutning till bebyggelsen 
där entréer riktas mot gatan ger förutsättningar 
för liv och rörelse i gaturummet under dygnets 
alla timmar� Det skapar ett komplement till den 
befintliga strukturen och ger en valmöjlighet 
att kunna gå och cykla längs med de befolkade 
stadsgatorna på exempelvis kvällarna� De 
efterföljande sektionerna är exempel på vad 
gatorna kan komma att inrymma� 

Nya stråk eller stråk som förstärks

Värnamovägen (A-A och B-B)
Stråket är viktigt för att koppla området mot 
centrala Jönköping och söderut� Vägen passerar 
idag förbi Råslätt och genom att den omgestaltas 
till stadsgata med bebyggelse på båda sidor 
där det är möjligt, skapas istället känslan att 
gatan går genom Råslätt� Bebyggelsen och 
de olika verksamheterna ger förutsättningar 

Sektion A-A: Förslag till sektion över Värnamovägens norra del. Sektionen visar hur gatan kan omvandlas i framtiden. 
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för liv och rörelse längs stråket� På längre sikt 
är gatan tänkt att kunna inrymma gång- och 
cykelbanor, parkering, körfält, träd och körfält 
för kollektivtrafiken. Gatans innehåll kan dock 
komma att variera för att anpassas till befintlig 
struktur�

Havsörnsgatan östvästlig (C-C)
Stråket bedöms stärkas genom att omvandlas till 
stadsgata� Gång- och cykelväg tillförs eftersom 
gatan idag endast har körfält för motortrafik. 
Gatan har pekats ut som utvecklingsstråk då 
gatan i framtiden kan komma att förlängas för att 
koppla Råslätt västerut mot Kättilstorp samt att 

ny bebyggelse möjliggörs söder om gatan� 

Bredden på gatan har anpassats för att inte 
utesluta möjligheten att gatan kan trafikeras av 
spårtrafik. Förslagsvis kan gatan utformas med 
en körbana i mitten på 6 meter� Intill körbanan 
föreslås dubbelsidig trädplantering som är 3 
meter på var sida� På södra sidan föreslås en 
gångbana på 2,5 meter och på norra sidan en 
gång- och cykelbana på 4 meter� Gatan kantas 
av bebyggelse i söder som föreslås ha en meter 
förgårdsmark� Norr om gatan ligger idrotts- och 
koloniområdet� Gatusektionen behöver utformas 
cirka 20 meter bred för att förutom biltrafik, även 
kunna inrymma framtida spårvagn� Om denna 
blir aktuell, behöver gatusektionen omgestaltas, 
vilket innebär att träden sannolikt inte kan vara 
kvar�

Sektion C-C: Förslag till sektion över Havsörnsgatan i östvästlig riktning.

Sektion B-B: Förslag till sektion över Värnamovägens södra del. Sektionen visar hur gatan kan omvandlas i framtiden.  
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Sektion E-E: Förslag till sektion över Kärrhöksgatan.

Havsörnsgatan nordsydlig (D-D)
Gatan föreslås omgestaltas till en stadsgata för 
att bättre koppla den nya sporthallen med Råslätt 
centrum. Gatan är idag öppen för biltrafik i norra 
delen men har ingen gång- och cykelbana� Den 
södra delen kan endast nyttjas av gång- och 
cykeltrafik. Gatan får bebyggelse på båda sidor 
där verksamheter kan tillskapas i bottenplan� 
Stråket föreslås bli en gångfartsgata med låg 
hastighet där gående och cyklister prioriteras� 
Gatusektionen utformas förslagsvis 14 meter 
bred� Körytan kan vara 5 meter bred och 
samnyttjas med gående och cyklister� Utseende 
längs med stråket kan variera och inrymma 
trädzoner i olika bredder, gatuparkering och 
verksamheter kan breda ut sig vid behov� Stråket 
anses vara viktigt för att tydligare länka ihop 
Råslätts centrum med idrottsplatsen i norr�  

Kärrhöksgatan (E-E)
Stråket stärks genom att omvandlas till stadsgata� 
Gång- och cykelväg tillförs då gatan idag endast 
är utformat för biltrafik.

Sektion D-D: Förslag till sektion över Havsörnsgatan i nordsydlig riktning.
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Gatusektionen utformas förslagsvis cirka 20 
meter bred� Gatan föreslås utformas med en 
körbana i mitten på 6 meter� Intill körbanan 
föreslås dubbelsidig trädplantering som är 3 
meter på var sida� På norra sidan föreslås en 
gångbana på 2,5 meter och på södra sidan en 
gång- och cykelbana på 4 meter� Gatan kantas av 
bebyggelse både i norr och i söder, vilken föreslås 
ha minst en meter förgårdsmark�

Södra området
Gatorna kantas av bebyggelse och utformas för 
blandtrafik för både fordonstrafik och gång- och 
cykeltrafikanter. Stråken ska läggas i förlängning 
av befintliga gator så långt som möjligt. Befintlig 
gång- och cykelväg mot ravinen är en viktig 
koppling söderut och ska fortsatt ha en god 
framkomlighet� Sträckningen kan dock behöva 
anpassas till ny bebyggelse� 

Gång- och cykelstråk 
Förutsättningarna för att gå och cykla till, från och 
inom Råslätt är goda� Framkomligheten för gång- 
och cykeltrafikanter inom området är god då 
stora delar av området är fritt från motorfordon� 
Genom området finns cykelstråk som kopplar 
området utåt, norrut mot centrala Jönköping 
samt söderut mot Barnarp och Norrahammar� 

I områdets ytterkanter finns däremot sträckor 
som inte har separerade gång- och cykelbanor� 
För att förbättra framkomligheten för gång- 
och cykeltrafikanter tillskapas nya gång- och 
cykelstråk längs med dessa sträckor� Några stråk 
omvandlas till stadsgator medans det på andra 
sträckor tillförs nya gång- och cykelvägar� 

Havsörnsgatan i nordsydlig och östvästlig 
riktning, Kärrhöksgatan och Värnamovägen 
omvandlas till stadsgator där de olika trafikslagen 
samlas� Detta för att skapa alternativ till de 
stråk som endast trafikeras av gång- och 
cykeltrafikanter. Längs med Värnamovägen ska 
fortsatt huvudcykelstråket finnas kvar och ha 
en god framkomlighet, samt innehålla övriga 
trafikslag.

Medborgardialogen visade att många rör sig 
längs med Pärlugglegatan mellan centrum/
Stadsgården och kolonilotterna i norr� 

Pärlugglegatan saknar en gång- och cykelbana 
idag, varför planprogrammet föreslår en 
sådan här� Den kommer att bättre koppla ihop 
grönområdet i norr och Råslätts centrala delar 
samt att den skapar ett bättre sammanhängande 
gång- och cykelvägnät�

Gång- och cykelstråket norr om Råslättskolan får 
en något ändrad sträckning eftersom sträckan 
idag är inhägnad av skolgård� Ett nytt allmänt 
stråk föreslås anläggas längs med infartsvägen till 
Råslättsskolan för att förbättra Råslätts koppling 
västerut mot Lillån� 

Cykelstråket som går centralt genom Råslätt 
i nord-sydlig riktning, ska fortsatt ha en god 
framkomlighet och en gen och rak sträckning� 
Förbi Råslätt centrum är det däremot acceptabelt 
med lägre framkomlighet eftersom det rör sig 
många människor där� 

Bil- och fordonstrafik
Biltrafiken kommer även i framtiden vara 
koncentrerad till områdets utkant� Att Råslätt 
i stort sett är bilfritt är en princip som i stort 
kommer fortsätta gälla� Framkomligheten 
för fordonstrafik kommer vara densamma 
som i dagsläget� För att stärka stråket mellan 
Råslätt centrum och idrottsplatsen i norr 
samt möjliggöra för ny bebyggelse öppnas 
däremot södra delen av Havsörnsgatan upp för 
biltrafiken. Gatan kommer dock utformas som en 
gångfartsgata där hastigheten är låg och gatan är 
utformad efter gångtrafikanters villkor. 

Parkering
Programförslaget innebär att parkeringsytor tas i 
anspråk och befintlig parkering omlokaliseras till 
nya parkeringshus och garage� 

Enligt kommunens parkeringspolicy 
”Parkeringstal 2016” för bil och cykelparkering, 
ingår Råslätt i zon B� Eftersom området har 
god tillgång till kollektivtrafik och service 
samt att bilinnehavet i området är lågt, 
föreslår planprogrammet att tillämpa ett lägre 
parkeingstal (zon A) för ny bebyggelse ,vilket 
motsvarar centrala Jönköping� 
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Vid omlokalisering av befintlig parkering ska 
75 procent ersättas i de nya parkeringshusen 
då befintliga parkeringsplatser inte nyttjas 
fullt ut� Parkeringsutredningen från 2016 
visar att beläggningsgraden på befintliga 
parkeringsplatser är låg� 

Cykelparkering ska anordnas enligt gällande 
parkeringstal för Jönköping� För att främja 
resandet med cykel är det viktigt att det finns 
gott om cykelparkeringar och att de placeras i 
närheten av målpunkt eller entré� 

Bilinnehavet i området är lågt och Råslätt är den 
mest bilfria stadsdelen i Jönköping� Satsningar 
görs på kollektivtrafiken genom att området 
får ett nytt resecentrum och börjar trafikeras 
av elbussar. Det kan leda till att ännu fler väljer 
kollektivtrafiken framför bilen. Genom att 
prioritera kollektivtrafiken och se till att utbudet 
av parkeringsplatser inte är överdimensionerat 
kan Råslätt fortsatt förbli en stadsdel där de 
hållbara färdmedlen nyttjas i första hand, såsom 
buss och cykel�

Kollektivtrafik 
Parallellt med detta planprogram pågår 
utbyggnad av ett nytt resecentrum i Råslätt� Två 
stombusslinjer kommer att trafikeras av elbussar. 
Busshållplatsen flyttar upp från garaget och 
placeras istället öster om centrumhuset� Linje 
27 har i nuläget endast busshållplats i södra 
Råslätt och kommer i framtiden även stanna till 
vid Råslätts resecentrum� I medborgardialogen 
påpekades både att busshållplatsen i garaget 
kan upplevas mörk och otrygg och att linje 27 
bör stanna till vid Råslätt centrum, vilket således 
förbättras med det nya resecentrumet�

I det nya stadsstråket på Värnamovägen 
prioriteras kollektivtrafiken genom att separata 
busskörfält tillskapas� En plats som kan bli aktuell 
för en ny busshållplats är vid idrottsplatsen i norr 
när den nya friidrottsplatsen byggs, vilket också 
föreslogs i medborgardialogen�

En central princip i planprogrammet är att bättre 
koppla samman Råslätt med omkringliggande 
områden. Ett nytt kollektivtrafikstråk bedöms 
behövas för att bättre koppla Råslätt västerut 
och skapa ännu bättre förutsättningar 
för god kollektivtrafik. Stråket kan även 
inrymma gång- och cykeltrafik. Två alternativa 
lägen har diskuterats och pekas därför ut i 

Illustration över nytt resecentrum
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planprogrammet� I dagsläget är det inte beslutat, 
vilket alternativ som är mest fördelaktigt att 
arbeta vidare med�

En annan möjlighet i framtiden är att Råslätt 
skulle försörjas med spårtrafik. Stadsstråken 
har utformas med tillräcklig bredd för att inte 
utesluta möjligheten att i framtiden kunna 
trafikera området med spårväg. Det finns dock 
inget beslut om denna utbyggnad i dagsläget�

Illustration över nytt resecentrum
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Bebyggelse och stadsrum

Den nya bebyggelsen ska 
tillföra mer variation genom 

blandade användningar 
som stärker Råslätt som en 

attraktiv och levande stadsdel

Stärka stråk genom att 
förtäta främst i ytterkanterna 

Bebyggelsestruktur
Ny bebyggelse tillkommer främst i områdets 
ytterkant samt centrumområde� Detta för att 
stärka stråk, bevara grönområden så långt 
som möjligt samt för att bevara kulturvärdet 
av befintlig bebyggelse och skapa en tydlig 
gräns mellan gammalt och nytt� Genomgående 
i medborgardialogen framkom vikten av att 
bevara grönområdena och att förtätning av ny 
bebyggelse ansågs främst lämplig i ytterkanterna� 
I centrumområdet föreslås dock att ny 
bebyggelse kan tillkomma för att markera och 
stärka centrum, vilket också ansågs lämpligt i 
medborgardialogen� 

Bebyggelse föreslås längs med stråk på bland 
annat parkeringsytor, grönytor i ytterkanterna 
och restytor� I södra delen föreslås bebyggelse 

där det idag är naturområde och koloniområde, 
vilket var ett område som i medborgardialogen 
många föreslog som lämplig för ny byggnation� 

Stärka stråk
Bebyggelsen föreslås i områdets ytterkant 
för att stärka stråken� Bebyggelsen läggs intill 
gatan för att tydligt definiera gaturummet och 
bidra till ökat liv och rörelse längs med stråken�  
Entréer förläggs mot gata för att också bidra till 
rörelse� På vissa gator kan det vara aktuellt med 
förgårdsmark� 

Mer variation 
Den nya bebyggelsen ska ha ett eget 
arkitektonisk uttryck så den tydligt går att urskilja 
från den befintliga bebyggelsen. Det skapas på 
så sätt en tydlig ny årsring, vilken går att skilja 
från den tidstypiska miljonprogramsbebyggelsen� 
Nedan visas exempel på bebyggelse som skiljer 
sig från miljonprogramsebebyggelsen genom att 
ha varierat fasadmaterial och indrag i fasaderna� 

