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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Landvetter 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. 

Landvetter
Landvetter är en tätort med 7 297 invånare och är 
den största orten i kommundelen Landvetter som 
även omfattar orterna Tahult och Björröd samt en del 
av kommunens landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs 
av Landvetter tätort. Kartorna i studien visar 
relevanta delar av orten med hänsyn till text och 
övrig information och kan i vissa fall avvika från 
Landvetters tätortsavgränsning. För Landvetters del 
innebär det att de nordvästra och sydöstra delarna av 
orten inte finns med på kartorna i skala 1:15000. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Landvetter kommundel.

Introduktion

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby-Snugga

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

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

Mölndal
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Medeltida centrum
Landvetter har länge varit en plats för resande. 
På medeltiden var orten en viktig rastplats och 
1548 var Landvetter den största byn inom det som 
idag är Härryda kommun. Landvetter låg då längs 
Västgötavägen som var den huvudsakliga resvägen 
mellan Göteborg och Borås. Landvetters medeltida 
kyrkby utgjorde ett viktigt rastställe med ett 
gästgiveri. Landvetter kyrka har anor från 1300-talet 
men lämningar i området visar att Landvetter varit 
en boplats ända sedan stenåldern vilket kan förklaras 
av den bördiga dalgången och läget vid Mölndalsåns 
utlopp i Landvettersjön. Vattenvägar var viktiga och 
läget vid strandbrynet och ån var strategiskt samtidigt 
som dalgångens gamla sjöbotten var en bördig och 
topografiskt gynnsam odlingsmiljö.

Landvetters äldsta centrum låg vid kyrkan på 
Landvettersjöns östra sida, söder om motorvägen 
(riksväg 40). Bebyggelsen växte fram kring kyrkan 
och byvägen. Landvetters läge, i en utpräglad 
jordbruksbygd, har också satt sin prägel på 
bebyggelsutvecklingen med spridd bebyggelse.

Stationssamhälle
När järnvägen tillkom 1890 förflyttades 
bebyggelsecentrum österut och det sena 1800-talets 
stationssamhälle växte fram. Stationssamhället 
kom så småningom att utvecklas till ett 
rekreationscentrum när jordbruksbebyggelsen 

Landvetters framväxt - från boplats till serviceort
Landvetter är en ort med gamla historiska anor. Orten rymmer boplatser från stenåldern och var 
en viktig by och rastplats under medeltiden. I samband med järnvägens tillkomst utvecklades 
Landvetter till ett stationssamhälle och idag förknippas ofta samhället med flygplatsen, Göteborg 
Landvetter Airport, sydost om själva orten. 

under efterkrigstiden kompletterades av 
fritidsbebyggelse i skogsluttningarna och vid 
sjöar. Fritidshusbebyggelsen var, i jämförelse med 
motsvarande bebyggelse i Hindås, av av en senare 
och enklare typ. Landvetters fritidshusbebyggelse har 
idag till stor del omvandlats till permanentbostäder. 

Pendlarort
På 1970-talet byggdes motorvägen och Landvetter 
flygplats (Göteborg Landvetter Airport) sydost om 
dagens samhälle. I samband med det byggdes 
Landvetters nuvarande centrum som placerades norr 
om den nya motorvägen. 

Orten har en tydlig uppdelning i norr och söder och 
historiska och nuvarande farleder har alla haft en 
västöstlig utbredning och utgjort barriärer i nordsydlig 
ledd. Utav dessa är det endast motorvägen som har 
en funktion och koppling till samhället idag eftersom 
vattenvägen sedan länge förlorat sin position och 
persontågtrafiken längs järnvägen upphörde att 
trafikera Landvetter station på 1980-talet.

Landvetter har fortsatt att expandera efter 
1970-talet. Under 2000-talet har orten vuxit norrut 
och centrum har utvecklats med nya bostadskvarter. 
I den södra delen har skola och bostäder nyligen 
tillkommit.

Kyrka

Järnväg

Mölndalsån

Boråsvägen

Södra Landvetter 1942.
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Landvettersjön

Agntjärn

Gallhålan

Mölndalsån

Centrum 
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Centrum 
1900 -

Historiskt 
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Historisk utveckling i Landvetter tätort. 

Riksväg 40

Byvägen

Landvetter 
kyrkomiljö
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Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Elljusspår
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Historiskt centrumläge

Kulturmiljöområde

Fd fritidshusområde

Motorväg

Järnväg

Historisk vattenväg

Västgötavägens sträckning
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Landvetter är en utpräglad bostads- och serviceort 
samt en viktig regional trafikknutpunkt. 

