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Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 

Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Härryda är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orstudien blivit reviderad. 

Härryda
Härryda är en tätort med 1 109 invånare och är 
den största orten i kommundelen Härryda som även 
omfattar tätorten Rya samt en del av kommunens 
landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs av 
Härryda tätort. Kartorna i studien visar relevanta 
delar av orten med hänsyn till text och övrig 
information och kan i vissa fall avvika från Härrydas 
tätortsavgränsning. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Härryda kommundel.

Introduktion
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Historisk dalgång och medeltida byar
Härryda ligger utmed två av regionens historiska 
resvägar - Mölndalsån och Västgötavägen. Mölndalsån 
med sin dalgång rymmer gott om historiska boplatser 
och har utgjort en attraktiv livsmiljö med bördig mark 
och vattennära lägen som möjliggjort transporter 
längs åar och fiske i sjöar. Härryda, ”nyröjningen vid 
Härån” finns omnämnd som socken på 1200-talet 
med sitt centrum i anslutning till Härryda kyrka. 
Dagens kyrkobyggnad från 1850-talet är en 
ersättning för den medeltida kyrkan som tidigare 
fanns på samma plats. 

Härrydas äldsta delar sträcker sig från Härryda kyrka 
och mot söder längs den gamla vägsträckningen 
mot Skene/Kinna, Danseredsliden. Området ingår 
i kommunens kulturmiljöplan och innehåller flera 
kulturhistoriska värden. I den norra delen finns 
häradsdomarens gård, uppförd före 1780, som 
idag används som hembygdsgård. Danseredsliden 
utgör ett stycke kommunikationshistoria och 
uppvisar ett flertal ålderdomliga karaktärsdrag - till 
exempel berg i dagen i vägbanan, en kvartsmilsten, 
en väghållningssten, stengärdesgårdar och en 
stenvalvsbro över Mölndalsån. Vägsträckan var länge 
en viktig farled och används än idag som tillfart till 
de äldre fastigheter som ligger utmed den. 

Härrydas framväxt - från by till bostads- och flygplatsort
Området kring Härryda användes tidigt som boplats och orten nämns i skrifter redan på 
1200-talet. Modernare historia är kopplad till Landvetter Gothenburg Airport och den 
inverkan flygplatsen haft på samhällets utveckling.

Stationssamhälle
På den södra sidan av Mölndalsån växte Härryda 
stationssamhälle fram efter det att järnvägen 
stod klar på 1890-talet. Stationshuset revs 
hundra år senare, efter att persontågtrafiken till 
Härryda avvecklats. Flera av husen som en gång 
byggdes kring stationen finns fortfarande kvar, 
bland annat den gamla lanthandeln och tidig 
karakteristisk egnahemsbebyggelse från det tidiga 
1900-talet. Härryda station var länge en betydande 
lastplats för timmer och ersatte den flottning som 
skett längs Mölndalsån. Järnvägen gjorde det 
enklare att ta sig till Härryda från Göteborg och 
tillsammans med bilismen gjorde den Härryda till 
en populär fritidsdestination. Stora områden med 
fritishusbebyggelse av enklare typ uppfördes under 
efterkrigstiden, framförallt i de norra och mer 
kuperade delarna i Skårtorp vid Hornasjön.

Flygplatsort
På 1970-talet byggdes regionens nya storflygplats 
söder om Härryda. Ett stort antal nya arbetsplatser 
tillkom men samtidigt innebar etableringen att 
bostadsbebyggelsen inte kunde fortsätta utvecklas på 
grund av flygbuller. Skårtorp, i kanten av flygplatsens 
influensområde, är numera den folkrikaste delen 
av Härryda och områdets äldre fritidhusbebyggelse 
omvandlas successivt till moderna helårsbostäder.

Härryda hembygdsgård, ”Häradsdomarens gård”.
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Härryda är en utpräglad bostadsort med ett 
flertal verkstäder och industrier som kompletterar 
bostadsbebyggelsen. Samhället ligger i en sluttning, 
omgärdat av naturmark och beteshagar, med utsikt 
över Mölndalsån och åkermarken i dalgången. Orten 
är liten och på grund av sin närhet till flygplatsen 
och det buller som flygtrafiken medför begränsas 
ny bostadsbebyggelse samt om- och tillbyggnader 
av befintlig bostadsbebyggelse på orten. I den norra 
delen av tätorten ligger det gamla fritidshusområdet 
Skårtorp vid Hornasjön som bland annat erbjuder 
badmöjligheter. Järnvägen utgör en barriär och 
avgränsning mot söder. 