Det tillförs en blandad bebyggelse genom 
att området får ny bebyggelsestruktur, nya 
boendetyper och upplåtelseformer� Ny 
bebyggelsestruktur tillkommer genom att 
slutna och halvslutna kvarter tillförs, vilket 
också kan bidra till att den nya bebyggelsen 
tydlig kan gå att urskilja från befintlig. Området 

Exempel på varierad arkitektur.
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Låg bebyggelse
 (ca 2-4 vån)

Mellanhög bebyggelse 
(ca 5-6 vån)

Hög bebyggelse 
(ca 7 vån och högre)

Låg till mellanhög
bebyggelse (ca 2-6 vån)
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Törnskategatan
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Kartan visar den nya bebyggelsens höjder. 
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får nya bebyggelsetyper genom att det tillförs 
radhusbebyggelse och nya upplåtelseformer 
genom att det tillförs bostadsrätter� I dagsläget 
finns det endast lägenheter som är hyresrätter. 
I området finns främst lägenheter som är 
mellan 60-100 kvadratmeter� För att få blandade 
bostadsstorlekar i området bör det tillföras fler 
lägenheter som är både mindre och större� 
Större lägenheter var något som efterfrågades i 
medborgardialogen�

Bebyggelsehöjd och anpassning till befint-
lig bebyggelse 
Bebyggelsen ska samtidigt anpassas i förhållande 
till sin omgivning� I de centrala delarna mot 
resecentrum kan bebyggelsen bli högre än 
befintlig bebyggelse för att markera centrum. 
I det södra området och intill Råslättskolan är 
bebyggelsen lägre för att anpassas till den låga 
bebyggelsen i skolområdet och villabebyggelse 
i Lockebo� Längs med Värnamovägen i norr kan 
bebyggelsen vara allt från två till sex våningar, 
beroende på hur högt exploateringsintresset när 
detaljplaneläggning blir aktuellt� Övrig bebyggelse 
utformas mellanhög cirka fem till sex våningar 
för att trappas ned i förhållande till befintliga 7-8 
våningshusen� Den nya bebyggelsen ska placeras 
i förhållande till befintlig bebyggelse och ta vara 
på viktiga siktlinjer och stråk� 

Riktlinjer för bostadskvarter 
För att skapa god bebyggd miljö sätts riktlinjer 
för bebyggelsen som kommer från Spacescapes 
rapport ”Mäta stad”  från 2016� Riktlinjerna ska 
inte ses som absoluta mått utan riktlinjer som 
bör eftersträvas i kommande planering och 
utbyggnad�  

 » Minst 40 procent av kvartersytan bör vara 
utemiljö för att skapa tillräcklig plats för 
utevistelse

 »  1500 kvadratmeter sammanhållen gård bör 
finnas inom varje kvarter för att innehålla 
en mångfald av funktioner och vara en 
mötesplats för boende i kvarteret�

Funktioner 
Enligt översiktsplanen ska blandad bebyggelse 
eftersträvas för att ge förutsättningar för mer liv 
och rörelse� Med den nya bebyggelsen blandas 
bostäder, verksamheter och kontor� Råslätt 
består idag mestadels av bostäder förutom 
verksamheterna i centrum� Att tillföra mer 
verksamheter och kontor i området bidrar till 
en mer blandad bebyggelse och en mer levande 
stadsdel under fler av dygnets timmar.

I de nya kvarteren ska en blandad bebyggelse 
eftersträvas så långt som möjligt� I 
strategiska lägen längs med stadsstråken 
och centrumområdet ska det möjliggöras för 
centrumverksamhet i bottenplan för att kunna 
inrymma lokaler för verksamheter� Levande 
bottenvåningarna bidrar till trivsam gatumiljö 
och ger förutsättningar för mer liv och rörelse� 
Att placera verksamheter i bottenplan är således 
ytterligare ett sätt att stärka stadstråken och 
blanda bebyggelsen� 

Bilderna visar exempel på gatuomvandling 
från trafikled till stadsgata med bebyggelse i 

Exempel från Råbyvägen i Uppsala före gatuomvandling.

Exempel från Råbyvägen i Uppsala efter gatuomvandling.
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Bostäder

Verksamheter/
kontor

Förskola

Verksamheter i 
bottenvåning

Parkeringshus

Torg

Centrumområde

Bostäder/förskola/
verksamheter

Sporthall

Bostäder/kontor/
verksamheter

Kartan visar den nya bebyggelsens olika funktioner. 
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anslutning till gata och centrumverksamheter i 
bottenplan� Omvandlingen skapar förutsättningar 
för ett mer levande gaturum och ökar känslan av 
att köra igenom stadsdel istället för att passera�
Längs med Värnamovägen placeras nya kontor 
och verksamheter för att stärka stadsstråket�

Idrott: 
I norr ligger Råslätts idrottsplats med friidrott, 
fotboll och bandyis. Planer finns på att anlägga 
en ny sporthall på platsen vilket kommer bli en 
målpunkt för hela Jönköping� Det bidrar också 
till en blandad bebyggelse samt stärker Råslätt 
som en nod i Jönköping� Sporthallens entréer bör 
placeras mot gatan för att förstärka utpekade 
stråk� 

Skola och förskola: 
När Råslätt växer kommer det krävas fler 
förskolor� För närvarande detaljplaneras 
en ny förskola i nordväst för att skapa 
nya förskoleplatser och flytta ut befintliga 
förskoleavdelningar i Råslättskolan, vilket 
kommer leda till ett visst överskott av 
förskoleplatser i området� 

I framtiden kan det finns ett behov av mellan 
två till tre nya förskolor som motsvarar cirka 
300 platser� Detta om området byggs ut enligt 
planprogrammet och på grund av behov av 
omförflyttning av befintliga förskolor. 

Den nya utbyggnaden kan leda till ett behov 
av cirka en ny förskola med 120 platser under 
förutsättning att delar av bostäderna exempelvis 
blir trygghetsboende eller likande som inte 
generar behov av förskoleplatser� Planförslaget 
innebär även att förskolan Pärlugglan måste 
omlokaliseras som består av 60 platser� I södra 
Råslätt längs med Törnskategatan finns tre 
befintliga förskolor som inom 10 års sikt behöver 
nya lokaler, vilket kommer leda till ett behov av 
ytterligare en förskola. Totalt kan det alltså finnas 
ett behov på mellan två till tre nya förskolor men 
hur många förskolor som behövs beror också 
på i vilken takt området byggs ut� Nya förskolor 
föreslås i första hand lokaliseras i Råslätts södra 
del där det kan inrymmas en till två nya förskolor� 
Inom övriga kvarter kan också lämpligheten av 
nya förskolor utredas i ett senare skede för att 

sprida ut förskolorna i området� 

Råslättskolan (F-6) och Stadsgårdsskolan 
(7-9) bedöms ha tillräcklig kapacitet för att 
klara byggnationen� Stadsgården är dock i 
renoveringsbehov vilket innebär att skolan kan 
behöva byggas om på sikt� 

Parkeringshus: 
I planprogrammet pekas tre platser ut som 
lämpliga för parkeringshus� Ett parkeringshus 
i söder och två i norr� För att klara 
placeringsbehovet för ny bebyggelse kommer 
det även krävas underjordiska garage under 
ny bebyggelse och att samtliga parkeringshus 
är minst 4-5 våningar� Parkeringshusen bör 
maximalt vara 6 våningar för att inte vara högre 
än nytillkommen bebyggelse� 

I bottenplan mot stadstråk kan delar av 
parkeringshusen användas för verksamheter 
för att skapa levande bottenvåningar mot gatan� 
Fasader utan entréer, fönster eller verksamheter 
kan upplevas otrygga, tomma och trista� Där 
det inte är möjligt att skapa verksamheter mot 
stadstråken är det därför viktigt att fasaden 
utformas med särskild hänsyn så att stråket 
upplevs tryggt� Parkeringshusen kan även 
vara inbyggda och kombineras med bostäder/
verksamheter mot gatan� Se exempel nedan�

Exempel från parkeringshuset Smedjan
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Bebyggelseområden

Centrumområde
Centrumområdet innehåller idag olika slag 
verksamheter, torg och skoländamål� Dessa 
användningar är tänkta att fortsätta även 
i framtiden� Området är dock i behov av 
renovering och kan komma att byggas om� För 
att ge plats till det har centrumområdet utökats 
i planprogrammet� Under medborgardialogen 
kom det även fram önskemål om mer lokalytor 
för verksamheter�

Ett möjligt framtida scenario för de övriga 
centrumdelarna kan vara att dela upp 
byggnadsvolymerna på ett annat sätt och placera 
om dem för att skapa ett genomgående stråk� 

Befintligt torg: 
Torget mellan centrumbyggnaden och 
Stadsgården utgör en viktig mötesplats och bör 
därför finnas kvar. Dess storlek och läge kan 
däremot komma att förändras, beroende på 
vilken lösning man väljer� Ett förslag som tidigare 
har tagits fram är att komplettera torget med 
en stor trappa. Befintlig byggnad norr om torget 
som inrymmer tandvården ska rivas och komma 
att ersättas med ny bebyggelse i förslagsvis två-
tre våningar�

Nytt entrétorg 
Befintlig parkeringsplats framför 
centrumbyggnad utgör det första intrycket man 
får när man kör in i Råslätt� Platsen kommer 
att förstärkas med ett nytt resecentrum och 
i anslutning till centrumbyggnaden föreslås 
en högre byggnad mot platsen� Söder om 
parkeringsplatsen har det nyligen byggts en 
ny vårdcentral som ramar in och förstärker 
stadsrummet� Resecentrum och den nya 
bebyggelsen skapar tillsammans ett nytt 
entrétorg till Råslätts centrum�

Planprogrammets intention med detta område 
är att åstadkomma ett sammanhållet intryck 
och skapa ett välkommande stadsrum för både 
boende och besökare till Råslätt�

Nytt entrétorg markerat i lila,. Enter arkitektur 

Förslag på ny trappa vid torget, Enter arkitektur. Illustration över nytt resecentrum och ny vårdcentral

247



28

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

Exempel från kvarteret Maskinen i Jönköping där 
radhusbebyggelse blandas med flerbostadshus i samma kvarter.

Kvarter vid Havsörnsgatan (öst-västlig)
Kvarteren vid Havsörnsgatan innehåller 
flerbostadshus i sex våningar, varav den 
översta våningen är indragen� Husen kan 
förslagsvis utformas som U-formad för att skapa 
halvöppna innergårdar, som är avskärmade 
mot Värnamovägen� För att åstadkomma 
stadsmässighet, bör entréerna orienteras mot 
gatan� Centrumverksamheter i bottenplanet 
mot Havsörnsgatan kan bidra till liv och rörelse i 
gaturummet under dygnets alla timmar�

Parkeringen är tänkt att ske i parkeringsgarage 
under hela gårdsytan� För att möjliggöra den 
föreslagna bebyggelsen, behöver de befintliga 
parkeringsdäcken rivas� Detta innebär att ett eller 
två nya parkeringshus behöver byggas, för att 
täcka det sammanlagda parkeringsbehovet�

Kvarter vid Värnamovägen
Vid Värnamovägen föreslår programmet 
flerbostadshus placerade längs gatan för att 
stärker gaturummet� 

I norr planeras det för ny bebyggelse i lamellform 
mellan två till sex våningar som innehåller 
kontor och verksamheter� För att genomföra den 
föreslagna bebyggelsen mellan motorvägen och 
idrottsytan behöver en befintlig vattenledning 
flyttas, vilket inte är beslutat i dagsläget.

Mellan Havsörnsgatan (nord-sydlig) och 
Värnamovägen föreslås bostäder, kontor 
och centrumverksamhet i bottenplan� För 

att åstadkomma bra boendemiljöer föreslås 
kvarteren utformas slutna alternativt halvslutna, 
vilket utreds närmare i kommande detaljplan� 
De halvslutna kvarteren kan förslagsvis 
öppna sig mot den befintliga bebyggelsen 
med stadsradshus mot Havsörnsgatan� 
Flerbostadshusens höjd är fem plus en indragen 
våning och stadsradhusen är två till tre våningar� 

I söder föreslås bebyggelse i fyra våningar plus en 
indragen våning för att anpassas till omgivningen� 
På västra sidan av Värnamovägen föreslås ett 
lamellhus med bostäder och centrumverksamhet 
i bottenplan� På östra sidan av Värnamovägen 
föreslås halvslutna kvarter med bostäder, kontor 
och verksamhet�

För samtliga kvarter längs Värnamovägen 
ska entréerna orienteras mot gatan för att 
åstadkomma stadsmässighet� Där det är 
lämpligt kan det finnas centrumverksamhet i 
bottenvåningar, vilket kan bidra med att skapa 
liv och rörelse i gaturummet under dygnets alla 
timmar�

Modell över förslagen ny bebyggelse, sett från nordväst. 