Orten är tydligt uppdelad med en nord- och en 
sydsida på var sida om motorvägen och har sin 
tyngdpunkt på motorvägens norra sida - här finns 
handels- och resecentrum med bibliotek, vårdcentral, 
mataffär, bank, ishall och övrig service. I centrum 
finns flerbostadsbebyggelse, i övrigt präglas hela 
orten av småhusbebyggelse. På den södra sidan 
finns ortens äldre delar med kyrkan och den äldre 
bebyggelsestrukturen utmed gamla byvägen samt det 
före detta stationsområdet.  

Bebyggelsestrukturen på de båda sidorna av 
järnvägen skiljer sig från varandra. Norr om 
järnvägen finns tidigare fritidshusområden som 
omvandlats till mindre permanentbostäder blandat 
med flerbostadshus och större byggnadskroppar 
med service och verksamhet. Söder om vägen ligger 
Landvetters äldre centrum med jordbruksgårdar och 
sekelskiftesbebyggelse som vuxit upp runt den gamla 
järnvägen.

Dagens centrum och bebyggelsen på den norra 
sidan är till stor del från 1970-talet och består 
generellt av låg bebyggelse med få byggnader som 

Landvetter idag
Landvetter är kommunens näst största ort och är en viktig trafikknutpunkt med sitt 
strategiska läge nära Göteborg. Orten är en utpräglad bostads- och serviceort med ett 
modernt centrum och en småskalig bebyggelsestruktur som domineras av småhus.

har fler än två våningar, undantaget enstaka nyare 
flerbostadskvarter i upp till sex våningar. Bebyggelsen 
utgörs av tidsypisk småhusbebyggelse av varierande 
täthetsgrad, med radhusbebyggelse närmast centrum 
och villaområden utanför dessa delar. Nya etapper 
med småhusområden har tillkommit efterhand under 
efterföljande decennier. 

Bostadsutbudet utgörs huvudsakligen av äganderätter 
i form av småhus. Hyresrätter och bostadsrätter utgör 
en mycket liten andel av det totala bostadsbeståndet.  

Bebyggelse med samhällsfunktioner finns 
huvudsakligen i centrum men också utspridd 
i form av skolor i anslutning till Landvetters 
olika bostadsområden. Landvetter har tre 
verksamhetsområden, ett på den gamla bangården, 
ett norr om riksväg 40 i samhällets östra del 
Torsdalen, och ett söder om riksvägen Storängen, 
också i öster.

Kultur och bebyggelsemiljöer av särskilt 
intresse utgörs av Landvetter kyrkomiljö 
och bebyggelselämningar i Gallhålan inom 
naturreservatsområdet.

Kapell vid kyrkan och kulturhus i centrum.
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Grön- och blåstruktur
Landvetter ligger utmed Mölndalsån vars dalgång 
präglas av jordbruksmark på flacka partier som kantas 
av omgivande berg med skog. Landvetters äldsta 
delar finns utmed Mölndalsån och Landvettersjön 
nere i dalgången medan senare tids bebyggelse 
på nordsidan ligger inkilad mellan kuperade 
skogsområden i öster och väster. Landvetter omges 
av naturmark i form av kuperade skogar som är rika 
på mossar och mindre sjöar. I ortens direkta närhet 
ligger Gallhålans naturreservat i väster och Landehofs 
motions- och friluftsområde med granskogar i öster. 
I den södra delen finns Landvettersjön med badplats 
och promenadstråk samt den skogsbeklädda och 
kuperade södra delen med tjärnar och mossar som 
så småningom ansluter till Yxsjöområdet. Viktiga 
områden ur rekreationssynpunkt och utpekade 
intresseområden för friluftsliv finns också genom 
Härskogen norr om Landvetter.

Naturområden av särskilt intresse, utifrån 
Naturvårsplanen antagen 2012-07-09,  utgörs av 
Gallhålan, Yxsjöområdet samt av Mölndalsån och 
Landvettersjön. Gallhålan har ett lövskogsdominerat 
landskap med ekskogar, blandädellövskogar, alkärr, 
trädklädda hagmarker och brynmiljöer med ett rikt 
fågelliv. Yxsjöområdet består av stora arealer med 
barrdominerad skog som är rikt på sjöar, myrar och 
sumpskogar. Yxsjöområdet är opåverkat av modernt 
skogsbruk och delvis naturligt uppkommet, dess 
storlek gör att det rymmer fågelarter med krav på 
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hänsyn och skötsel

• Lövbårderna och ibland större skyddsområden av t ex barr-
blandskog, kring vattendragen, inklusive tillflödesbäckarna i 
hela avrinningsområdet, bör i största möjliga utsträckning läm-
nas för fri utveckling, utom där naturvårdsintressanta betes-
marker gränsar mot ån. 