Härryda karaktäriseras av den gamla bystrukturen 
med byväg och bebyggelse samlade runt 
sockenkyrkan, av fritidshusbebyggelsen och av 
verksamheter med anknytning till flygplatsen, såsom 
biluthyrning, bensinstation och övernattning. 

Härryda har en gles bebyggelsestruktur, bestående 
av olika byar och bebyggelseområden som tillkommit 
under olika tidsperioder och som vuxit ihop till en 
sammanhängande struktur. Byarna låg i anslutning 
till resvägen från Göteborg och Landvetter mot 
Borås och Skene/Kinna och det finns flera 
bebyggelsesamlingar med äldre bebyggelse utmed 
denna sträcka. Härrydas historiska centrum kring 

Härryda idag
Härryda är en bostadsort där den största delen av bostadsbebyggelsen finns söder om 
Hornasjön i området Skårtorp. Orten kännetecknas av närheten till flygplatsen, dels 
genom verksamheter som har koppling till flygplatsen men även den begränsning 
som flygplansbuller har på bostadsbyggelsen inom orten.

kyrkan och stationsmiljön söder om Mölndalsån har 
viss centrumkaraktär med tätare bebyggelse, äldre 
servicebyggnader, villatomter från tidigt 1900-tal 
och äldre gårdar. Danseredsliden som tar vid och 
fortsätter mot Skene/Kinna har en liknande karaktär 
med en stor andel äldre bostadsbebyggelse. Knös 
mellan Mölndalsån/järnvägen och motorvägen består 
av äldre gårdsbebyggelse samlade längs en byväg.

Bebyggelsen utmed Härrydavägen innehåller en 
stor del av ortens service i form av skola, förskola, 
församlingshem, idrottsfaciliteter och bensinstation. 
Här finns verksamhetsbebyggelse i ett till två 
plan söder om vägen samt småskalig skol- och 
förskolebebyggelse på vägens nordsida. 

Härrydas fritidshusområden från 1950- och 
1960-talen har en frikopplad bebyggelsestruktur och 
karaktär, vilket innebär att områdena upplevs utgöra 
egna områden. Skårtorp, som är det största området, 
är idag ett kuperat, småskaligt och grönskande 
villaområde med helårsbostäder.

Bostadsutbudet utgörs i första hand av äganderätter 
i form av småhus, i orten finns även ett mindre antal 
hyresrätter. Härryda tätort ligger inom Landvetter 
flygplats influensområde för flygbuller och flyghinder. 
Det innebär begränsningar för bostadsbebyggelse, 
(ny- och ombyggnation) samt att högre anläggningar 
inte får uppföras. Verksamheter kan lokaliseras inom 
influensområdet.

Fd. landhandel Bensinstation i centrum och äldre bebyggelse i Dansered.
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Grön- och blåstruktur
Härryda ligger utmed Mölndalsån vars dalgång 
präglas av jordbruksmark på flacka partier som omges 
av berg med skog. Härrydas äldsta delar finns utmed 
Mölndalsån och den äldre landsvägen från Landvetter 
mot Skene/Kinna söderut. Härryda är rikt på natur 
och kulturmark med beteshagar och angränsande 
skogs- och sjölandskap med Hornasjön i norr. 

Naturområden av särskilt intresse utgörs av 
Mölndalsån med dess sjöar och tillflöden samt 
av kulturlandskapet vid Knös. Mölndalsåns 
meandrande sträckning genom jordbrukslandskapet 
med alskogskärr och lövskogsdungar ger goda 
zoologiska förutsättningar och ån har ett relativt bra 
fiskevatten med bland annat bäcköring. Fågellivet 
är rikt utmed hela ån med arter som forsärla, 
strömstare och kungsfiskare. Vid Knös finns värdefull 
naturmiljö i form av ett småskaligt och mångformigt 
kulturlandskap. Områdets tradition med bete och 
trädvård har gett ett landskap med betesmarker 
som är rikt på bevarandevärda träd, framför allt 
hagmarksekar, men även hamlade träd av olika slag. 