Modell över förslagen ny bebyggelse längs med Värnamovägen, 
sett från sydöst.
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Kvarter vid Pärlugglegatan
Vid Pärlugglegatan föreslår planprogrammet 
radhus/parhus/kejdehus eller flerbostadshus i 
en höjd på två till fyra våningar� Entréerna bör 
orienteras mot gatan�

Kvarter norr om Kärrhöksgatan
Norr om Kärrhöksgatan föreslår planprogrammet 
nya flerbostadshus i fem våningar, 
varav den översta våningen är indragen� 
Byggnadskropparna föreslås utformas U-formad, 
med de halvöppna gårdssidorna vända mot den 

befintliga bebyggelsen. För att åstadkomma 
stadsmässighet, bör entréerna orienteras mot 
gatan� I bottenvåning mot Havsörnsgatan kan 
även centrumverksamhet inrymmas i begränsad 
utsträckning, vilket bidra till liv och rörelse i 
gaturummet under dygnets alla timmar�

Parkeringen är tänkt att ske i parkeringsgarage 
under hela gårdsytan� 

För att möjliggöra den föreslagna bebyggelsen, 
behöver de befintliga parkeringsdäcken rivas. 
Sannolikt behöver ett nytt parkeringshus 
byggas, för att täcka det sammanlagda 
parkeringsbehovet�

Kvarter söder om Kärrhöksgatan
Kvarteret söder om Kärrhöksgatan är till stor 
del skogsbevuxen och innehåller ett område 
med kolonilotter längre in� Här föreslår 
planprogrammet istället att uppföra rad- eller 
flerbostadshus i två till fyra våningar. Området 
föreslås även för skoländamål och är tänkt att 
kunna innehålla en till två förskolor� Dessa bör 
placeras längre in i området, dels av trafikbuller- 
och trafiksäkerhetsskäl och dels för att kunna 
ordna en bra utemiljö� Området kan även 
innehålla centrumverksamhet� 

Öbon 1
Fastigheten Öbon 1 utgör Råslätts yttre 
bebyggelsekant i sydväst mot skogsområdet 
mellan Råslätt och Grästorp�

Här föreslår planprogrammet ett flerbostadshus 
i fem våningar, varav den översta våningen är 

Modell över förslagen ny bebyggelse längs med Kärrhöksgatan, 
sett från väst. 

Exempel på radhusbebyggelse

Modell över förslagen ny bebyggelse längs med Värnamovägen, 
sett från syd.

Modell över förslagen ny bebyggelse längs Pärlugglegatan, sett 
från syd.

249



30

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

indragen� I bottenvåningen mot Havsörnsgatan 
kan även centrumverksamhet inrymmas i 
begränsad utsträckning� Fastigheten kan 
alternativt utnyttjas för förskola� Entréerna bör 
orienteras mot gatan� 

Förskolor söder om Törnskategatan
På sikt behöver förskolorna söder om 
Törnskategatan flyttas ut, vilket möjliggör att 
omvandla husen till bostäder eller verksamheter 
i en höjd på förslagsvis två till tre våningar� 
Då byggnaderna ligger mitt i området där det 
inte finns någon trafik bör det inte tillföras 
verksamheter som generar trafik. Lämpliga 
verksamheter kan istället vara exempelvis 
föreningslokaler eller annan verksamhet kopplat 
till bostäderna� För att stärka stråket och uppnå 
god stadsmässighet, bör entréerna orienteras 
mot gata� 
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Grönstruktur

Behålla de gröna kvaliteterna 
så långt som möjligt och 

förbättra tillgången till dem 
och dess kvaliteter

Råslätt har stor tillgång till många och olika typer 
av grönområden. Inne i området finns gröna 
gårdar, parker och rekreationsstråk� I området är 
husen placerade med mellanrum vilket skapar en 
sammanhängande grönstruktur där de privata 
och offentliga grönytorna är sammankopplade. 
Mellan husen finns mer privata gröna gårdar 
med bland annat lek- och grillplatser� I 
området finns även tre allmänna parker. Gröna 
rekreationsstråk som kantas av träd och grönytor 
länkar samman gårdarna och parkerna� 

Omkring området finns stora naturområden 
med höga naturvärden och i utkanten finns 
även koloniområden med gröna kvaliteter� Enligt 
grönstrukturplanen ska det eftersträvas att 
bostäder har 300 meter till ett grönområde och 
500 meter till ett större grönområde� Nästan hela 
Råslätt uppfyller dessa kriterier och eftersom 
området även har gott om gröna gårdar bedöms 
tillgången till grönska som god i hela området� 
Råslätt har också god tillgång till grönområden 
med sociala kvaliteter i jämförelse med 
andra områden i Jönköping. Däremot är flera 
grönområden bullerutsatta�

De gröna områdena i Råslätt är en stor kvalitet 
som så långt som möjligt ska behållas� De gröna 
värdena är något som uppskattas av boende 
i Råslätt och grönområden utnyttjas även av 
skolorna� I medborgardialogen framkom en 

tydlig önskan om att inte bebygga grönområdena 
mellan husen� Det inkom även förslag på att 
utveckla och få tillgång till grönområden på 
olika sätt samt skapa fler lekplatser och platser 
för aktivitet� I takt med att Råslätt växer med 
mer bebyggelse ökar behovet av tillgången till 
grönområdena och fler gröna mötesplatser. 
Planprogrammet föreslår därför ett antal 
utvecklingsplatser och utvecklingsstråk för att 
rusta upp och skapa nya mötesplatser samt 
förbättra tillgången till grönområdena� 

Utvecklingsområden och 
utvecklingstråk
Lillån: 
Utvecklingsstråk föreslås längs med Lillån för 
att skapa bättre tillgång till naturområdet� På 
vissa platser är det möjligt att ta sig ner till 
Lillån men längs med ån är det svårt att ta sig 
fram� Nya stigar föreslås anläggas längs med 
ån där det är möjligt utifrån höjdskillnaderna� 
Ut med stråket föreslås även nya sittplatser 
anläggas för att skapa nya mötesplatser� Det 
kan även utredas om det är möjligt att anlägga 
slingor för terrängcykling� Lillån ligger ett par 
meter nedanför Råslätt vilket gör att det nere 
i ravinen inte upplevs som att det ligger ett 
större bostadsområde intill� Grönområdet är 
dessutom ett av få områden i Råslätt som inte 
är bullerutsatt� Genom att utveckla stråket längs 
Lillån kan fler ta del av naturområdet och en 
naturupplevelse tillskapas nära bostaden� Att 
få förbättrad tillgång till Lillån var ett önskemål i 
medborgardialogen och ansågs viktigt i takt om 
Råslätt får mer bebyggelse� Det bidrar också till 
att förbättra kopplingarna då naturområdet till 
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Kartan visar befintlig grönstruktur, föreslagna utvecklingsstråk och utvecklingsområden för att stärka och skapa nya gröna mötesplatser

253



34

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

viss del är en barriär mellan Råslätt och Grästorp� 

Hundrastgård
En ny hundrastgård föreslås söder om 
Råslättskolan och väster om fotbollsplanerna� 
I medborgardialogen efterfrågades en 
hundrastgård då området där den nya förskolan 
vid Pärluggleagartan detatljplanläggs nyttjas 
som hundrastgård idag� Platsen väster om 
fotbollsplanerna var en av de platserna som 
föreslogs som ny hundrastgård� 

Törneskategatans park 
Törneskategatans park föreslås förstärkas och 
rustas upp� Parken har ett strategisk läge då 
den ligger centralt och kommer bli en viktig 
mötesplats när vårdcentralen intill har byggts 
klart och ett nytt resecentrum tillkommit�

Flertal förslag hur parken kan utvecklas 
har inkommit i medborgardialog, varför 
planprogrammet föreslår att rusta upp parken� 
Utformning och innehåll av parken bör utredas 
vidare men förslagsvis kan parken delvis 
inriktas mot yngre barn och få en ny lekplats� I 
parken kan det även finnas utrymme för andra 
aktiviteter eller café samt blommande träd och 
buskar� 

Park i norr
Mellan koloniområdet och idrottsplatsen i norr 
föreslås en ny park anläggas� Platsen är idag 
outnyttjad� 

Utformning och innehåll bör utredas vidare men 
förslagsvis kan platsen utnyttjas för aktivitet 
för äldre barn� Det kan bidra till att stärka det 
rekreationsstråket norrut och stärka det norra 
området som mötesplats ytterligare� Den nya 
sporthallen kan också innebära att det finns ett 
ökat behov av mötesplatser intill idrottsområdet� 

Råslätt skogspark 
I Råslätt skogspark låg det tidigare en 
naturbruksskola från 1800-talet och kvar finns 
träd och buskar från den tiden� Parken har under 
de senaste åren rustas upp med bland annat ny 
trädplantering, informationsskyltar och en ny 
grillplats� Det har tidigare funnits förslag på att 
utöka skogsparken och tillföra nya exotiska träd 

på gräsmarken norr om parken med koppling till 
de nationaliteter som finns i Råslätt. Det skulle 
kunna vara ett sätt att utveckla parken vidare� 

Koloniområdena
Kolonilotterna är generellt sett en viktig kvalitet 
för Råslätt� 

Koloniområdet i norr föreslås bevaras och kan 
tänkas utvecklas med en mer publik verksamhet, 
exempelvis café och gemensamt växthus eller 
dylikt�

Koloniområdet i väster föreslås bevaras och 
fortsatt utvecklas som koloniområde� 

Det södra koloniområdet bedöms vara lämplig 
för nyexploatering�  Kolonilotterna som 
försvinner kan tänkas ersättas genom odling 
på innergårdarna samt utökning av övriga 
kolonilotter�

Illustration över odling på Råslätts innergårdar

Exempel på permanent odling på innergård från Stockholm
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Nollalternativ
Nollalternativet innebär att nuvarande 
markanvändning fortsätter� Råslätt förtätas 
inte och boendeantalet kommer i stort sett inte 
förändras�

Befolkningsunderlaget kommer att vara 
detsamma som idag , vilket gör att det blir svårt 
att utveckla kollektivtrafik, handel och service 
inom området� Det bedöms även bli svårare att 
ta sig an områdets sociala utmaningar�

Vätterhem kommer även i framtiden vara den 
största fastighetsägaren och äger alla bostäder i 
området�

En blandning av upplåtelseformer och 
boendetyper uteblir och det kommer endast 
finnas hyresrätter. 

Parkeringsdäcken och koloniområdet i söder 
kommer att finns kvar. Pågående detaljplan för 
ny förskola vid Pärlugglegatan berörs inte�

Miljöbedömning
Vid upprättandet av detaljplaner eller 
planprogram, ska kommunen bedöma om 
genomförandet kan medföra betydande 
miljöpåverkan vilket innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 5:10 och 
MB 6:11-18 skall upprättas. För att klarlägga om 
planen kan innebära en betydande miljöpåverkan 
behöver en så kallad behovsbedömning göras�

Undersökning av miljöpåverkan
Den sammantagna bedömningen är att 
programmets genomförande inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses i PBL� Därmed behöver 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
Miljöbalken inte upprättas� I efterkommande 
detaljplaneskeden som berör planområdet, 
behöver miljöpåverkan bedömas i varje 
enskild detaljplan, för att klargöra om en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas�

Programområdet är delvis utpekat i 
översiktsplanen, varför planprogrammet 

bedöms vara förenligt med denna� Trots 
det att programmet berör riksintressen i 
viss utsträckning, så bedöms det ändå vara 
förenligt med dessa� Planprogrammets 
positiva konsekvenser bedöms sammantaget 
vara övervägande, med en mer effektiv 
markanvändning och ett mer effektivt 
resursutnyttjande�

Översiktsplan 
Planprogrammet är delvis utpekat i 
översiktsplanen. Tre områden finns utpekade 
som förtätnings- och omvandlingsområden� 
Två områden vid idrottsplatsen som 
enligt översiktsplanen är reserverade 
för idrottsändamål och en vid det södra 
koloniområdet� Råslätt ligger inom zonen 
tätortsbebyggelse� Enligt de riktlinjer som 
finns för tätortsbebyggelse ska utveckling 
ske genom förtätning och omvandling� 
Planprogrammet innebär omvandling på redan 
ianspråktagen mark vilket innebär förtätning 
inom tätortsgränsen och undvikande av 
tätortutbredning i enlighet med översiktsplanens 
viljeriktning� 

Hälsa och säkerhet
Programmet föreslår inga nya områden 
som innehåller farliga verksamheter� Den 
befintliga bensinstationen söder om Röde Påle 
kan begränsa möjligheten till de föreslagna 
kontorsverksamheterna i dess anslutning� 
Vid byggnation närmare än 50 meter till 
bensinstationens fastighetsgräns behöver 
en riskutredning tas fram för att bedöma 
förutsättningarna på plats� Detta ska ske i 
samband med en framtida detaljplan för 
området�

Områden med höga naturvärden
Framförallt naturområdet i anslutning till 
Lillån innehåller höga naturvärden� Enligt 
programförslaget kommer området tas måttligt 
i anspråk genom enstaka promenadstigar eller 
dylikt� Påverkan på naturvärdena bedöms 
därför som godtagbar� Vid anläggande av en ny 
sporthall kommer tallar sydöst om idrottsplatsen 
att påverkas� Dessa tallar har naturvärdesklass 
3 och är nyckelbiotop enligt kommunens 
naturvårdsprogram� I vilken mån det är möjligt 
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att bevara träden får utredas vidare i kommande 
detaljplan�

Dagvatten
Närmsta recipient för dagvattnet i Råslätt är 
Lillån, som idag har måttlig ekologisk status samt 
ej god kemisk status� Miljökvalitetskraven som 
ställs på Lillån är att vattendraget ska uppnå god 
ekologisk status till 2027�

En dagvattenutredning har inte tagits fram i 
samband med detta planprogram, däremot 
kommer omhändertagandet av dagvatten 
utredas i de kommande enskilda detaljplanerna 
för Råslätt�

Trafik
Programförslaget bedöms innebära en enbart 
marginell ökning av biltrafik. Inga större mängder 
biltrafik leds in i området, varför trafikens 
påverkan avseende vägtrafikbuller och luftkvalitet 
på området anses vara godtagbar�

Spårtrafik som på sikt kan bli till i området, 
förutsätter ett säkerhetsavstånd till angränsande 
bebyggelse, vilket planprogrammet har tagit 
hänsyn till genom lämpliga gatusektioner och 
lämplig placering av den föreslagna bebyggelsen� 

Eventuell påverkan av buller och  vibrationer från 
spårvägen är beroende på vilken sträckning som 
blir aktuell och kommer i så fall att utredas i ett 
senare skede�

Miljökvalitetsnormer 
Sammantaget bedöms planprogramsförslaget 
inte medföra att gällande miljökvalitetsnormer 
för luft och vatten kommer att överskridas� 

Miljömässiga 
konsekvenser
Programområdet innehåller idag inga 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
och inga nya sådana är tänkta att etableras 
här� I anslutning till Råslätts norra fotbollsplan 
ligger däremot en bensinstation som nås från 
Värnamovägen� Den kan komma att påverka 
möjligheten att uppföra kontor�

Riksintressen

Järnväg: 
Planprogramförslaget bedöms inte komma 
i konflikt med riksintresset för framtida 
järnvägsutbyggnad för Götalandsbanan och 
Europabana eller höghastighetsjärnväg eftersom 
området redan är bebyggt och föreslagen 
exploatering ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse� 

Naturvård 
Riksintresset Tabergsåns och Lillåns raviner 
bedöms inte påverkas negativt av planförslaget�  
De utvecklingsstråk som föreslås längs med Lillån 
bedöms kunna anläggas utan att naturvärdena 
påverkas negativt�  

Väg 
För att inte påverka riksintresset för E4an har all 
bebyggelse placerats mer än 50 meter från vägen 
enligt Länsstyrelsens och Trafikverkets riktlinjer. 