• Fallna träd bör i så stor utsträckning som möjligt få ligga kvar. 
Rensningar som ändå måste göras, bör alltid först samrådas 
med naturvårdskunniga, och särskild försiktighet iakttas där 
känsliga arter noterats. 

• I detaljplanelagda områden som parkmark inom Mölnlycke 
och Landvetter kan särskilda åtgärder behöva prioriteras uti-
från översvämningsrisker. Åtgärderna bör alltid först samrådas 
med naturvårdskunniga, och särskild försiktighet iakttas där 
känsliga arter noterats. 

• Regleringen av vattensystemet bör ske så att tillräckliga mini-
miflöden för öring och flodpärlmussla (EN) upprätthålls hela 
året i Mölndalsåns övre lopp, samtidigt som lomhäckningar 
och fiskproduktion, framförallt röding- och öringlekbottnar, i 
Nedsjöarna värnas. 

• Säkerhetszoner måste tillämpas mot vattendragen vid uppställ-
ning av fordon och arbete med kemikalier, gödsling eller be-
kämpningsmedel.

• De små grustäkter som finns utmed ån kan utnyttjas som häck-
ningslokal för backsvala (NT) och kungsfiskare (VU), om hän-
syn till detta tas när verksamheten ska avvecklas. 

• Gamla stenbroar och kvarngrunder bör, liksom naturliga skred-
ärr, bevaras som häckningsplatser för strömstare, forsärla, res-
pektive kungsfiskare (VU). 

• Åtgärder som orsakar grumling bör undvikas.

Mölndalsån i Landvetter. Foto: Emma Nevander

träd i vattenmiljön
trädbården utmed ett rinnande vatten 
fyller ett flertal viktiga funktioner för 
det vattenanknutna livet. 

träden: 
- skuggar vattnet och håller därmed 
vattentemperaturen lägre och jäm-
nare, vilket är viktigt för en lång rad 
vattenorganismer.
- tillför viktig organisk basnäring ge-
nom nedfall av löv och insekter.
- stabiliserar strandkanten och mins-
kar därmed utflödet av partiklar.
- minskar utflödet av näringsämnen.
- ger viktigt substrat i form av rötter 
och nedfallna grenar.

härutöver har det visat sig att också 
nedfallna träd i vattnet har stor bety-
delse för vattenlivet. de ger en ökad 
mångformighet i vattendraget som är 
positiv för mångfalden och fisket. En-
ligt Naturvårdsverket anses sex ned-
fallna träd per 100 meter vara ”måttlig 
förekomst”. Även ovan vattnet bidrar 
de fallna träden till ökad mångfald 
och positiva naturvårdsaspekter. död 
fuktig ved är mycket värdefull för en 
lång rad Nära hotade skalbaggar och 
smådjur. En rad växter och insekter 
etablerar sig gärna i rotvältor. till 
exempel gräver gärna kungsfiskaren 
(vu) ut sitt bohål i jordblottor som 
bildas då träd har vält ner i vatten-
draget.

stora revir. Landvettersjön är en näringsrik sjö med 
ett förhållandevis bra vatten och ett relativt rikt 
fisk- och fågelliv. Strandzonen och Mölndalsåns 
meandrande lopp rymmer värdefulla naturmiljöer som 
strandbrinkar och alsumpskogar. Grönstrukturen inom 
orten karaktäriseras av relativt sammanhängande 
grönstråk, varav de främsta löper längs Agnebäcken 
i norr respektive Mölndalsån i söder. Även 
Landvettersjön har fina rekreationsmöjligheter med 
bad och promenadmiljöer. Den täta bebyggelsen 
saknar till stor del insprängd grönstruktur och 
rekreation får därför i första hand ske på omgivande 
grönytor. Mölndalsån är en stor rekreativ resurs men 
utgör också en barriär i den södra delen.