Viktiga områden ur rekreationssynpunkt och 
utpekade intresseområden för friluftsliv finns 
också genom Härskogsområdet norr om Hornasjön. 
Stigar och skogsvägar leder upp mot Hornasjön och 
Härsjöns friluftsområde. Friluftsområdet korsas av 
Vildmarksleden som är en 42 kilometer lång led 
som går från Skatås i Göteborg till Hindås via Stora 
Härsjön och Hornasjön. 

Väster om Härryda, mellan Landvetter och Härryda 
ligger Helgered, en äldre gård som omvandlats 
till golfbana. Här finns i lövdungar, beteshagar, 
stengärsgårdar och värdefulla lövträd.

Norr och öster om Härryda breder Härskogen ut sig. 
Härskogen är en barrskog som är starkt påverkad 
av skogsbruk men med sumpskogar som har höga 
naturvärden.  Här finns en rik skogsfågelfauna - så 
som tjäder, göktyta och duvhök. 

Miljön vid Mölndalsån är en stor rekreativ resurs. 
I beteshagarna som omger ån växer en stor 
mängd lövträd av värde, främst ek. Härrydas äldre 
betesmarker, Hornasjön och skogsområden som 
omger orten är viktiga rekreationsmiljöer med goda 
förutsättningar för naturutflykter, vandring, svamp- 
och bärplockning samt ridning.

Väster om Härryda samhälle finns en fem kilometer 
lång kulturhistorisk vandring genom Dansered, Knös, 
Kopparbo och Assmundtorp, kallad Byavandring 
Härryda väster. 

Öster om Landvetter flygfält finns Kärrsjöns 
kultur- och naturområde med vandringsleder i 
historisk kulturmiljö. Den röda Kulturstigen är nio 
kilometer lång men det finns även kortare leder. 
Informationstavlor berättar om gamla tiders rörelser i 
området.

Friluftsliv vid Hornasjön.
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Trafikstruktur och kommunikationer
Härryda samhälle ligger norr om riksväg 40, 
motorvägen mellan Göteborg och Borås. Riksväg 40 
är av stor betydelse för Härryda och avtagsväg från 
den finns norr om flygplatsen. 

Härrydavägen är ortens huvudstråk. Den löper i 
öst-västlig riktning genom orten och sträcker sig 
från Landvetter, genom Härryda och dess historiska 
centrum vidare mot Hindås. Från Härrydavägen 
leder Härskogsvägen norrut mot Lerum, medan 
slingriga småvägar, bland annat Skårtorpsvägen, 
ansluter och avslutas med fritidshusbebyggelse och 
skogsområdena i Härrydas norra delar. 

Järnvägen löper parallellt med Härrydavägen och 
Mölndalsån och ligger söder om dessa. Stationsläget 
ligger i Härrydas äldre östra del men orten trafikeras 
inte i dagsläget av persontåg. Korsningspunkter över 
järnvägen finns i tre lägen, en vid Knöstorpsvägen 
i anslutning till Härrydas historiska centrum, en 
vid stationsmiljön med koppling mot riksväg 40, 
flygplatsen och Dansered/Kinna/Skene, samt mellan 
Härrydavägen och järnvägen. Korsningen vid centrum 
är en planskild korsning i form av en vägbro.

Härryda präglas av äldre vägstrukturer då ingen 
egentlig bostadsutbyggnad skett efter motorvägens 
och flygplatsens tillkomst på 1970-talet. 
Fritidshusområdet Skårtorp har en finmaskig 
vägstruktur som avslutas i stickgator. Knös, 
mellan järnvägen och riksväg 40 har en slingrande 
vägstruktur liksom Dansered med den historiska 
Danseredsvägen mot Kinna/Skene i Marks kommun.

Längs med Härrydavägen går lokaltrafik mellan 
Bollebygd och Landvetter.

Större sammanhängande parkeringsplatser finns bara 
i privat regi.  