Natur
Planförslaget bedöms inte påverka värdefulla 
naturområden med höga naturvärden (klass 1 
och 2) i enlighet med översiktsplanens riktlinjer. 
Däremot försvinner och ianspråktas gröna 
områden intill stråk och befintlig bebyggelse där 
naturvärdena inte är de högsta�

Naturområdena med högsta naturvärdesklass 
Lillåns ravin (klass 1) och Råslätts skogspark 
(klass 2) bevaras och de åtgärder som föreslås 
är endast mindre åtgärder för att rusta upp och 
bättre tillgängliggöra områdena� 

Vid anläggande av en ny sporthall kommer tallar 
som har naturvärdesklass 3 och är nyckelbiotop 
att påverkas� Tallarna hyser rätt levnadsvillkor för 
rödlistad skalbagge� I vilken mån det är möjligt 
att bevara träden får utredas vidare i kommande 
detaljplan för friidrottshallen� 

Bebyggelsen föreslås intill befintlig bebyggelse 
och längs med stråk på bland annat 
parkeringsytor men även på restytor och 
grönytor intill stråken men där naturvärdena inte 
är höga�  
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I södra delen föreslås bebyggelse där det 
idag är naturområde och koloniområde� 
Området har inga höga naturvärden och 
östra delen är sedan tidigare detaljplanelagd 
för föreningsverksamhet-organisation kyrka, 
men dock inte bebyggd� Planprogramförslaget 
innebär att naturområdet exploateras och 
koloniområdet försvinner� Naturområdet har 
främst värden som genomgångsnatur då det går 
en gång- och cykelväg intill Lillåns ravin� För att 
inte påverka kopplingen negativt ska gång- och 
cykelvägen fortsatt ha en god framkomlighet 
men sträckningen kan dock behöva anpassas till 
ny bebyggelse� 

Vatten
Utredning hur dagvatten ska hanteras 
behöver tas fram i kommande detaljplaner� 
Dagvattenhantering ska ske så att Lillån inte 
påverkas negativt� Ledningsnätet kommer 
troligen behöva förstärkas och ledningar kan 
behöva flyttas vid nybyggnation. 

Kulturmiljö

Stads- och landskapsbild
För att bevara och påverka det befintliga 
kulturvärdet så lite så möjligt har ny 
bebyggelse främst placerats i områdets 
ytterkant� Råslätt är ett tidstypiskt exempel på 
miljonprogramsbebyggelse som karaktäriseras 
av skivhus i 6 till 8 våningar med grönstruktur i 
mellan, trafikseparering och centrumfunktion 
i mitten av området� Genom att främst placera 
bebyggelse i områdets ytterkant bevaras 
kulturvärdena inne i området och en tydlig 
årsring skapas som skiljer gammal och ny 
bebyggelse åt� 

I områdets ytterkant förändras områdets 
utseende och får ett mer variationsrikt uttryck� 
Gatorna förändras från trafikleder för motortrafik 
till stadsstråk där trafikslagen samlas och gatan 
kantas av bebyggelse� För att ta hänsyn till de 
befintliga byggnadernas kulturvärden ska den 
nya bebyggelsen ha ett tydligt eget arkitektonisk 
uttryck. Det skapar ett komplement till befintlig 
bebyggelse och en tydlig skillnad mellan gammalt 
och nytt� Att skapa en ny årsring är således ett 
sätt att ta hänsyn till de befintliga kulturvärdena. 

Inne i området kommer Råslätt i stort 
fortsätta vara trafikseparerat för att bevara 
kulturvärdena� Intill centrumområde pekas dock 
ett utvecklingsstråk ut för kollektivtrafik för att 
förbättra kopplingarna västerut� Däremot öppnas 
inte stråket för biltrafik.

I centrumområdet föreslås vissa förändringar 
då området är i behov av renovering� 
Byggnadsvolymerna kan komma att placeras 
på annat sätt för att skapa ett genomgående 
stråk och ny högre bebyggelse kan tillkomma 
för att markera och stärka centrum� Det 
innebär att centrumområdet förändras 
men ursprungstanken finns kvar med en 
centrumfunktion i mitten av Råslätt� 

Kulturvärdena bedöms sammanfattningsvis inte 
påverkas negativt då de kulturvärdena bevaras 
inne i området och förtätningen främst sker i 
områdets ytterkant� 

Fornlämningar
De fornlämningar som finns i Råslätt kommer 
troligen inte att påverkas av ny bebyggelse, vilket 
utreds närmare när området detaljplaneläggs�

Trafik

Bil- och fordonstrafik
Gatustukturen för fordonstrafiken kommer i stort 
vara samma som idag. Gatorna för fordonstrafik 
kommer ligga kvar i områdets ytterkanter för 
att låta området fortsatt vara bilfritt i så stor 
sträckning som möjligt. Gatorna för fordonstrafik 
omvandlas däremot till stadsgator där olika 
trafikslag samlas. Framkomligheten för bil- och 
fordonstrafiken bedöms dock fortsättningsvis 
vara god� 

Den nya bebyggelsen innebär något ökade 
trafikflöden eftersom det tillförs nya bostäder 
och verksamheter. Trafikökningen bedöms dock 
vara marginell och inte påverka framkomligheten 
nämndvärd� En mer noggrann analys av 
trafikflöden görs i samband med att nya 
detaljplaner tas fram för området�

Gång- och cykeltrafik
Planprogrammet kommer att förbättra 
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framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter 
genom att gång- och cykelvägar tillförs på 
sträckor där det idag saknas� Havsörnsgatan 
i nordsydlig riktning omvandlas till stadsstråk 
och biltrafik tillförs i södra delen som idag 
endast nyttjas av gång- och cykeltrafik. 
Framkomligheten för gång- och cykeltrafik 
bedöms dock fortsättningsvis som god då stråket 
blir en gångfartsgata där gående och cyklister 
prioriteras�  

Kollektivtrafik
Planprogramsförlaget skapar positiva effekter för 
kollektivtrafiken. Ett nytt resecentrum tillkommer 
där busshållplatsen flyttas upp från garaget 
som idag kan upplevas som mörkt och otryggt� 
Framkomligheten för kollektivtrafiken säkras 
genom att busstrafiken får separata körfält. 
Utvecklingsstråken skapar dessutom bättre 
kopplingar västerut� Planprogramsförslaget 
möjliggör även för spårtrafik i framtiden, vilket är 
ett hållbart färdmedel� 

Hälsa och säkerhet

Markföroreningar
I området finns två kända potentiellt förorenade 
områden, en förbränningsanläggning vid 
isbanan och bensinstationen vid Röde 
påle� En ny sporthall pekas ut i närheten av 
isbana och kontorsbebyggelse i närheten av 
bensinstationen� I kommande planering behöver 
det utredas vilket säkerhetsavstånd som behövs 
till de potentiellt förorenade områdena eller om 
det behöver saneras�

Buller och vibrationer
Bullernivåerna är framförallt höga längs med 
E4an, Värnamovägen och Havsörnsgatan� Ny 
bebyggelse väster om Värnamovägen skapar en 
bullerdämpande effekt för befintlig bebyggelse. 
För ny bebyggelse kan bullernivåerna hanteras 
genom hur bebyggelsen placeras och fördelning 
av rum� Hur bullernivåerna hanteras behöver 
studeras vidare i kommande detaljplanering�  

Vid eventuell utbyggnad av spårväg kan 
vibrationer tillkomma� Hur det hanteras behöver 
studeras vidare i kommande planering� 

Farligt gods
E4:an utgör trafikled för farligt gods. För 
bebyggelse som ligger närmare en 150 meter 
behöver en riskbedömning göras� Bebyggelsen 
har placerats som närmast 50 meter från E4an 
för att ha ett säkerhetsavstånd� 

Brandskydd
Räddningstjänstens tillgänglighetskrav för 
utrymning ska uppfyllas för befintlig såsom den 
planerade bebyggelsen�

Risk för erosion, sedimentation, ras och skred
För ny bebyggelse närmast ravinen kommer 
sannolikt geotekniska utredningar behövas, vilket 
behöver utredas vidare i kommande detaljplan�

Miljö- och hälsofarliga ämnen och radon
Inga markundersökningar och radonmätningar 
har gjorts i planprogrammet� Det ska utredas 
vidare i kommande detaljplaner för att 
säkerställa markens lämplighet�

Ljus- och skuggpåverkan
Ny bebyggelse kommer innebära att befintlig 
bebyggelse och gårdar skuggas till viss del� Vid 
förtätning bedöms viss skuggpåverkan som 
acceptabel� Eventuell skuggpåverkan behöver 
utredas vidare i kommande detaljplan� 

Avfall
Hur avfallshanteringen hanteras studeras 
vidare i kommande planering� Avfallsbilar 
kommer behöva angöra området och eventuellt 
vända, rekommenderade ytor ska därför följas� 
Avfallshantering inom fastigheterna ska placeras 
så att personal lätt kan nå den� 

Energi 
Planprogramsförslaget har anpassat och tagit 
hänsyn till fjärrvärmeledningar� I vissa lägen 
kommer dock fjärrvärmeledningar påverkas och 
behöva flyttas vid nybyggnation.  
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Sociala konsekvenser
Råslätt byggdes som en del av 
miljonprogrammet, i slutet av 1960-talet 
och i början på 1970-talet� Många 
miljonprogramsområden i Sverige har generellt 
sett kämpat med sociala problem i olika 
grader� De sociala problemen i Råslätt har 
varierat genom åren� Men i jämförelse med 
andra miljonprogramsområden i Sverige så 
är och har Råslätt varit relativt välmående och 
välfungerande� Vätterhems relativt nyligen 
genomförda undersökningar visar att de boende 
i Råslätt trivs� Några förklaringar till detta kan 
vara Vätterhems proaktiva arbete i området 
under lång tid, skötseln av området som helhet, 
satsningar på områdets grönområden, senare 
årens integration av studenter i området, 
områdets goda kollektivtrafikförsörjning genom 
stombusslinje 1, satsningar på områdets 
skolor, ett relativt väl fungerande centrum 
som lokalinvånarna stöttar samt kommunens 
relativt goda arbetsmarknad� Även Vätterhems 
krav på att framtida boende inte får ha några 
anmärkningar enligt kreditupplysning kan 
tänkas vara en faktor� Dock kämpar många 
miljonprogramsområden mot fördomarna kring 
denna typ av områden� 

Råslätt har idag relativt få besökare från andra 
stadsdelar. Idrottsplatsen (med skridskobanan 
och friidrottsanläggningen) lockar till sig besökare 
utifrån� Annars är vårdcentralen, badhuset 
och stormarknaden i stadsdelens centrum 
målpunkter som kan tänkas dra till sig besökare 
utifrån� En del boende i stadsdelar söder om 
Råslätt och som jobbar inne i Jönköping handlar 
på stormarknaden i Råslätt på vägen hem� Här är 
det tänkbart att den smidiga parkeringen utanför 
centrumgallerian är en faktor till stoppet på 
stormarknaden� 

Oavsett i vilken stadsdel man bor i vill Jönköpings 
kommun att alla människor ska få förutsättningar 
till ett bra liv� Det råder bostadsbrist idag och det 
finns många fördelar med att förtäta i stadsdelar 
med fungerande servicestrukturer� Råslätt 
har bra service i form av skolor, viss handel, 
vårdcentral, rekreationsområden och områden 
för idrott och god kollektivtrafik. 