Kommunens grönplan pekar ut fyra särskilda 
fokusområden inom Landvetter som har bedömts 
ha en särskild betydelse för ortens grönstruktur på 
grund av sina strategiska lägen inom orten samt 
områdenas goda kvalitativa förutsättningar. Det är 
området vid Agnebäcken, som är ett nordsydligt 
grönstråk med höga naturvärden, Landvitikullen, 
som är en trädbevuxen höjd vid Landvetters entré, 
Landvetter centrum med sina stråk och gågatumiljöer 
och Mölndalsåns mynning med värdefull men delvis 
svårtillgänglig alsumpskog.
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styrelsen angående förekomst av klockgentiana och lämpliga lo-
kaler för alkonblåvinge. Området fortsätter in i Partille kommun.

hänsyn och skötsel

Områden av fukthedskaraktär, inklusive idag skogsklädda så-
dana, bör bevaras oexploaterade och utan att avbrytas av större 
sammanhängande exploateringsområden. Restaurerings- och 
skötselåtgärder inkluderande röjningar och naturvårdsbränningar 
bör komma igång i samråd med Länsstyrelsen. Området utgör 
en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna kilarna 
som finns med i överenskommelsen om Strukturbild för Göte-
borgsregionen. Länsstyrelsen utreder bildande av naturreservat i 
området.

l8 tahult – Gallhålan

värden

Tahult – Gallhålan utgör ett lövskogsdominerat landskap, där 
hedekskogar på berg utgör de centrala delarna, men där också 
näringsrikare lövskogstyper i odlingslandskapets kantzoner utgör 
viktiga, och ofta mycket artrika delar, till exempel i form av 
blandädellövskogar, alkärr, olika trädklädda hagmarker, brynmil-
jöer. Här finns också en mängd värdefulla vårdträd i odlingsland-
skapet. Fågellivet är tämligen rikt, med mindre hackspett (NT), 
kattuggla, stenknäck och grå flugsnappare som några av karak-
tärsarterna.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till värdefulla lövträd, trädhagar och bryn. 
De utpekade värdefulla lövbestånden bör bevaras i största möj-
lig utsträckning. I bestånd där granen hotar att ta över kan denna 
med fördel huggas ut, men skogsbruket i övrigt bör ske med stor 
hänsyn till gamla träd, död ved och värdefulla lövmiljöer. Läns-
styrelsen utreder utökning av Gallhålans naturreservat.

l9 långenäs

värden

Långenäs är ett vackert beläget herrgårdslandskap vid Landvet-
tersjön, med gott om grova och gamla lövträd som har en mycket 
rik epifytflora. Ett flertal rödlistade arter däribland almlav (NT) 
och stiftgelélav (NT) förekommer och två av träden är naturmin-
nesmärkta. Upp till gårdsmiljön leder en allé med hamlade lindar, 
lönnar och askar. I en bäckravin vid gården finns ung alm  och al-
skog. Den större helheten av gamla träd är på sikt nödvändig för 
att de förekommande arterna ska kunna överleva inom området.

Ekskog i Gallhålans naturreservat. 
Foto: Enar Sahlin

Allé vid Långenäs. Foto: Emma 
Nevander

Gallhålan Mölndalsån
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Trafikstruktur och kommunikationer
Motorvägen (riksväg 40) mellan Göteborg och 
Borås, korsar orten i östvästlig rikting. Vägen har 
stor betydelse för Landvetter men utgör samtidigt 
en stor barriär som även påverkar ortens ljud- och 
luftmiljö. Inom Landvetter kan motorvägen korsas 
av motortrafik i tre lägen. En av dessa korsningar är 
också tillgänglig för gångtrafikanter. Fotgängare och 
cyklister kan dessutom passera på tre ytterliggare 
ställen.

Järnvägen (kust till kust banan) ligger söder om 
Mölndalsån och trafikeras inte längre av persontåg 
med stopp i Landvetter. Även denna har stor 
barriärverkan och delar upp södra Landvetter i två 
delar. Det finns tre korsningspunkter över järnvägen, 
två av dessa är tillgängliga för samtliga trafikslag 
medan Eksilsbyvägen, längst i öster, saknar 
korsningspunkter för gång- och cykeltrafikanter.

Vägstrukturen i den södra delen är av äldre karaktär 
med Byvägen som huvudgata och slingrande 
stickvägar som leder in i skogslandskapet. 
Huvudvägen, Eskilsbyvägen, längst i öster kopplar 
vidare söderut mot Eskilsby. 

Trafikstrukturen i den norra delen präglas av en 
nordlig huvudgata, Härkeshultsvägen, som leder 
vidare mot Tahult och Jonsered samt av Härrydavägen 
mot Härryda som löper parallellt med motorvägen. 
Båda dessa vägar kopplas samman av en större 

uppsamlingsgata, Salmeredsvägen/Lunnavägen, 
som omger de centrala delarna. Gatusystemet 
präglas i övrigt av stickgator som leder in de olika 
bostadsområdena. Flera områden är trafikseparerade 
med samlade parkeringslösningar. I centrum är 
markparkeringar en dominerande del av stadsbilden. 
Gång- och cykelvägnätet är relativt utbyggt och 
återfinns i de centrala delarna.