Till Göteborg centrum tar det 25 minuter med bil 
och 45 minuter med kollektivtrafik. 79 % av ortens 
befolkning pendlar och av dem pendlar ungefär två 
tredjedelar till Göteborg.

Flygplatsen, Göteborg Landvetter Airport, ligger söder 
om Härryda. Flygplatsen är Sveriges näst största 
flygplats med 6 800 000 resenärer 2018 och med 
100 olika flygdestinationer. 

Vägbro över riksväg 40.
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Socialt liv och mötesplatser
Mötesplatser i orten utgörs av hembygdsgården 
och Härryda kyrka i samhällets östra del. 
Idrottsplatsen och wakeboardparken fungerar som 
mötesplatser sommartid. Härryda idrottsförening 
är ortens idrottsförening med både ungdoms- och 
seniorverksamhet. Skårtorps fritidsförening driver 
Rödjegården med olika typer av aktiviteter vid 
Hornasjön. Vid Hornasjön finns även badplats.

Befolkning
Trots flygplatsens bullerrestriktioner, som begränsar 
ny bostadsbebyggelse i stora delar av orten, har 
Härryda en positiv befolkningsutveckling med en 
ökning på 1,5% 2018. Inflyttningen var 2018 något 
större än utflyttningen. 

I Härryda finns en hög andel barnfamiljer. 61% av 
ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
23% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är 16%. 

28% av Härrydas invånare har eftergymnasial 
utbildning medan 56% har gymnasieutbildning eller 
motsvarande. Andelen med endast förgymnasial 
utbildning är relativt hög, 14%.

Service och verksamheter
Härryda har ett mycket begränsat serviceutbud. 
Ortens närhet till Landvetter gör att Härrydaborna 
främst nyttjar Landvetters kommersiella och 
offentliga serviceutbud. Härrydas offentliga service 
utgörs av en förskola och en lågstadieskola (F-5) 
utmed Härrydavägen. 

Sportanläggningar i form av fotbollsplaner ligger inne 
i samhället och väster om orten finns en golfbana. 
I samhällets östra del har ett tidigare grustag 
omvandlats till en wakeboardpark. 

Orten saknar ett definierat modernt centrum och den 
kommersiella service som finns är placerad både 
norr och söder om Härrydavägen. Två bensinstationer 
finns i Härryda, en obemannad i Härryda samhälle 
och en bemannad söder om motorvägen, mellan 
Härryda och flygplatsen. 

Flygplatsen är Härrydas dominerande verksamhet 
och också ortens största arbetsgivare. 
Härrydas kommersiella serviceutbud ligger 
längs med Härrydavägen och har koppling 
till flygplatsverksamheten genom till exempel 
biluthyrning, långtidsparkering, bed and breakfast, 
vandrarhem och hotell. 

Göteborg Landvetter Airport och Härrydas wakeboardpark.
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Härryda

Åldersfördelning 
Härrydas åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesför ålder och relativt många 
barnfamiljer på orten.
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inte annat anges. Förutom Härryda ingår orten Rya.
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Arbetsmarknad
Härrydas arbetsmarknad utgörs i första hand 
av flygplatsen. I övrigt arbetar ortens invånare 
främst i andra större orter samt i Landvetter 
och i intilliggande kommuner. Tillsammans 
med Mölnlycke är Härryda den ort där 
invånarna pendlar i minst utsträckning.

79%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Härryda har ett mindre utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service. Invånarna nyttjar i 
stor utsträckning serviceutbudet i Landvetter.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
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3%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.
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De vanligaste pendlingsorterna.   
 

27,5%

Kollektivtrafik
Härryda trafikeras av busslinje som går 
mellan Rävlanda/Bollebygd och Mölnlycke, 
via Landvetter.

Kollektivtrafikutbudet är bra med 
tanke på ortens storlek. Hindås är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om tio 
dubbelturer per vardag och tre dubbelturer 
per helg. Dagens utbud uppgår till 53 
dubbelturer.

Övriga

+ 65 år
16%

0-19 år
23%

Ortsstudieorter efter invånarantal
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Härryda

Åldersfördelning 
Härrydas åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesför ålder och relativt många 
barnfamiljer på orten.
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Kommundel Härryda
Utgörs av Härryda tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området om 
inte annat anges. Förutom Härryda ingår orten Rya.