Nya bostäder och en god förtätning i 
ett miljonprogramsområde kan minska 
segregationen och tillkomsten av nya bostäder i 
Råslätt där det inte byggts i på 50 år kan betyda 
mycket för framtidstron� Nya bostäder och nya 
invånare skapar också bättre underlag för den 
service som finns och för ny service att växa 
fram� En självförsörjande stadsdel kan också vara 
bra för minskat antal onödiga bilresor i staden� 
Utifrån de sociala konsekvenserna är det viktigt 
att de nya bostäderna och förtätning bidrar till 
fysiska miljöer som människor trivs i och vill 
vistas i� Utvecklingen ska ske på ett sådant sätt att 
det blir enklare och mer inbjudande att röra sig 
inom stadsdelen och till närliggande stadsdelar� 
Oftast sker förtätning i miljonprogramsområdena 
på platser som idag inte är så attraktiva� Vilka 
sociala miljöer skapar förändringarna? Kan 
också förtätningen skapa förutsättningar för 
nya målpunkter att växa fram? Kan förändringar 
bidra till att besöken från andra stadsdelar ökar? 
Det planerade idrottscentrumet (med bland 
annat en ny sporthall) kommer troligtvis stärka 
idrottscentrumet som målpunkt för besökare 
utifrån� 

Många miljonprogramsområden är planerade 
efter storskalighet och likformighet (både var 
gäller gestaltning, struktur och upplåtelseformer). 
De boende i Råslätt uppskattar särskilt de stora 
bilfria och lugna grönområdena som finns mellan 
husen� En förtätning kan bidra till att området får 
andra stadsmässiga kvalitéer; som kan göra den 
fysiska miljön mer attraktiv� Utvecklingen av den 
östvästliga och den nordsydliga Havshörnsgatan 
till stadsgata (med trädrader och så vidare) 
kan komma att öka viljan att vilja bygga kvarter 
utmed dessa� Den nordsydliga Havsörnsgatan 
kommer bli ett stråk mellan resecentrum och 
idrottscentrumet� Den östvästliga Havsörnsgatan 
kommer bättre sammanlänka idrottscentrumet 
och bostäderna� En utveckling av dessa två gator 
ses som viktiga nycklar för att utveckla Råslätt 
och få till stånd nya bostäder�     

Utifrån de sociala konsekvenserna så kan en 
förtätning vara positivt utifrån att olika typer 
bostäder kan byggas och med olika former 
av upplåtelseformer och prisnivåer (vilket kan 
attrahera olika typer av människor). Större 
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variationer kan också ha stor betydelse för 
bilden av området; både bland de boende 
och boende i andra stadsdelar� En större 
variation bidrar inte bara till en mer spännande 
stadsdel utan kan också skapa förutsättningar 
för boende att göra så kallad boendekarriär 
inom området� En generell utmaning för 
vissa miljonprogramsområden är att få folk 
att vilja bo kvar i området; även de som får 
möjligheten att flytta därifrån. Studier har visat 
att inkomstnivåerna är lägre och arbetslösheten 
högre i miljonprogramsområdena än i andra 
typer av stadsdelar; vilket styrker tesen om att 
när en boende till exempel får bättre inkomst så 
ökar risken för att den väljer att flytta därifrån. 

Förhoppningsvis leder en förtätning och en 
utveckling av Råslätt till att de offentliga rummen 
får en sådan kvalité att det bidrar till att höja 
attraktiviteten och tryggheten. De offentliga 
rummen måste vara inbjudande både för 
besökarna och framförallt för de boende�

2021 blir det nya resecentrumet i Råslätt klart� 
Den fysiska miljön på torget och resecentrum 
lyfts� Detta innebär också att hållplatserna för 
stombusslinjen och andra busslinjer flyttar upp 
till markplan framför entrén till Råslätt centrum� 
Tidigare låg hållplatserna under markplan och i 
garaget� En plats som upplevdes som otrygg av 
många� Stombusslinjens attraktivitet kommer 
öka ytterligare genom att linjen kommer köras 
av elbussar� I denna stund pågår också arbetet 
med att färdigställa den nya vårdcentralen, 
som kommer ligga söder om resecentrumet� 
Ombyggnationen av det nya resecentrumet och 
tillkomsten av den nya vårdcentralen kommer 
stärka centrumaxeln i Råslätt� En framtida 
omvandling av torget väster om centrumgalleriet 
skulle stärka centrumaxeln ytterligare� Satsningar 
i centrumaxeln kan ha betydelse för utvecklingen 
och attraktiviteten i stadsdelen som helhet� 

Förslaget bedöms också få positiva sociala 
konsekvenser då förslaget stärker och utvecklar 
grönområden och rekreationsområden i 
stadsdelen� 

Skolor är en viktig faktor för de sociala 
konsekvenserna� Skolans allmänna miljö är 

viktig för barnens välmående och skolans 
kvalité avseende förmågan att utbilda barnen är 
viktigt för att barnen i stadsdelen ska få jämlika 
möjligheter till god utbildning som barnen i 
andra stadsdelar� Skolornas utemiljö har stor 
betydelse för barnen� Stora, gröna, tilltalande 
och varierande utemiljöer har positiv inverkan på 
barnens välmående och som inspiration för lek�  
Ovan resonemang kring skolor är bra att ha med 
sig då det kan bli aktuellt med nya förskolor och 
utbyggnad av skolor vid en större förtätning med 
ökad befolkning i stadsdelen� 

Barnperspektivet
Generellt sett så är en positiv social miljö och 
positiva grannskapseffekter viktigt för barn.

Trafiksepareringen är ett kännetecken för Råslätt. 
Trafiksepareringen innebär att fordonstrafiken 
mestadels koncentreras till stadsdelens utkanter� 
Förslaget innebär att de stora öppna ytorna 
som idag finns mellan husen kommer i stort sett 
fortsätta vara fria från motorfordon� Detta får ur 
ett barnperspektiv ses som viktigt eftersom dessa 
ytor är viktiga för barnens möjligheter att säkert 
kunna röra sig inom stadsdelen� 

Barn mår bra på många olika sätt av grönska och 
grönområden i sin närhet� Råslätt upplevs idag 
som en stadsdel med många gröna kvalitéer, 
inte minst med sina gröna ytor mellan husen och 
med naturen som omger stadsdelen i söder och 
i väster� Programförslaget syftar till att stärka de 
redan befintliga gröna kvalitéerna men också ska 
nya gröna kvalitéer tillskapas, exempelvis genom 
att rusta upp parker och tillgängliggöra utvalda 
grönområden i anslutning till Lillån�

Ambitionen i planprogrammet är att tillskapa 
ett mer blandat bostadsutbud� Detta kan skapa 
en större blandning av vilka socioekonomiska 
grupper som i framtiden kan komma att bo i 
Råslätt� En större befolkning i stadsdelen kommer 
förmodligen också bidra till bättre underlag för 
den service och de verksamheter som finns i 
stadsdelen� Detta i sin tur kan bidra till ett mer 
levande centrum och en mer levande stadsdel� 
Med mer människor som rör sig ute så ökar 
också tryggheten i stadsdelen, vilket är bra ur 
barnperspektivet� Andra viktiga tänkbara faktorer 
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för en positiv social miljö för barnen i stadsdelen 
är utvecklingen av Råslätts IP, fortsatt skola med 
år 1-9 verksamhet i stadsdelen och ett tryggare 
resecentrum då bussarna flyttas upp från garaget 
till markplan� 

Ekonomiska 
konsekvenser
Eftersom Vätterhem och Jönköpings kommun 
är markägare så innebär en förtätning av 
stadsdelen kostnader för dessa aktörer för 
till exempel utbyggnad av gator, parker och 
platser� När nya detaljplaner upprättas som en 
följd av planprogrammet kommer outnyttjade 
byggrätter i gällande detaljplan att försvinna 
och ersättas med nya byggrätter. Befintliga 
outnyttjade byggrätter bör därför ses över när 
nya detaljplaner upprättas. Även befintliga 
VA ledningar behöver sannolikt läggas om� 
Frågorna att diskutera i ett framtida skede är 
om och hur ovan nämnda kostnader, helt eller 
delvis, kan täckas av avgifter och försäljningar 
kopplade till mark- och exploateringsfrågor� 
Kostnader för utbyggnad av skolor och andra 
olika typer av serviceboenden bör också räknas 
in som kommande kostnader för kommunen� 
Andra faktorer att ta med i beräkningarna 
avseende de ekonomiska konsekvenserna 
är eventuella hyresintäkter och eventuell 
värdeökning av fastigheter� Programmet utgör 
ett tidigt planeringsskede, och det är särskilt 
svårt att förutspå möjligheterna med en större 
förtätning i ett miljonprogramsområde där 
det inte tillkommit några nya bostäder i sedan 
området färdigställdes i början på 1970-talet� De 
ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna 
eftersom många vinster för en större satsning i 
en stadsdel först kan räknas hem i ett långsiktigt 
perspektiv och de sociala vinsterna kan vara 
svåra att uppskatta i pengar�
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FÖRUTSÄTTNINGAR
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Bebyggelsestruktur
Råslätt byggdes mellan 1966-72 och är ett 
tydligt exempel på miljonprogramsbebyggelse 
i Jönköping� Området är karaktäristiskt 
för sin tid och arkitekturen är tidsenlig 
modernistisk arkitektur� Den övergripande 
strukturen på Råslätt består av ett område 
med centrumfunktioner i mitten som kantas 
av bostadsområden norr och söder om 
centrumstråket� Bebyggelsen består av skivhus i 
6 till 8 våningar som är placerade i geometriska 
former med stora grönytor i mellan� Strukturen 
är anpassad efter produktionen utifrån de 
prefabricerade betongelementens storlek och 
de körvägar som lyftkranarna behövde för att 
hantera dessa� Råslätt är på så sätt ett tydlig 
exempel på en stadsdel som utformats och 
anpassats efter 60- och 70-talets rationella 
byggande�

Området är även trafikseparerat vilket är 
karaktäristiskt för miljonprogramsområdena� 
Det följer dåvarande planeringsprinciper om 
trafiksäkerhet där trafikslagen är separerade 
för att undvika konflikter mellan trafikslagen. 
De gator som trafikeras av bilar i Råslätt 
ligger i områdets ytterkant och leder fram till 
parkeringsgarage som ligger i ytterkanterna� Inne 
i området finns gång- och cykelvägar där det är 
bilfritt�

Kulturhistoria
Historien bakom områdets framväxt
Fastigheten Råslätts gård köptes in av Jönköpings 
stad år 1955� Råslätt var då ett stort jordbruk 
som låg alldeles utanför stadsplanerat område� 
Inom det nuvarande Råslätt fanns också ett 
sommarhem, några villor och en bensinstation 
som fortfarande är kvar� Under 1800-talet hade 
här också funnits en skogvaktarskola som drevs 
av jägmästaren Herrman Gadamer� Under 
Gadamers tid anlades en plantering med alla i 
Sverige förekommande trädslag� Av planteringen, 
som användes i undervisningen och för att man 
skulle kunna få fram fröer till trädplantering, finns 
fortfarande vissa delar kvar i den norra delen av 
råslättsområdet i backarna ner mot Lillån� 

Det var förmodligen någon gång under 1963 som 
man började planera för den nya stadsdelen� 
I Jönköping liksom i övriga landet rådde det 
bostadsbrist� 1950-talet hade lämnat en 
bostadsbrist efter sig och i början av 1960-talet 
fattade riksdagen beslut om miljonprogrammet 
med målsättningen att bygga en miljon nya 
bostäder på tio år� Råslätt är en del av denna 
miljonprogramsbebyggelse� 

I april 1964 presenterades en första plan för 
Råslätts bebyggelse av Jönköpings 
stadsplanearkitekt Carl Westerlund� Bebyggelsen 
var tänkt i sex våningar med underjordiskt 
trafiksystem med garage och gator.  Bostadsom-
rådena skulle ligga som på två stora plattor över 
bilarna, och centrum skulle byggas mellan dem� 
Tanken var att de nya område skulle vara 
stadslikt och därför skulle ha slutna kvarter� 

Tidig modell från 1964 med slutna kvarter i norr

Kartbild från 1975 som visar bebyggelsestrukturen
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Efter att planen presenterats beslutades att den 
kommunala Stiftelsen Bostadshus (nuvarande 
Vätterhem) skulle vara exploatör för hela 
området� I början av 1965 beslutades att Lars 
Stalin skulle rita området. Stalin profilerade sig 
som kostnadsmedveten� Det beslutades att 
Råslätt skulle byggas med fabrikstillverkade 
betongelement� På så vis var det möjligt att ta 
del av förhandsbeskedet, en ny låneform som 
omfattade områden med fler än 1000 lägenheter 
och som byggdes med industriella metoder� Det 
gick på så sätt att bygga fler bostäder i Jönköping 
än vad som annars hade varit möjligt� 

Med hjälp av tjänstemän på byggnadsnämnden 
ritade Stalin om planen för området under 
hösten 1965� Det sägs ofta att Råslätt kom att se 
ut som det gör för att man anpassade projektet 
till bygg kranarna, men det är bara delvis sant� Vid 
mitten av 1960-talet överdrevs ofta hur rationell 
planeringen var� De båda bostadsområdena 
byggdes enligt två olika principer� Det norra 
området, som är mest likt kvartersplanen i det 
ursprungliga förslaget, samlades kring ett nord-
sydligt stråk, Kungsörns gatan, med längsgående 
hus på ömse sidor om det och med några hus 
som slöt till området i norr� Det södra området 
gestaltades friare. Det fick ett öst västligt 
huvudstråk, där husen på den norra sidan ligger 
parallellt med stråket och tvärställda mot det på 
den södra� 

Genom att frångå iden om nivåskillnader mellan 
gående och bilar och i stället lägga parkeringarna 
utanför området skulle man dessutom kunna 
spara pengar� På så vis kunde man göra 

lägenheterna billigare� 

Mitt i området ligger Råslätts centrum vilket stod 
helt klart först 1975. 1972 invigdes affärscentrum 
och samma år utlystes en arkitekttävling för 
kyrkan och torget� Stadsgården som ritades av 
Stalins arkitektkontor och innehåller bland annat 
bibliotek, högstadium och simhall� 

Arkitekturen
Bostadshusen byggdes 1968-72� Husens fasader 
och balkonger är helt i betong� För Lars Stalin 
var det både praktiskt och vackert och i hans sätt 
att behandla materialet finns ofta en skulptural 
känsla� Liksom andra arkitekter vid tiden 
fascinerades han av rustika och grovt tillskapade 
former som tydligt uttrycker sin konstruktion� 
På så vis var husen i Råslätt tänkta att också 
anknyta till traditionsbunden byggnads konst som 
timmerhus� Den råa betongen, med märkena 
efter träformarna kvar i ytan var ett sätt att 
berätta om byggnadsprocessen� 

Särskilt uttrycksfulla var de entrétak som 
Stalin ritade, men varav bara några få kom till 
utförande� Det vanligaste vid tiden var att blanda 
betong med andra material som tegel och plåt� 
I Råslätt valdes istället att ha betong med två 
slags ytskikt, dels den råa betongen, och dels 
betong med så kallad ”frilagd ballast”, vilket 
innebar att ytan består av småsten istället för 
betong� De båda ytmaterialen bildade horisontala 
band i fasaderna� Mot detta stod balkongernas 
vertikala, urholkade schakt som ger en 
föreställning om den bakomliggande strukturen, 
de rumsindelande fack som husets stomme 
består av� Det var vanligt i arkitekturen på den 
tiden och hittade bland annat inspiration från Le 
Corbusiers projekt� 

Bebyggelsen byggdes med hjälp av spårbundna lyftkranar.