I Landvetter centrum ligger kommunens största 
kollektivtrafikknutpunkt med bussar i både 
lokal- och regionaltrafik. Landvetter resecentrum 
har direktförbindelser med de flesta tätorterna i 
kommunen och trafikeras av ett tiotal linjer. Från 
centrum går även bussar mot bland annat Göteborg, 
Borås och Partille.

Avståndet till Göteborg centrum är knappt 17 km. Att 
resa till Göteborg centrum från Landvetter centrum 
tar ungefär 20 minuter med bil, 25 minuter med buss 
och 1 timme och 20 minuter med cykel (via Partille). 
89% av invånarna pendlar, och utav dessa pendlar 
majoriteten, knappt 60%, till Göteborg.

Resecentrum Gång- och cykelbro från centrum till ortens södra sida.
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Service och verksamheter
Landvetter har ett relativt stort serviceutbud. 
Centrumområdet innehåller livsmedelsbutiker, bank, 
apotek, gym, småbutiker och restauranger. Där 
finns även offentlig service i form av kulturhus med 
bibliotek, vårdcentral, familjecentrum, idrottshall, 
ishall och idrottsplats med mera. Centrum har 
nyligen genomgått en upprustning med blågröna 
vistelseytor längs gågatumiljöerna vid kulturhuset och 
resecentrum. 

Såväl resecentrum som det kommersiella och det 
offentliga serviceutbudet i Landvetter centrum 
används av fler kommuninvånare än de som bor i 
Landvetter och orten är därför en viktig serviceort 
som tillgodoser andra mindre orter i kommunen. Det 
kommersiella intresset för att satsa på orten bedöms 
vara relativt stort.

Skolutbudet i Landvetter utgörs av nio förskolor och 
fyra grundskolor. Åtta av förskolorna ligger i den 
norra delen. Grundskolorna utgörs av en F-9 skola i 
centrum, en F-3 skola och en 4-9 i den norra delen 
samt en nybyggd F-3-skola i den södra delen. Det 
finns också en öppen förskola i centrum. I Landvetter 
finns också flera äldreboenden, serviceboenden, 
kortidsboende samt daglig verksamhet. 

Det finns tre verksamhetsområden av olika storlek. 
De två mindre, det före detta banområdet och 
Torsängen, rymmer verksamheter med koppling till 
bilservice. Det större området utmed Eskilsbyvägen, 
Storängen, innehåller, utöver bilservice, företag med 
logistikverksamhet samt företag med koppling till 
byggsektorn.

Socialt liv och mötesplatser
Landvetter har ett rikt föreningsliv och många 
föreningar har koppling till idrott. Det genererar ett 
stort utbud av idrottsanläggningar och klubbhus för 
till exempel idrotter som hockey, konståkning, golf, 
boule, judo, handboll, ridning, orientering och skytte 
med mera. Dessa är viktiga mötesplatser både för 
föreningarna men också för de boende på orten i 
stort. Utöver idrott finns kulturföreningar, pensionärs- 
och handikappföreningar, kyrkoverksamhet och 
föreningar med koppling till friluftsliv som scouter och 
friluftsfrämjandets verksamhet.

Landvetter centrum rymmer flera olika typer 
av publika mötesplatser där kulturhuset med 
bibliotek intar en central roll. Här finns även 
gågatumiljöer med nya vistelseytor som Skansgränd 

och Guldsmedsplatsen. I centrum finns också 
nischade mötesplatser som öppen förskola och 
daglig verksamhet. Resecentrum och centrums 
serviceverksamheter utgör viktiga målpunkter.

Vid Landvettersjön finns två badplatser och 
rekreationsmiljöer som fungerar som attraktiva 
mötesplatser sommartid. I Landvetter finns 
det två kommunala lekplatser utöver skol- och 
förskolegårdarnas utemiljö.

Befolkning
Landvetter kommundel har en positiv 
befolkningsutveckling med 1% ökning 2018. 
Inflyttningen var 2018 något större än utflyttningen. 

I kommundelen finns en hög andel barnfamiljer. 55% 
av befolkningen är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
31% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är relativt låg, 14%. 

Utbildningsnivån är relativt hög. Av invånarna i 
arbetsför ålder har nästan hälften eftergymnasial 
utbildning, 46%. 45% har gymnasieutbildning eller 
motsvarande och andelen med endast förgymnasial 
utbildning är låg, 8%.