40,5 år
Medelålder

Härryda

1 109
Invånare i Härryda tätort

2018+ 1,5%
Befolkningsökning

Härryda kommuns tredje minsta ortsstudieort

2 409
Invånare i kommundel

Ortsfakta

Förskola 

Skola F-5/6 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Arbetsmarknad
Härrydas arbetsmarknad utgörs i första hand 
av flygplatsen. I övrigt arbetar ortens invånare 
främst i andra större orter samt i Landvetter 
och i intilliggande kommuner. Tillsammans 
med Mölnlycke är Härryda den ort där 
invånarna pendlar i minst utsträckning.

79%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Härryda har ett mindre utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service. Invånarna nyttjar i 
stor utsträckning serviceutbudet i Landvetter.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
97%
Äganderätt

3%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
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28%
Högskola
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Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

27,5%

Kollektivtrafik
Härryda trafikeras av busslinje som går 
mellan Rävlanda/Bollebygd och Mölnlycke, 
via Landvetter.

Kollektivtrafikutbudet är bra med 
tanke på ortens storlek. Hindås är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om tio 
dubbelturer per vardag och tre dubbelturer 
per helg. Dagens utbud uppgår till 53 
dubbelturer.

Övriga

+ 65 år
16%

0-19 år
23%

Ortsstudieorter efter invånarantal
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016 

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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Härryda enligt Härrydaborna

Flygplatsen
Närheten till flygplatsen beskrivs som en styrka för 
Härryda, men samtidigt upplever flera invånare att 
flygplatsen styr utvecklingen i området och påpekar 
att det är viktigt att också utveckla orten Härryda 
när verksamhetsområden i anslutning till flygplatsen 
uppförs. Flygplatsen genererar arbetstillfällen 
för boende i kommunen och regionalt, vilket 
beskrivs som positivt men invånarna menar att den 
samtidigt har lagt en “våt filt” över samhället då 
ingenting bostadsrellaterat får byggas till följd av 
influensområdet.

De som bor och äger fastigheter i Härryda vill veta om 
det finns en möjlighet att utveckla sina fastigheter.   

Kollektivtrafikkoppling samt gång- och cykelväg 
mellan Härryda och flygplatsen har efterfrågats. 
Idag finns en sådan koppling utbyggd vilket troligen 
tillgodoser det efterfrågade behovet. 

Lokalisering
Utöver närheten till flygplatsen så beskrivs också det 
centrala läget i Härryda kommun som en styrka samt 
närheten till skog och natur.

Föreningsliv
Ortsborna framför att det finns ett behov av att utöka 
utbudet av fritidsaktiviteter för barn efter skolan. Ett 
förslag är att komplettera befintliga fotbollsplaner 
med en idrottshall, vilket skulle kunna vara en åtgärd 
för att ge bättre förutsättningar för fler aktiviteter.  

Schaktmassor
Schaktmassor är en central fråga i Härryda och ett 
problem som kommmit upp vid flera dialogtillfällen.  
Boende upplever en stor oro för schaktmassorna/
deponierna och vilka konsekvenser dessa ger för 
trafikbelastning, säkerheten, miljön och upplevelsen 
av orten. 

Dialogarbete
Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Härrydas invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Potential
Närheten till flygplatsen skapar arbetstillfällen och 
bidrar till service. Utbyggnad av verksamhetsområden 
i anslutning till flygplatsen kommer att i framtiden 
generera både fler jobb och en utökad kommersiell 
service. Gång- och cykelbana finns utbyggd till 
flygplatsen. 

Stadsdelen Skårtorp, ligger naturskönt vid 
Hornasjöns södra och västra kant. I anslutning till 
Hornasjön breder Härskogen med vandringsleden 
Vildmarksleden ut sig, som tillsammans med miljön 
runt Mölndalsån utgör naturområden med stor 
potential. Stora delar av Skårtorp ligger utanför 
influensområdet och kan med rätt förutsättningar ha 
möjlighet att växa med fler bostäder. 