Bebyggelsens arkitektur innan fasadändringar
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Förändringar
Sedan området byggdes har det skett en del 
förändringar. I slutet av 1970-talet fick vissa 
lägenheter i bottenvåningarna egna inhängande 
trädgårdar med trappor ut från balkongerna� 
Under 1980-talet genomgick området stora 
förändringar, då entréer, burspråk och större 
ommålningsprojekt genomfördes� I södra 
delen av området har några hus byggts om till 
äldreboende, landstings- och socialtjänstlokaler� 

I närtid har även nyare fasadrenoveringar utförts 
för Kärrhöksgatan 90-96 (studentboende) som 
påminner om ursprungsfasderna, vilket även 
kommer göras för ytterligare bebyggelse� Några 
hus utmed någon gata eller hela gatan kan 
förslagsvis bevaras i sitt nuvarande skick för att i 
framtiden synliggöra 80-talets fasadmålningar� 

Det har även planlagts för ett vårdcentrum och 
bostäder på tidigare parkeringsplatser i närheten 
av centrumbyggnaden som i dagsläget håller 
på att byggas� Det pågår också planarbete för 
en ny förskola i nordväst� Innan detaljplanen 
för vårdcentrum har det inte tillförts några nya 

byggnader i Råslätt sedan det byggdes�

Arkeologi
I området finns ett antal fornlämningar och 
andra kulturhistoriska lämningar� Norr om 
idrottsplatsen ligger Dödskallehöjden och 
Röde påle där det finns fornlämningar och 
kulturhistoriska spår� Vid Råslätts skogspark och 
mitt i området finns även möjliga fornlämningar. 
Fyndplatsen mitt i området är dock redan 
exploaterad av bebyggelse� Fornlämningar 
beskrivs även i kapitlet för grönområdena, där de 
berörs�

Befolkning, Socioekonomi 
och bostäder 
Befolkning
I Råslätts drygt 2 900 bostäder bor det 5 645 
personer vilket blir 1,9 boende per lägenhet� I 
Jönköpings kommun bor det 2,1 personer per 
lägenhet� Knappt 4 procent av alla som bor i 
Jönköpings kommun bor på Råslätt�

Exempel på färgsättning från 1980-talet

Exempel på nyare fasadrenoveringar

Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar i området 
markerat med rött
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Åldersfördelning
Barn under 16 år och unga vuxna (16-29 år) utgör 
en något högre andel av befolkningen på Råslätt 
än i övriga kommunen� Andelen 30-64 år och 
över 65 är däremot lägre än kommunen i övrigt�

Mångfald
Ungefär var fjärde person i Jönköpings kommun 
har utländsk bakgrund (utrikes född eller född i 
Sverige med båda föräldrarna födda utomlands), 
medan resten har svensk bakgrund (inrikes född 
med en eller två inrikes födda föräldrar). På 
Råslätt har ungefär 77 procent av befolkningen 
utländsk bakgrund och det finns fler än 60 olika 
nationaliteter representerade hos de boende� 

Socioekonomi

Förvärvsarbetande
I Jönköpings kommun arbetar 82% av 
befolkningen i åldern 20-64 år, medan 
motsvarande andel på Råslätt är 56%� 
Förvärvsfrekvensen för män är 84 procent och 
för kvinnor 81 procent avseende hela 
kommunen� På Råslätt är skillnaden mellan 
könen betydligt större där 62% av männen 
förvärvsarbetar och 48% av kvinnorna�

Arbetslöshet
Andelen öppet arbetslösa samt personer i 
program med aktivitetsstöd 18-64 år uppgick på 
Råslätt till 12%, motsvarande siffra för Jönköpings 
kommun var 4,4%� Den totala andelen arbetslösa 
män på Råslätt var 10% medan en högre andel 
kvinnor var arbetslösa - 14%� I hela Jönköpings 
kommun fanns det 4,4% arbetslösa män och 
4,5% arbetslösa kvinnor�

Nettoinkomst
Medianinkomsten för personer 20 år och däröver 
var 157 000 kronor per år för boende på Råslätt� 
Motsvarande siffra för Jönköpings kommun var 
242 900 kronor� Skillnaden mellan mäns och 
kvinnors medianinkomst var högre i Jönköpings 
kommun jämfört med Råslätt� 

267



48

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

Utbildningsnivå
En fjärdedel av de boende på Råslätt i åldern 
20–64 har inte någon gymnasial utbildning� 
Motsvarande andel i Jönköpings kommun är en 
tiondel� I Jönköpings kommun har 43% av 
befolkningen i åldern 20–64 år eftergymnasial 
utbildning, på Råslätt är motsvarande siffra 31%. 
Om man tittar på Råslätt exkl� studentboendet så 
är det en högre andel som inte har någon 
gymnasial eller eftergymnasial utbildning� 

Bostäder
Det finns 2 900 lägenheter på Råslätt och alla är 
hyresrätter� I Jönköpings kommun är 44 procent 
av lägenheterna hyresrätter� På Råslätt bor 44 
procent av befolkningen i lägenheter som är 
mellan 81-100 kvadratmeter, för Jönköpings 
kommun är det 17 procent� I Jönköpings 
kommun bor flest i lägenheter som är 100 eller 
fler kvadratmeter - 49 procent, på Råslätt är den 
siffran 12 procent.

Hushåll
Det finns 2 594 hushåll på Råslätt och 63 999 i 
Jönköpings kommun� Över hälften av hushållen 
på Råslätt består av en person och en stor del 
beror på de boende i studentlägenheterna� 
Motsvarande siffra för Jönköpings kommun är 40 
procent� Andelen boende med fem personer eller 
fler är också högre än kommunen, 11 procent för 
Råslätt och 7 procent för kommunen�

Bilinnehav
Drygt 60 procent av hushållen i Råslätt äger inte 
en bil vilket gör Råslätt till en av de mest bilfria 
områdena i Jönköping�

Antal bilar per 1000 invånare i Råslätt uppgår till 
208 stycken vilket är cirka hälften i jämförelse 
med kommunsnittet på 400 bilar per 1000 
invånare�

268



49

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT

Service
Offentlig service 
I Råslätt finns grundskoleverksamhet från 
förskoleklass till årskurs 9� I södra Råslätt 
ligger tre förskolor och i norra Råslätts ligger 
fyra förskolor� För närvarande pågår även 
detaljplanearbete för en ny förskola på 
fastigheten Överläraren 4 i nordväst� Intill 
fastigheten Överläraren 4 ligger Råslättskolan 
(F-6) och i Råslätt centrum ligger Stadsgårdskolan 
(7-9). På stadsgården finns även bibliotek och 
badhus. I Råslätt centrum finns även offentlig 
service i form av vårdcentral och folktandvård� 
Norr om Råslätt finns ett idrottsområde med 
bland annat isbana. I Råslätt finns också olika 
typer av speciallägenheter som äldre- och 
serviceboenden�

Kommersiell service
I Råslätts centrum finns tillgång till kommersiell 
service i form av bland annat matvaruhandel och 
apotek� Övrig kommersiell service nås i Jönköping 
centrum�

Grönstruktur 
Råslätt har tillgång till stor andel grönska då det 
både i och omkring Råslätt finns många gröna 
värden� Området angränsar till grönområden i 
både söder, väster och norr� I väster ligger det 
största grönområdet, Lillåns raviner� Nästan 
hela Råslätt har närmare än 300 meter till 
ett grönområde och 500 meter till ett större 
grönområde, vilket är kommunens mål om 
närhet till grönska� Delar av området har dock 
något längre. Inom Råslätt finns även stor 
andel grönyta då området har parker och stora 
innergårdar med grönytor� Råslätt har dessutom 
tillgång till grönområdena med stor andel 
sociala kvaliteter som exempelvis bollsport, 
kulturhistoria, naturupplevelse och vinterlek� De 
följande beskrivningar av naturområdena och 
parker är till stor del hämtade från kommunens 
grönstrukturplan och naturvårdsprogrammet�

Parker och gårdar
I området finns det tre parker: Stadsgårdens 
lövlund och park, Törnskategatans park och 

Fiskgjusegatans park� 

Stadsgårdens lövlund och park 
Parken ligger mitt i Råslätt intill Stadsgårdskolan 
och Råslättsskolan� Parken består av en 
aktivitetsyta och trädbevuxen kulle med träd i 
olika åldrar och buskage� Området har värden för 
promenad, lek, aktiviteter och erbjuder även rum 
för avskildhet� Olika sorters bollplaner och 
lekplatser förhöjer värdet av området� Den är ett 
nära utflyktsmål för bland annat picknick och 
möten. Flera faciliteter finns, till exempel 
grillplats, frisbeekorgar, bänkar, gångvägar och 
stigar som går tvärs över kullen� Förutom björk 
finns här ek, körsbär, rönn och enstaka gran. I 
Grönstrukturplanen finns det en målsättning om 
att parken ska vara en variationsrik lövlund för 
lek, vila och mötesplats och som har en 
kontinuitet i ekmiljö�

Törnskategatans park 
Parken ligger centralt i området intill Råslätts 
centrumbyggnad� Det är en variationsrik park på 
Råslätt med stora träd, gott om bänkar i både 
skyddade och exponerade lägen samt i olika 

Fotbollsplan vid Råslättskolan

”Björkkullen”
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Lillå
n

Råslätts 
skogspark

Stadsgårdens 
lövlund och park

Törnskategatans 
park

Fiskgjusegatan
park

Dödskallehöjden

Grönstruktur
Naturområden

Parker

Gårdar

Koloniområden

Kartan visar befintliga naturområden, parker, gårdar och koloniområden.
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avstånd från lekplatsen� Främsta sociala värden 
har grönområdet för lek och vila samt för 
fotgängare som passerar parken med dess rika 
innehåll av blommiga träd och buskar, stora som 
små och växande i dunge och solitärt� Ett äldre 
körsbärsträd noterades� 

Fiskgjusegatans park
Parken är en variationsrik park med gång- och 
cykelvägar som ligger i östra delen av Råslätt 
intill Värnamovägen. Här finns bänkar i sydvänt 
läge och avskildhet i trädväggar/pergola och 
buskage varav flera är blommande sorter. 
Området har värden i ett stort innehåll både 
för de som passerar och för de som vill stanna 
till tack vare möjligheter till aktiviteter eller vila� 
Parken fungerar som mötesplats. Här finns det 
lekplats, bollplan för basket, bandy med flera 
bollsporter. Intill området finns en tunnel söderut 
mot Lockebos vackra böljande landskap för den 
som vill cykla, promenera eller motionera en 
längre runda� I kommunens grönstrukturplan 
finns det en målsättning om att Fiskgjusegatans 
park ska vara till för aktivitet, vila och möten� 
Befintliga träd och buskar skärmar av trafiken 
från Värnamovägen�

I gällande detaljplan från 1967 finns å andra 
sidan en byggrätt i parken, som är markerad med 
röd linje i kartan nedan� 

Gårdar och övriga grönytor
Förutom parker har varje kvarter stora gårdar 
med gräsytor, träd, lek- och bollytor� Mellan 
gårdarna finns även mindre gräsytor med träd. I 
och omkring området finns gång- och cykelvägar 
som kantas av träd vilket utgör gröna länkar i 
bebyggelsestrukturen� Längs med delar av 
Värnamovägen saknas det däremot en grön länk� 
Genom att förbättra denna sträcka skulle hela 
Värnamovägen kunna bli en grön länk med 
trädplanteringar som knyter samman de olika 
grönområdena�

Koloniområden
I Råslätt finns det tre koloniområdena av 
olika storlekar, en i nordväst, i anslutning 
till Råttslätts skogspark, en väster intill 
Lillån och fotbollsplanen och en i söder mot 
Värnamovägen� Koloniområdena nyttjas och 
sköts i olika utsträckning�

Törnskategatans park

Befintlig bebyggelse med gårdsmiljö

Fiskgjusegatans park
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Koloniområdena i norr och i väst. 

Natur och rekreationsområden

Lillåns ravin
Lillån utgör ett sammanhängande naturstråk 
som är viktigt för både människor, djur och 
växter� Den har både ett högt naturvärde 
och höga rekreativa värden� Området är 
klassat som riksintresse då det är ett av 
regionens mest välutvecklade ravinsystem 
och har naturvärdesklass 1 enligt kommunens 
naturvårdsprogram� Det höga naturvärdet 
är knutet till strömmande vatten och det 
meandrande vattendraget med alkärr och 
översvämningsskogar samt betesmark i 
ravindalens sandiga sluttningar� Området 
är viktigt för flera olika artgrupper. Lillån 
utmärks av en hög artvariation på alla nivåer 
och har stora mängder död ved� Lillån har 
också naturvärdesklass 2 för särskilt värdefullt 
vatten då det regionalt har stor betydelse som 
reproduktionsområde för Vätteröring� I området 
finns också nyckelbiotoper och en mängd 
skyddsvärda träd� 

Området har även rekreativa värden då det utgör 
tätortsnära friluftsområde� Del av området i den 
södra delen är även skolskog� Målsättningen 
enligt Grönstrukturplanen är att området ska 

vara en kvartersnära skog för lek, promenad och 
vistelse samt ha en funktion som skolskog� 
Trygga miljöer vid gång- och cykelvägarna genom 
området och kantzonerna till vattendraget ska 
finnas kvar.  