Högutbildade barnfamiljer är en invånarkategori 
som attraheras av Landvetters närhet till Göteborg, 
bostadsutbudet med hög andel äganderätter och 
ortens storlek som möjliggör ett komplett skolutbud.

Föreningsliv, konståkning i Landvetter ishall.
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20 Ortsstudie för Landvetter Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

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.

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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Landvetter enligt Landvetterborna

Centrumutvveckling och service
Landvetterborna är positiva till att det byggs på 
orten och förespråkar blandade upplåtelseformer. 
Det finns en vilja att förtäta genom att bygga i 
anslutning till skolor och annan service. Samtidigt 
poängteras att förtätningen och nybyggnationen ska 
ske på ett sådant sätt så att skalan anpassas till 
befintlig bebyggelse vad det gäller våningshöjder och 
byggnadsutformning.

Uppförandet av ett parkeringshus i centrum nämns 
flertalet gånger i dialogarbetet. En sådan lösning 
skulle kunna placeras mot riksväg 40 och dels 
frigöra mark för att uppföra fler bostäder och 
servicefunktioner samt skapa ett bullerskydd.

Att utveckla centrum genom att skapa, och 
underhålla, stadsrum och mötesplatser i form av till 
exempel idrottshallar, ungdomsgård, planteringar och 
torg lyfts fram som viktigt för centrala Landvetters 
utveckling. 

Kommunikationer
Bättre gång- och cykelkopplingar inne i Landvetter 
samhälle och mot närliggande orter önskas.

Kollektivtrafiken och de täta turerna lyfts fram som 
en av ortens styrkor. Bättre kollektivtrafik på kvällar 
önskas och ett regionalt tågstopp i Landvetter.

Dialogarbete

Natur och rekreation
Flera gånger lyfts närheten till naturen och 
omgivningens höga naturvärden fram som en av 
Landvetters största styrkor som samhälle. Att 
utveckla och tillvarata befintliga naturstråk och 
naturområden samt kopplingarna till dessa och att 
öka tillgängligheten är önskemål från invånarna. 

Framtida utvecklingsplaner
Det finns en stark vilja att fortsätta utveckla den 
befintliga stadskärnan - och en oro att allt för mycket 
fokus ska hamna på uppförandet av Landvetter södra 
och att befintligt centrum ska behöva stå tillbaka.

En överdäckning av motorvägen och uppförandet av 
ny bebyggelse, både på överdäckningen men också 
längst med motorvägen (som bullerdämpande åtgärd) 
föreslås inom ramen för den framtida utvecklingen. 
Ambitionen med överdäckningen är att skapa en mer 
sammanhållen ort.

Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Landvetters invånare. Tillsammans med tidigare redovisade 
analyser och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Motorvägen med gång- och cykelbro.

Potential
Landvetter är kommunens näst största ort. Ortens 
läge med goda kommunikationer till Göteborg samt 
fina naturområden i närheten bidrar till ortens 
attraktivitet. Befolkningen ökar vilket ger förutsättning 
för underlag för att utveckla och bibehålla service.

Ett rikt föreningsliv är en bidragande faktor till att 
människor trivs, likaså ortens centrum med varierat 
serviceutbud. Kulturhuset i centrum är en viktig  
mötesplats som kan ses som en viktig motor i 
utveckling av fler kulturella arrangemang, vilket är en 
potential. 

Goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik 
bidrar till att resa på ett hållbart vis. Landvetter 
ligger också strategiskt ut med riksväg 40 och 
Landvetter flygplats, viket utgör en viktig potential för 
näringslivet.  

Naturen utgör en viktig förutsättning för trivsel. Att 
utveckla nya rekreativa mötesplatser kan vara ett sätt 
att stärka Landvetter. 

I anslutning till skolor och hållplatser finns glest 
bebyggda ytor inom vilka en strategisk utbyggnad 
av nya bostäder är möjligt. Även i centrum finns 
möjlighet till förtätning.

Utmaningar
I dag utgör stora delar av centrum parkeringsytor 
och miljöer på bilens villkor. Att omvandla storskaliga 
parkeringsrum till centrummiljöer med en mänsklig 
skala som också tilltalar barn samtidigt som 
pendelparkering med mera kan bibehållas är en 
utmaning. I centrum saknas lekplatser. 