Härryda är beläget i direkt anslutning till motorvägen, 
riksväg 40. Det innebär enkla och smidiga 
kommunikationer med både bil och buss.

Söder om järnvägen, mot Dansered, ligger det gamla 
stationsområdet med äldre, bevarad bebyggelse i 
form av exempelvis en gammal, nedlagd, lanthandel. 
Norr om motorvägen ligger kyrkogården och 
hembygdsgården vilka också är områden med höga 
kulturvärden.

De boende beskriver ortens förskola och skola som 
viktiga för samhället.

Utmaningar 
Härryda är nästan uteslutande en bostadsort som  
saknar ett definierat centrum. På orten finns även 
verksamheter etablerade. Den lilla service som 
finns är funktioner som är relaterade till flygplatsen, 
exempelvis biluthyrning och bensinstation. 
Närheten till Landvetter medför att Härrydaborna 
nyttjar serviceutbudet där. Härryda har i dag ett 
dåligt underlag för etablering av ett centrum. I 
korsningspunkten vid förskolan vid hållplatsläget 
skulle med rätt förutsättningar ett mindre centrum 
kunna etableras.  

Bebyggelsen i Härryda består uteslutande av 
friliggande villor. Det är en utmaning att möjliggöra 
för utveckling av bostäder för att skapa en blandad 
bebyggelse. Bullerrestriktionerna som förhindrar 
nybyggnation av bostäder samt tillbyggnad vilket 
gör att orten i första hand kan utvecklas med 
verksamheter på centrala delar. En utbyggnad av 
bostäder i Skårtorp kan vara en möjlighet, men 
är samtidigt en utmaning då området helt saknar 
kollektivtrafik. 

De kollektiva transporterna beskrivs av de boende 
som bristande, liksom gång- och cykelkopplingar 

inom och till, närliggande orter.

Potential och utmaningar
I kartläggningen och analysen av befintliga förhållanden i Härryda har ortens 
potential och utmaningar definierats utifrån ett utvecklingsperspektiv. Som underlag 
har material från dialogarbetet och tidigare presenterade analyser använts. 

Fotbollsmatch i Härryda.
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+
!

• Naturen, närhet till Hornasjön, Härskogen och 
Vildmarksleden samt värdefulla naturmiljöer i anslutning till 
Mölndalsån och närliggande betesmarker

• Närhet till flygplats, med arbetsplatser och service

• Strategiskt läge i direkt anslutning till motorvägen, riksväg 40

• Kulturhistorisk bebyggelse 

• Skola och förskola finns på orten

• Verksamhetsetableringar inom influensområdet för flygbuller

• Saknar definierat centrum

• Saknar annan bebyggelse än friliggande villor

• Begränsad kollektivtrafik

• Begränsade gång- och cykelkopplingar

• Begränsad kommersiell och offentlig service på orten

• Bullerrestriktioner som förhindrar bostadsbebyggelse i 
stora delar av orten
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Rekommendationer
Bebyggelse 
I vägkorsningen vid Härrydavägen/Skårtorpsvägen finns 
vissa befintliga förutsättningar så som förskola och 
hållplatsläge samt mark som kan bebyggas. Bebyggelsen 
skulle kunna utgöras av flerbostadshus och därmed 
bredda det nuvarande bostadsutbudet. En utveckling 
av området med ett ökat underlag av invånare skulle ge 
förutsättningar för ett mindre centrum som även kan 
omfatta verksamheter söder om Härrydavägen. För stora 
delar av Härryda är det inte möjligt att uppföra någon 
ny bostadsbebyggelse som en följd av att samhället 
omfattas av influensområdet från Landvetter flygplats. 
Ny bebyggelse i Skårstorp kan vara lämplig först när 
kollektivtrafik försörjer området.  

En idrottshall skulle kunna komplettera befintliga 
fotbollsplaner vintertid. 