Råslätts skogspark
Skogsparken är ett arboretum från 1800-talet 
med gamla träd� Området har naturvärdesklass 2 
och är en nyckelbiotop� Parken har kulturhistorisk 
värde då det här låg en skogsvaktarskola 
som var en av Sveriges första skolor för 
skogsförvaltning och skötsel� Inom området 
finns många skyddsvärda träd. Arboretet 
omfattar ca 30 träd- och buskarter. Det finns 
informationsskyltar och området har rustats upp 
under 2016-19� Målsättningen är att skogsparken 
ska fungera som ett arboretum med tidtypiska 
kulturhistoriska drag och en park för promenad, 
vistelse och lek�

Övriga naturvärden och fornlämningar
Tallar vid Råslätts idrottsplats och en 
lövlund nordost om Ringarna i Grästorp 
har naturvärdesklass 3� Tallarna hyser 
rätt levnadsvillkor för rödlistad skalbagge� 
Naturvärdena i lövlunden är knutna till jätteträd 
av ek, gamla hagmarkslövträd och äldre hassel 
samt tillhörande död ved i grenverk och stora 

Lillån
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Råslätts 
skogspark

Dödskallehöjden

Lillå
ns raviner

Naturvärden klass 1

Naturvärden klass 3

Skolskog

Skyddsvärda träd

Nyckelbiotop

!.

Kartan visar naturvärden i området enligt kommunens naturvårdsprogram. 
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döende hagmarksträd� Norr om idrottsplatsen 
finns tallar med naturvärdesklass 4. Områdena är 
klassade som nyckelbiotop� 

Norr om idrottsplatsen ligger Dödskallehöjden 
och Röde påle som är ett utpekat grönområde 
med kulturhistoriska spår. På platsen finns 
fornlämningar och kulturhistoriska lämningar� 
Dödskallehöjden är en gravhögar från äldre 
bronsåldern� Gravhögen är en av tre gravhögar 
från bronsålder som finns kvar i närheten 
av Jönköping idag� Intill höjden ligger en 
bensinstation på platsen Röde påle� Innan E4an 
byggdes passerade här Riksväg 1 där en mack 
lär ha funnits� Namnet Röde påle kan vara 
förknippat med en milstolpe som fanns vid 
tidigare vägsträckning öster om Råslätt� En annan 
version är att platsen fick sitt namn från en 
rödmålad grindstolpe i närheten� 

Söder om Råslätt finns ett naturområde 
med ett koloniområde mitt i� Området är en 
röjd barrblandskog med inslag av vidkroniga 
ekar, stora träd tall och grova granar samt i 
kantzonerna blommande buskar av sälg och 
fläder. Skogen har en handfull större träd, 
en del grov död ved i lågor och högstubbar, 
samt några imponerande stora hasselbuskar� 
Östra delen av området är detaljplanelagd 
för föreningsverksamhet-organisation kyrka� 
Området har värden som genomgångsnatur med 
vy ner mot Lillån�

Vid idrottsplatsen och koloniområdet i norr finns 
ett antal rödlistade arter.  Det finns även ett antal 
skyddsvärda träd vilka framförallt är knutna till 
Lillån och Råslätts skogspark� 

Skolskog
I och intill området finns två skolskogar. En ligger 
i sydvästra Råslätt och en ligger på västra sidan 
av Lillån� Skolorna i området har även uppgett 
vilka grönområden de utnyttjar i sin verksamhet� 
De uppger bland annat grönområdet med 
fotbollsplan intill skolorna, Lillån, Råslätts 
skogspark, Röde Påle och idrottsplatsen i norr� 
De nyttjas allt från varje vecka till varje månad� 

Dagvatten
Den generella strömningsriktningen 
för dagvattnet är mot nordost� Inom 
planprogramsområdet är höjdsättningen viktig� 
Det är viktigt att inte leda vatten till befintliga 
lågpunkter som är instängda områden� Området 
idag innehåller mycket gröna området vilket är 
bra ut dagvattensynpunkt� Gröna ytor gör att 
dagvatten infiltreras samt att hastigheten på 
vattnet minskar. Inom området finns kommunalt 
dagvattennät som tar hand om normala flöden 
av dagvatten men vid höga flöden såsom kraftiga 
regn behövs vägar för vatten ovan mark och då 
är lutningar inom området viktiga�

Dagvatten som leds till grönytor eller växtbäddar 
gör att dagvatten renas på ett naturligt sätt 
genom att suspenderat material tas omhand av 
växtligheten� Detta är ett sätt att minska halterna 
av tex metaller samt fosfor och kväve� Att inom 
Råslätt jobba med att lokalt omhändertagande 
(LOD) och då leda vatten till trädgropar jämte 
vägar samt växtbäddar inom området skulle 
medföra mycket gott för dagvattenhanteringen� 
Infiltration inom området kan i vissa fall vara 
svårt pga befintliga markförhållande men får 
utredas i kommande detaljplanearbete� 

Dagvatten inom planområdet får inte släppas 
direkt till ravinområdet� Detta skulle kunna göra 
att dagvatten kan orsaka erosion, vilket kan 
påverka recipienten negativt� 

Information MKN
Dagvatten från planområdet transporteras 
till recipienten Lillån och vidare till Tabergsån, 
vilken mynnar i Munksjön och sedan vidare till 
ytvattenförekomsten och dricksvattentäkten 
Vättern, vilken har en lång omsättningstid� 
Tabergsåns aktuella sträckning, Lillån vid 
Råslätt – Vederydssjön (SE639819-139887), 
klassas i VISS (2017) som måttlig ekologisk 
status beroende på omfattande fysisk påverkan 
med ett flertal kvarstående vandringshinder. 
För biologiska- och fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer uppnår vattenförekomsten 
dock hög eller god status� Vattenförekomsten 
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med 
avseende på bromerade difenyletrar (PBDE) 
samt kvicksilver och kvicksilverföreningar, 
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som överskrider gränsvärden i närmare 
samtliga vattenförekomster i Sverige� Kemisk 
ytvattenstatus med avseende på övriga ämnen 
har ej klassats� Nya miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vattenförekomsten beslutades och 
kungjordes 2016-1221� Där anges kvalitetskraven 
god ekologisk status 2021 samt god kemisk 
ytvattenstatus, med mindre stränga krav för 
PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar� 
Storvättern (SE646703-142522) har nya 
miljökvalitetsnormer som beslutats och kungjorts 
2016-12-21� Dagvattenhantering ska ske så att 
Lillån inte påverkas negativt� 

Dagvatten som bildas inom planområdet 
kommer till en liten del att infiltrera till 
grundvattenmagasinet Hovslätt-Huskvarna 
(SE640552-140324), en stor sand- och 
grusförekomst med en uttagsmöjlighet mellan 
25-125 l/s enligt VISS� De miljökvalitetskrav som 
ställs på grundvattenförekomsten är bibehållen 
god kvantitativ ytvattenstatus och uppnådd god 
kemisk ytvattenstatus�

Trafik och kommunikation
Gatunät
Råslätt är i stort sett bilfritt� De gator som 
trafikeras av bilar ligger i områdets ytterkant 
och leder fram till parkeringsgarage som ligger 
i ytterkanterna� Inne i området är det däremot 
bilfritt� 

Förbi Råslätt passerar Värnamovägen som i norr 
leder till centrala Jönköping och i söder leder till 
Barnarp-Odensjö samt Norrahammar� 

Gång- och cykelstråk
Förutsättningarna för att gå och cykla till, från 
och inom Råslätt är goda� Inom hela området är 
det möjligt att gå- och cykla på samtliga vägar 
då området är fritt från trafikerade fordon men 
fotgängare och cyklister delar samma yta utan 
separering. Genom området finns några tydliga 
gång- och cykelvägar som går tvärs genom 
området och även fortsätter utanför området� 
Från området finns gång- och cykelstråk som 
leder till närliggande områden som Grästorp, 
Kättilstorp, Gamla Råslätt, Ljungarum Södra och 

Lockebo. Längs med Värnamovägen finns även 
huvudcykelstråk i nordsydlig riktning som leder 
in till centrala Jönköping� Cykelavståndet från 
Råslätts Centrum till Hamnkanalen är ca 6 km, 
avståndet till Jönköpings högskola är knappt 5 
km� Cykelvägen till centrala Jönköping är relativt 
plan och utan större barriärer� Cykelvägarna i 
öst-västlig riktning är av betydligt sämre kvalitet 
och med fler barriärer och kraftiga lutningar. 
I öst-västlig riktning är dock samtidigt antalet 
målpunkter för cykeltrafik färre. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikförbindelser med buss finns till 
Råslätt centrum där det finns två hållplatser 
Råslätts centrum och Råslätt övre� Hållplatser 
trafikeras av stomlinje 1, Råslätt-Centrum-Elmia-
Österängen-Huskvarna centrum, och stomlinje 
3 Tokarp-Centrum-Ryhov-Ljungarum-Råslätt 
samt linje 24 Centrum-Råslätt-Barnarp-Torsvik-
Hyltena� I södra Råslätt vid Hällstorpsvägen 
ligger hållplatsen Råslätt syd som trafikeras  
av linje 27 Månsarp/Torsvik-Taberg-
Norrahammar-Centrum-Mariebo(-Flygplatsen). 
Kollektivtrafikförsörjningen i Råslätt är mycket 
god då det under morgonens högtrafik går 
bussar mot centrala Jönköping oftare än var 
tredje minut och för merparten av dessa bussar 
är restiden till centrala Jönköping kortare än 20 
minuter� 

För närvarande pågår ett projekt med att skapa 
ett nytt busstorg i Råslätt centrum som kommer 
trafikeras av nya elbussar. Parkeringsplatser 
framför centrumbyggnaden kommer att 
omvandlas till ett busstorg� Det kommer innebära 
att hållplatserna i garaget av Råslätts centrum 
kommer omlokaliseras till det nya busstorget� 

Parkering för bilar
Råslätt är trafikseparerat och bilparkeringsplatser 
för bostäder och verksamheter är lokaliserat 
i områdets ytterkanter, främst utmed 
Kärrhöksgatan och Havsörnsgatan� Intill 
centrumbyggnaden i sydväst finns även centralt 
belägen parkering som nås via Sparvhöksgatan� I 
området finns det cirka 2000 bilparkeringsplatser 
för boende, besökande och verksamma som 
både utgör markparkering och parkeringsgarage� 
Vid återvändsgatorna i bostadsområdena 
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Vägbuller

finns därutöver på vissa platser 20 minuters 
korttidsparkering för lastning och lossning� 

Parkeringsutredningen som gjordes 2016 visar 
att cirka 55 procent av parkeringsplatserna 
används, vilket tyder på att det i området idag 
finns ett överskott på parkeringsplatser. Då 
är dock inte reserverade platser inräknade� I 
jämförelse med andra områden i kommunen 
är bilinnehavet lågt och andel resor med 
kollektivtrafik högre.

Cykelparkering
Befintliga cykelparkeringar till allmänheten 
ligger i huvudsak vid centrumbyggnadens båda 
ingångar, vid den nuvarande vårdcentralen, samt 
vid Stadsgårdens entré� Cykelparkering till de 
boende sker antingen i befintliga källarutrymmen 
eller i separata och låsbara cykelförråd i 
anslutning till bostäderna� 

Miljö- och riskfaktorer
Vägtrafikbuller
Bullernivåerna är framförallt höga längs med 
E4an, Värnamovägen och Havsörnsgatan�

Farligt gods
E4:an utgör trafikled för farligt gods. 

Radon
Inga radonmätningar har gjorts i samband med 
planprogrammet�

Tidigare 
ställningstaganden
Översiktsplan
Planprogrammet är delvis utpekat i 
översiktsplanen. Tre områden finns utpekade 
som förtätnings- och omvandlingsområden� 
Två områden vid idrottsplatsen som enligt 
översiktsplanen  är reserverade idrottsändamål 
och en vid det södra koloniområdet� Råslätt 
ligger inom zonen tätortsbebyggelse� Enligt de 
riktlinjer som finns för tätortsbebyggelse ska 
utveckling ske genom förtätning och omvandling� 
Planprogrammet innebär omvandling på redan 
ianspråktagen mark vilket innebär förtätning 
inom tätortsgränsen och undvikande av 
tätortutbredning i enlighet med översiktsplanens 
viljeriktning�

Riksintressen

Järnväg 
Planprogramsområdet omfattas av 
riksintresse för framtida järnvägsutbyggnad 
för Götalandsbanan och Europabanan, 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-
Göteborg och mellan Stockholm-Malmö 
(-Köpenhamn). Eftersom området redan är 
bebyggt och föreslagen exploatering ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse  bedöms ingen 

Trafik

2020-07-03 Skala: 1:4 967
0 50 100 150 200 m

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är in te jurid iskt gä llande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Befintlig markparkering med garage under.
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konflikt finnas mellan förslaget och riksintresset.