Landvetter centrum har historiskt flyttat på sig i 
takt med utvecklingen av infrastrukturen. I och med 
planeringen av ny stambana mellan Göteborg och 
Borås så skulle en planeringsinriktning mot Landvetter 
södra följa samma logik. Infrastrukturen innebär en 
tillgång samtidigt som den också skapar barriärer och 
behov av att koppla ihop områden. Att överbrygga 
barriärer är en utmaning, liksom infrastrukturfrågor 
ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Det är också en 
utmaning att lyckas koppla ihop befintligt centrum 
med planerad utbyggnad i södra Landvetter på ett 
bra sätt.

Mölndalsån och riksväg 40 utgör barriärer. Buller och 
luftföroreningar från riksväg 40 är också en utmaning 
vid förtätning i närheten av motorvägen.

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

• Landvetter näst största orten i kommunen

• Närhet till Göteborg

• Positiv befolkningsutveckling 

• Rikt föreningsliv

• Innehållsrikt centrum med varierat serviceutbud. Flera 
publika mötesplatser i centrum så som kulturhuset.

• Goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik

• Goda kommunikationer med närhet till riksväg 40 och 
Landvetter flygplats

• Nära till natur och rekreation, exempelvis Mölndalsån

• Gles bebyggelsestruktur, tillgänglig mark för ny- och 
tillbyggnad

• Riksväg 40, med relativt få kopplingar,  utgör en barriär

• Mölndalsån utgör en barriär 

• Buller och luftföroreningar från riksväg 40

• Bristande cykelkopplingar inom orten och över barriärer 

• Utmaning att bygga ihop befintligt centrum med 
planerad utbyggnad i södra Landvetter.

• Stora centralt belägna ytor nyttjas som markparkering. 
Kan innebära otrygghet och stadsmiljöer med få 
kvaliteter

• Saknar lekplatser

Potential och utmaningar.
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Landvetter kulturhus, mötesplats i centrum.

Rekommendationer
Centrumutveckling och service
Under de senaste åren har Landvetter centrum 
utvecklats med nytt resecentrum och kulturhus. 
I centrum har stor omvandling skett där tidigare 
impedimentytor numera utgör trivsamma, kvalitativa 
stadsrum. Den inriktningen bör fortsättningsvis vara 
strategin för utvecklingen av Landvetter centrum. 

Det finns en stor potential i att effektivisera befintlig 
markparkering i centrum i parkeringshus/garage 
för att på så sätt frigöra mark för nya bostäder och 
verksamheter. 

För att utveckla centrum ytterligare kan lokalisering 
av nya mötesplatser och målpunkter vara lämpligt. Ur 
ett barnperspektiv skulle centrum behöva utvecklas 
med lekplatser eller vistelseytor för barn. Idag saknas 
centrala lekplatser. Utvecklingen av en destination 
som ett badhus, konsthall eller dylikt i centrala 
Landvetter skulle kunna adderas med syfte att stärka 
orten som målpunkt i ett större omland.  

Vid en framtida utveckling av ett nytt centrum i 
Landvetter södra är det viktigt att bevaka och utreda 
påverkan på centrum för att inte utarma det befintliga 
utan hitta strategier som kan stärka Landvetter som 
helhet.  

Utvecklingsförslag
Att parallellt med nybyggnationen av Landvetter södra också utveckla det nuvarande 
samhället är ledande i utvecklingsförslaget. Denna utveckling föreslås ske genom 
förtätning av bostäder, funktioner och mötesplatser samt utveckling av befintliga 
grön- och rekreationsstråk och -områden. Landvetter centrum ska kopplas ihop med  
den framtida utbyggnaden av Landvetter södra genom starka och gena kopplingar. 

Bebyggelse
Landvetter har sedan centrum byggdes på 1970-talet 
utvecklats norrut. Vid en framtida utbyggnad är 
rekommendationerna att inriktningen bör vara att inte 
sprida ut bebyggelsen mer norrut på jungfrulig mark. 
Orten bör utvecklas genom förtätning av bostäder 
i centrum och i anslutning till skolor, hållplatser 
och befintlig service. Nya bostäder bör i första 
hand lokaliseras inom ett gång- och cykel avstånd 
på en kilometer från resecentrum. På så sätt kan 
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik utvecklas 
och underlag för service öka utan att orten glesas 
ut ytterligare. I centrum kan bostäder med fördel 
utgöras av bostadsrätter och flerbostadshus i syfte att 
skapa ett blandat utbud av upplåtelseformer.

Naturområdet Gallhålan bör bevaras och undanhållas 
från ny bebyggelse, vilket innebär att ingen 
exploatering bör ske västerut. Österut finns Landehof, 
och Härskogenområdet som också bör värnas och 
utgöra en viktig nordsydlig grönstruktur. 