Ändrad användning och nya verksamheter 
Orten kan utvecklas med flera typer av verksamheter. 
Det kan finnas ett stort värde i att se över befintlig 
verksamhetsbebyggelse vid avveckling och vid behov 
ändra funktion. Centralt i Härryda ligger ett antal mindre 
verksamheter och vid eventuell avveckling föreslås att 
ett helhetsgrepp görs för området med en översyn av 
möjliga byggrätter och deras inriktning. Att möjliggöra 
för fler ändamål eller tillåta större lokaler kan bidra till 

Utvecklingsförslag
Genom att föreslå ny bebyggelse i samhällets västra del och samtidigt möjliggöra 
omvandling av de byggnader som finns inne i samhället, men som omfattas av 
bullerbegränsningarna, kan Härryda utvecklas efter ortens egna förutsättningar. Att 
utveckla och underhålla rekreationsområdet norr om samhället är ytterligare åtgärder. 
Ta till vara ortens goda kommunikationer med närhet till riksväg 40 för att utveckla 
befintliga verksamhetsområden och etablera fler. 

utveckling. Exempelvis kan lokaler nyttjas för go-cart eller 
äventyrstema så som inomhusklättring, trampolinpark eller 
liknande. 

Härryda har goda kommunikationer och läget är strategiskt 
för att utveckla fler verksamhetsområden i anslutning till 
riksväg 40. I tidigare kommunal planering finns redan 
områden utpekade men ytterligare lägen kan på sikt vara 
aktuella i Härryda. 

Rekreation och turism 
Den befintliga wakeboardparken i Härrydas östra del är 
en målpunkt för friluftsliv och idrott, liksom Härskogen 
och området runt Hornasjön. Förslag på åtgärder är att 
anlägga en sammanhängande promenadslinga runt sjön, 
märka upp vandringsstigar och satsa på en utveckling av 
wakeboardparken samt att vara lyhörd för lokala initiativ 
och önskemål. 

Gång och cykelkopplingar 
I dialogarbetet framkom en vilja från medborgarna att 
bygga ut bättre gång- och cykelkopplingar till omgivande 
orter. En cykelväg som binder samman Landvetter och 
Landvetter flygplats löper genom Härryda men ingen 
ytterligare koppling finns i riktning mot Hindås. Att 
fortsätta det befintliga cykelstråket österut är därför ett 
förslag på åtgärd. 

 

Hornasjön
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Utvecklingsområde

Återanvänd befintliga lokaler

Gång- & cykelkoppling

Rekreationsområde

Rekreationsstig

Influensområde för flygbuller

Kollektivtrafikkoppling

Arbetsplats

Tätort

Idrottsplats

Utvecklingskarta Härryda tätort.
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Bebyggelse
• Utveckla ett centrum i vägkorsningen vid Härrydavägen/Skårtorpsvä-

gen. Ny bebyggelse kan utgöra flerbostadshus och därmed bredda 
det nuvarande bostadsutbudet. 

• Kollektivtrafik till Skårtorp för att ge förutsättningar för framtida 
bostäder.

Verksamheter
• Ta till vara ortens goda kommunikationer med närhet till riksväg 40 

för att utveckla befintliga verksamhetsområden och etablera fler.

• Nya verksamheter genom översyn av användning för att möjliggöra 
mångfald. Exempelvis genom fler etableringar som lockar besökare 
så som idrotts- och äventyrsändamål. 

Rekreation och turism
• Underhåll och utveckla vandringsstigar i Härskogen.

• Skapa en promenadstig runt Hornasjön.

• Utveckla med fler verksamheter som lockar besökare och turism.

Gång- och cykelkopplingar
• Skapa en cykelkoppling mot Hindås.

Utvecklingsförslag för Härryda
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Källor och faktaunderlag
Översiktsplan 2012
Kulturmiljöplan 2012
Grönplan 2012
Naturvårdsplan 2012
Guide till naturen i Härryda kommun
Kartunderlag från Härryda kommuns kartdatabas
Statistik Härryda kommun

Foton 
s. 4 Emmy Jonsson, Jan Kwarnmark, Alexander Jansson, Carolina 
Eklöv, Swedavia
s. 6 Historisk bild
s. 8 Carolina Eklöv
s. 12 Emma Nevander
s. 14 Emmy Jonsson
s. 16 Swedavia
s. 22 Emmy Jonsson
s. 24 Emma Nevander
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson



Härryda kommun   438 80 Mölnlycke    031-724 61 00   harryda.se