Naturvård
Delar av Lillån-Tabergsån ingår i 
planprogramsområdet� Tabergsåns och 
Lillåns raviner är klassat som riksintresse 
för naturvården då det är regionens mest 
välutvecklade ravinsystem� Området är också 
särskilt värdefullt utifrån de naturvärden som 
finns där. Till exempel har bottenfaunan i Lillån 
höga naturvärden bland annat beroende på 
förekomsten av den rödlistade nattsländan 
Hydropsyche saxonica och den regionalt sällsynta 
nattsländan Baraea pullata� Schaktningar, 
utfyllnader och andra markarbeten inom 
ravinbildningarna medför att riksintressets 
värden riskerar att skadas� 

Väg
E4:an utgör riksintresse för väg. Vid planläggning 
ska hänsyn tas till befintlig väg. Ny bebyggelse får 
som närmast anläggas 50 meter från vägen� 

Grönstrukturplan och 
Naturvårdsprogrammet
Lillåns raviner är utpekat som värdefullt 
grönområde i Grönstrukturplanen och 
Naturvårdsprogrammet� Läs mer om dess värden 
under Mark och vegetation� 

Gällande detaljplaner
Området omfattas av Förslag till ändring 
av stadsplan för del av Råslättsområdet 
(Råslättsgård) i Jönköping (06-JÖS-775) från 1967. 
Det är en stadsplan som täcker hela Råslätt 
och idrottsanläggningarna i norr� De centrala 
delarna har ersatts och omfattas istället av 
Förslag till ändring av stadsplan för centrumdelen 
av Råslättsgård i Ljungarums församling inom 
Jönköpings kommun från 1972� I närtid har 
detaljplan upprättats för Önskemålet 7 m.fl 
som vann laga kraft 2017� Detaljplanen tillåter 
bostäder, vård och centrum där det tidigare låg 
parkering� 

För närvarande pågår ett detaljplanearbete 
för att möjliggöra Vätterhems nya 
förvaltningsbyggnad� I pågående detaljplan för 
Överläraren 4 prövas möjligheten att anlägga ny 
förskola i nordväst� År 2007 startade en detaljplan 
för att möjliggöra en ny sporthall, vilken har varit 
på samråd men sen blivit vilande� Framöver är 
det tänkt att fortsatt utreda möjligheten till ny 
sporthall vid den befintliga idrottsytan.

Riksintresse för naturvård och väg

Riksintresse
naturvård - Lillån

- Tabergsån

Riksintresse
naturvård - Lillån

- Tabergsån

Riksintresse väg E4,
Helsingborg-Haparanda

Riksintresse väg 40,
Göteborg-Västervik
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GENOMFÖRANDE
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Idag äger Vätterhem all bostadsbebyggelse och 
centrumbyggnaden inom området�

Kommunen äger framförallt skolfastigheterna 
och enstaka områden, såsom grönytor och en del 
på parkeringsplatsen väster om Värnamovägen�

Programmet föreslår nybyggnation på såväl 
kommunal som privat mark, vilket innebär 
att det kan bli fler fastighetsägare i Råslätt. 
Dessa komma att bli ömsesidigt beroende av 
varandra för att kunna åstadkomma trygga och 
välfungerande miljöer�

Samarbetsavtal mellan de olika aktörerna bör 
därför eftersträvas för att kunna utveckla hela 
området på ett bra sätt�

Kommunen ansvarar för detaljplaner och för 
avtal som reglerar villkoren för genomförande 
och exploatering� Kommunen ansvarar även för 
utredningar, projektering och genomförande av 
utbyggnader och åtgärder som berör allmänna 
ytor, såsom gator, parker och torg inom 
programområdet

Etappindelning
Utbyggnaden av hela programområde 
kommer att ta lång tid, varför nedanstående 
etappindelning föreslås� Etappindelningen görs 
utifrån delområdenas förmåga att knyta samman 
olika delar på området, bygga ut kollektivtrafik 
och förskolor, åstadkomma en mer varierat 
bebyggelsestruktur och höja Råslätts attraktivitet�

Beroende på framtida omständigheter kan dock 
ordningen på etapperna komma att ändras, 
vilket innebär att enskilda byggnader kan komma 
byggas i tidigare eller senare etapper�

Etapp 1 2020-2030
Det C-formade området som redovisas 
med röd streckad linje i kartan, innefattar 
entrén till Råslätt, ny bebyggelse utmed 
Värnamovägen samt delar av idrottsytan i norr 
och Havsörnsgatan, är av stor strategisk vikt för 
Råslätts utbyggnad� Planprogrammets tanke med 
detta område är även att på ett bättre sätt knyta 
ihop Råslätts centrum med idrottsytorna i norr�

Området nyttjas i stort sett av hela stadsdelen 
och är samtidigt det första man ser när man 
komma in till Råslätt, varför detta område 
föreslås vara etapp 1� Området bedöms kunna 
byggas ut mellan år 2020-2030�

Etapp 2 2030-2040
De yttre utbyggnadsområdena i Råslätts norra 
och södra del är redovisade med blå streckad 
linje i kartan nedan och är tänkta att innehålla 
bostäder, centrumverksamhet i vissa strategiska 
lägen och skoländamål� Områdena kommer 
förmodligen att byggas ut på något längre sikt, 
mellan år 2030-2040�

Karta över etapp 1

Karta över etapp 2
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Etapp 3 2040 och framåt
Kontorsbebyggelsen som föreslås utmed 
Värnamovägen och den östra delen på 
centrumbyggnaden redovisas med grön streckad 
linje i kartan nedan� Utbyggnad på dessa delar 
bedöms ligger längs bort i framtiden, år 2040 och 
framåt�

Karta över etapp 3
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Medverkande 

Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Jenny Larsson, bitr� planchef
Christian Bruhn, planarkitekt
Elin Hallström, planarkitekt 
Puck Larsson, planarkitekt 

Stab/Översiktlig planering
Bengt Mattias Karlsson, stadsarkitekt
Martin Gustafsson, översiktsplanerare
Dag Fredriksson, kommunekolog
Cecilia Gadman, översiktligplanerare

Bygglov 
Anna Klahr, bygglovschef 

Utveckling och trafik 
Henrik Zetterholm, utveckling- och trafikchef
Emma Svärd, verksamhetschef
Lotta Olsson, trafikingenjör
Joel Säll, projektledare
Tor Olsson, belysningsplanerare

Tekniska kontoret
Mark och exploatering 
Linda Helte, avdelningschef
Linda Broddegård Gydevik, mark- och 
exploateringsingenjör

Gata/Park/Skog
Priscilla Garcia Miranda, enhetschef
Linn Svahn, landskapsarkitekt
Joakim Frick, skogsförvaltare

VA
Anders Larsson, projektingenjör

Kultur och fritid
Martin Gårlin, avdelningschef
Malin Sahlberg, utvecklingsingenjör

Fastighetsavdelningen
Daniel Håkansson, avdelningschef

Miljö- och 
hälsoskyddskontoret
Annica Magnusson, vattensamordnare 

Utbildningsförvaltningen 
Martin Höglund, planeringsstrateg/chef

Räddningstjänsten
Henric Dovrén, brandingenjör

Kommunikation
Simon Hjälmarö, kommunikatör
Elisabeth Malmström, kommunikatör

Kommunala bolag
Vätterhem
Thorbjörn Hammerth, VD
Henrik Möller, bygg- och upphandlingschef 
Maria Carelli-Martinsson, integrationsstrateg
Annika Vikström, förvaltningschef
Marie Söderberg, bitr� förvaltningschef
Raymond Paska, marknads- och uthyrningschef
Viktoria Uyanik, kommunikatör

Jönköpings energi
Jonas Wikström, projektledare
Johan Wickert, projektledare
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BILAGA
På följande sidor redovisas en sammanställning av det som 
fokusgrupperna har kommit fram till under workshoparna 
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Mörkt

Trasig
a lampor

Ensam

Mörkt

Brant H
alt

Övergångsställetill fri parkering
saknas

Önskar belysning, 
växtlighet & bänkar. 
Synliggöra/ ”piffa upp” 
våra ”attraktiva” platser

Gångtunnel används inte.
Övergångsställe behövs 
alt. 40 km/h

Önskar bättre markering för 
cykelväg från Torpa Willys 
till centrum 

Parkeringar
försvinner

Olika åsikter om garage/parkeringarna

Trevlig väg 
att cykla

”Springer till 
Munksjön” 

Pro
m

enad 

Hundpromenad 

Fin runda att 
gå med hundar

Willys/
bussen

”H
är t

ränar, 

sp
rin

ger o
ch

 går ja
g”

Vilken väg/stig går du?

Vilken väg cyklar du?

Förslag på nya
stråk/förbättringar

Vilka stråk undviker du?

Exempel på en grupps diskussion kring rörelsestråk.
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Exempel på en grupps diskussion kring rörelsestråk
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”Ta bort

odlingslotter”

Inget 
övergångsställe

”Det är läskigt.

Det finns 

läskiga djur”

”Lugnt område
Slappnar av. 
Bra ställe om man vill
vara för sig själv” 

Mötesplatser 
runt i skogen 

Stor lekplats som i Kålgården

Lekplats Träffställe

Gunga
Sittplatser

Önskar
gungor

”Solar”Fotboll
Grill

Önskar
gungor”Café - där kvinnor 

bakar och säljer”

Aktivitetslokaler ”Bussgarage - rökigt och mörkt”

Kyrka - 
samlingsplats

Mer planteringar

Träningsanläggning 

för kvinnor

24/7 gymFestlokal
Samlingslokal för 

musik, dans, teater m
.m. 

Religöst och politis
k obunden

SFI skola

Grill och vattenpipa

Grillplatser

”Min utegård”

Busstation

Skatepark

”Tittar på 
match”

”Önskar café för rökare”

”Vacker natur”

Kolonilott, odlar

Promenad

Grillplats

Skogsaktivitetutegym

Det kan finnas kossor och hästar

Kulturhus

På vilka platser brukar du vara?

På vilka platser brukar du vara på sommaren?

Förslag på nya mötesplatser/förbättringar

Vilka platser undviker du?

Exempel på en grupps diskussion kring mötesplatser.
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Exempel på en grupps diskussion kring mötesplatser.
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Lekplats

Park/odling

Förbättra linjerna på p-plasterna så länge

Några är oroliga att det bli för tätt

Parkeringshusför-emot, olika åsikter

Cykelgarage

Göra något åt 
bänkarna i 
affärscentret

Bibliotek
Medborgarkontor

Föreningslokal

Studieförbund
UF
Upptech

Cykelverkstad

Ungdomsverksamhet behöver utökas

Bibliotek i botten av föreningshus

Gym i nuvarande bibliotek

Föreningskontor samlat på ett ställeInglasad klättervägg

SkateparkParkcour
Pumptrack

Frisbee-
golfbana

Tvättstuga och 
gym på gården

G
YM

KO
N

TO
R

LEKLAND
KO

N
TO

R

Bygg om parkering Bryta lamellstruktur Gemensamt ansvar med tvättstuga och gym

”Kolla om det går att bygga”

Tryggt vindskydd/stugor

Park/lekplats 

liknade stadsparken

Parkering under
friidrottscentrum

12 våningar 

6 våningar 

3 våningar 

 9 våningar 

15 våningar 

Exempel på en grupps diskussion kring ny bebyggelse.
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Exempel på en grupps diskussion kring ny bebyggelse.
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 147-
158 
Tid: 2020-11-23 kl. 14:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 154  
 
Förlängning beslut - ensamåkning i samband med 
färdtjänstresa och sjukresa 
Diarienummer: RJL 2020/2404 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande förslag att förlänga tiden för tillfälligt beslut 
angående ensamåkning för personer som är 70 år eller äldre i 
samband med färdtjänstresa och sjukresa.  

Sammanfattning  
Det tillfälliga beslutet innebär att 

 personer som är 70 år eller äldre åker ensamma i fordonet i samband 
med färdtjänstresa/sjukresa. Undantag är de kunder tillhör en 
förutbestämd grupp och då kan viss och begränsad samåkning ske. 

 ordinarie regelverk för färdtjänst och sjukresa gäller för övrigt. 
 regeländringen ang. ensamåkning är endast tillfällig och gäller under 

pandemin covid-19 men dock längst till och med 2021-05-31.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2002-11-04 
 RJL 2020/1005, 1006 ordförandebeslut ensamåkning med färdtjänst 

och sjukresa 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE  

 2020-11-04 RJL 2020/2404 

 
Förvaltningsnamn  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Förlängning av tillfälligt beslut av 
ensamåkning i samband med färdtjänstresa 
och sjukresa för person som är 70 år eller 
äldre med anledning av covid-19 

Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande förslag att förlänga tiden för tillfälligt beslut 
angående ensamåkning för personer som är 70 år eller äldre i samband 
med färdtjänstresa och sjukresa.  

Sammanfattning 
Det tillfälliga beslutet innebär att 

 personer som är 70 år eller äldre åker ensamma i fordonet i samband med 
färdtjänstresa/sjukresa. Undantag är de kunder tillhör en förutbestämd 
grupp och då kan viss och begränsad samåkning ske. 

 ordinarie regelverk för färdtjänst och sjukresa gäller för övrigt. 
 regeländringen ang. ensamåkning är endast tillfällig och gäller under 

pandemin covid-19 men dock längst till och med 2021-05-31.  

Information i ärendet 
I början av pandemin togs beslut att det ansågs lämpligt att personer över 70 år 
åker ensam i fordonet för att minska smittorisken till och med 2020-12-31. 
Folkhälsomyndighetens och regeringens starka rekommendation är att personer 
över 70 år ska vara särskilt försiktiga och t.ex. stanna hemma. Om en resa ändå 
måste göras är det lämpligt att de åker ensamma i fordonet, undantag är de som 
tillhör en förutbestämd grupp och då kan under vissa förutsättningar begränsad 
samåkning ske. 
 
Genom ordförandebeslut togs tidigare beslut om tillfällig ändring av regelverket 
för färdtjänst och sjukresa (RJL 2020/1005, RJL 2020/1006) vilket gäller till och 
med 2020-12-31. Nu föreslås den tillfälliga ändringen gälla till och med 2021-05-
31. 
Länstrafiken beslutar om att återgång till ordinarie regelverk kan ske tidigare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/2404 

 

Förslaget beräknas rymmas inom Länstrafikens budget 2021 område Serviceresor 
då antalet resor har minskat på grund av pandemin med covid-19. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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