För Landvetter är det söderut som orten planeras 
expandera. Härryda kommun har sedan våren 2016 
arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Landvetter södra. I Landvetter södra 
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Koppling över motorvägen vid resescentrum och kulturhus.

planeras det för en ny hållbar stad som på sikt ska 
rymma minst 25 000 invånare. Staden ska vara unik 
genom att den, enligt politiska inriktningsmål, ska 
vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. 
Landvetter södra ska vara en blandstad, med kultur, 
bostäder, verksamheter, idrott med mera. 

Landvetter södra är en möjlighet för kommunen 
och regionen att ta täten i hållbar stadsutveckling. 
Satsningen bidrar till att hantera bostadsbrist och 
med nya kommunikationer finns en unik möjlighet 
att bygga ett hållbart samhälle från grunden vid 
ett nytt önskvärt stopp längs framtida stambana 
(Götalandsbanan). I området finns möjlighet att 
erbjuda många fler bra och attraktiva bostäder för alla 
grupper, med en nära koppling till naturen. Projektet 
befinner sig i planeringsfasen.

Kommunikation, stråk, kopplingar
Landvetter resecentrum är för Härryda kommun en 
viktig nod för resor kollektivt. Möjlig utbyggnad av 
ett önskvärt järnvägsstopp på Götalandsbanan söder 
om samhället, i Landvetter södra, skulle innebära att 
ortens regionala och nationella kopplingar utvecklas, 
men det ställer också höga krav på att nuvarande 
samhälle och resecentrum kopplas ihop med den 
nya stationen genom kollektivtrafik och gång- och 
cykelstråk. Götalandsbanan är i planeringsfasen.

Att underhålla och utveckla befintligt gång- 
och cykelnät, både inom Landvetter tätort och 
till närliggande orter - framförallt i samband 
med byggnationen av Landvetter södra och ny 
pendlingsstation, är en viktig del i ortens utveckling.

Att skapa kopplingar mot Landvettersjön, från både 
befintligt och framtida centrum, är önskvärt. 

Natur och rekreation, mötesplatser
Närheten till naturområden och rekreation har i 
dialogarbetet pekats ut som särskilt viktigt för de 
boende. Att stärka och utveckla dessa kvaliteter kan 
ge stora vinster. 

De områden som identifierats som särskilt viktiga 
är kopplingen mellan elljusspåret och Mölndalsån i 
östra Landvetter, sträckan längst med Agnebäcken 
samt en utveckling av området runt åmynningen 
till Landvettersjön. Området runt åmynningen 
ligger strategiskt i orten och kommer i ett framtida 
scenario, när Landvetter södra är utbyggt kunna 
bli en mötesplats för boende i både södra och 
norra Landvetter. Platsen har historiskt sett utgjort 
ett centrum och skulle i framtiden kunna få stor 
betydelse på nytt och samla Landvetterborna.  
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Centrumutveckling och service
• Frigöra mark för centrumutveckling av offentliga platser eller 

nybyggnation, genom effektiva parkeringslösningar i parkeringshus 
eller garage. 

• Utveckla centrum med fler verksamheter och målpunkter, exempelvis 
lekplatser, bostäder och offentliga ytor.

• Fokus bör vara att utveckla attraktiva stadsrum där människor trivs 
och vill uppehålla sig. 

Bebyggelse
• Utveckla centrum med nya verksamheter och bostäder genom 

omvandling av parkeringsytor och förtätning.

• Bygg bostadsrätter och flerbostadshus i centrum för att få blandning.

• Nya bostäder i Landvetter bör tillkomma genom förtätning vid 
hållplatslägen samt i anslutning till förskola och skola. 

• Undvik om möjligt ianspråkstagande av jungfrulig mark i norra 
Landvetter utifrån den planerade utbyggnationen av en ny stadsdel 
med 25 000 söder om nuvarande samhälle.

Kommunikation, stråk, kopplingar
• Utred en ny gång- och cykelkoppling mot Landvettersjön från 

centrum.

• Utveckla stråk mellan naturområden i öster, överbrygga barriären som 
riksväg 40 utgör genom ytterligare gång- och cykelkopplingar.

• Skapa stark koppling mellan Landvetter södra och dagens centrum 
genom kollektiva transporter samt gång- och cykelkopplingar. 

Natur och rekreation
• Utveckla rekreationsmöjligheter vid grönstråket längs Agnebäcken.

• Ta tillvara potentialen i Mölndalsåns mynning, utveckla mötesplats för 

rekreation.

Utvecklingsförslag för Landvetter
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