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I samband med ny översiktsplan för Härryda kommun aktualiseras frågorna om 
stadsplaneringens tre grundelement: bebyggelse, trafik/mobilitet och grönstruktur. 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur och byggande i Härryda kommun” fördjupar och förtydligar 
frågor om hur vi kan gå till väga för att uppnå attraktiva och trivsamma livsmiljöer i kommunen. 

Under samrådstiden för översiktsplanen sker även dialog om detta dokument.

Översiktsplan

Gestaltad livsmiljö

Kulturmiljöprogram
» Trafikstrategi Naturvårdsplan

Grön och blåstruktur

Grön plan
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Sammanfattning
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Centrum

Områden

Landsbygd

Idé och kvalitet
Att formulera viktiga kvaliteter    
och den arkitektoniska idén

Livet mellan husen
Att skapa miljöer med olika   
aktiviteter för alla åldrar

Attraktionskraft
Att skapa omtyckta platser  
som känns på riktigt

Kultur och identitet
Att sätta ord på platsens   
identitet och särart

Grönska och vatten
Att bidra till hållbara  
livsmiljöer på naturens  
villkor

Helhet och omsorg
Att stärka samspelet mellan 
människa och plats

Varför
Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, 
arbetar och lever våra liv. Skriften ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur och byggande i Härryda kommun” 
är ett stöd för att all utveckling och varje byggnation ska bli en förändring som bidrar till en attraktiv 
livsmiljö. 

Målet är att nå längre med utvecklingen av vår kommun och tillsammans bygga och bevara attraktiva 
hållbara livsmiljöer för människor att vara stolta över, må bra av och vilja återvända till. En miljö som 
skapar goda förutsättningar för näringslivet och ekonomisk utveckling och tar sig an de utmaningar som 
klimatfrågor och en hållbar samhällsutveckling innebär.

Detta är ett fristående dokument med ambitionen att konkretisera kommunens strategier som berör 
gestaltad livsmiljö. Kunskap om utformning av våra livsmiljöer ska genomsyra alla skalnivåer och alla 
planeringssteg från översiktsplan, via detaljplan till bygglov. Den riktar sig till kommunens arbete såväl 
som externa aktörer och medborgare.

Vad
Attraktiva livsmiljöer utformas för att människor ska trivas, uppleva variation, kvalitet, omsorg om detaljer 
och att helheten hänger ihop. Det ställer krav på en god och genomtänkt gestaltning. Härryda kommuns 
sex bärande principer sammanfattar våra utgångspunkter för gestaltad livsmiljö.  

Idé och kvalitet - Formulera viktiga kvaliteter och den arkitektoniska idén
Livet mellan husen - Skapa miljöer med olika aktiviteter för alla åldrar
Attraktionskraft - Skapa omtyckta platser som känns på riktigt
Kultur och identitet - Sätt ord på platsens identitet och särart
Grönska och vatten - Bidra till hållbara livsmiljöer på naturens villkor 
Helhet och omsorg - Stärk samspel mellan människa och plats 

Hur
Alla utvecklingsprojekt inom kommuen ska utgå från sitt sammanhang. De sex bärande principerna 
kan utifrån varje situation vägleda och inspirera projektet att nå rätt nivå och inriktning. I skriften lyfts 
tre olika sammanhang; centrum, områden och landsbygd. Centrum utgör ortens kärna, här vill vi 
uppnå urbana kvaliteter. Områden syftar till miljöer utanför kärnan som ska utformas för att stötta 
vardagslivets alla delar - fritid och arbetsliv. Landsbygden omfattar kommunens glest bebyggda områden 
där lokala initiativ kan stärka platsens identitet.

De sex bärande principerna för gestaltad livsmiljö bildar en helhet där alla bitar behövs för att uppnå 
attraktiva livsmiljöer. Figuren till höger är ett verktyg och ett stöd i det praktiska arbetet och i dialogen för 
att aktivt jobba med att uppnå attraktiva områden. 



Gestaltad livsmiljö

Varför?

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra 
livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. 

Nationellt mål för gestaltad livsmiljö
”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den 
gemensamma miljön” Så lyder det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken som beslutades 
av riksdagen 2018. Ett gemensamt ansvar och skapande är kärnan i politiken.

Målet för gestaltad livsmiljö är styrande för statliga aktörer och vägledande för kommuner och regioner. Det 
kompletterar andra nationella mål som berör den gestaltade livsmiljön, till exempel Agenda 2030, FNs New 
Urban Agenda, miljömålen, kulturpolitiska mål, kulturmiljöpolitiska mål, mål för samhällsbyggandet, mål 
för hållbara städer, transportpolitiska mål, mål för folkhälsopolitiken, för funktionshinderpolitiken och det 
klimatpolitiska ramverket. Dessa mål lyfts också särskilt i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Fyra statliga aktörer som är extra viktiga i arbetet att skapa helhetssyn: Boverket, Riksantikvarieämbetet, 
ArkDes och Statens konstråd. Tillsammans fångar myndigheternas verksamhetsområden gestaltad livsmiljös 
grundläggande byggstenar – arkitektur, form, design, stadsbyggnad, konst och kulturmiljö.

»Arkitektur, form och design ska bidra till 
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer «



Strategier i översiktsplanen 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är kommunens möjlighet att på lång sikt kunna göra ett strategiskt 
ställningstagande kring hur kommunen ska utvecklas. Arkitektur och gestaltning ingår som delar i den nya 
översiktsplanens strategier. ”Gestaltad livsmiljö - arkitektur och byggande i Härryda kommun” utvecklar 
begreppen från översiktsplanen och är ett fristående dokument som ska genomsyra den utveckling som sker i 
kommunen. 

Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn är viktiga riktmärken vid all byggnation. Kommunen skall utvecklas 
i alla delar (tätort och landsbygd) med bostäder för olika behov och åldrar, och förstärkas i stråk enligt 
Göteborgsregionens strukturbild. Exploatering behöver ske med hänsyn till olika områdens förutsättningar och 
särart. 

Landvetter stad och Mölnlycke 
ska utvecklas och stärkas 
med ökad stadsmässighet och 
täthet  

Hindås, Rävlanda och Hälling-
sjö med omland ska utvecklas 
och stärkas utifrån deras 
respektive lokala särart och en 
småskalig karaktär 

Möjliggöra verksamhets-
utveckling i strategiska lägen 
för ett brett och varierat 
näringsliv   

Värna, utveckla och tillgänglig-
göra värdefulla natur-, kultur- 
och friluftsområden 

Värna och utveckla gröna och 
blå stråk samt viktiga landskaps-
miljöer för att främja biologisk 
mångfald 

Utveckla ett robust och 
effektivt transportsystem som 
möjliggör hållbar mobilitet 
med stärkta kopplingar inom 
och över kommungränsen

Övergripande 
sammanhang 

Närområde Detalj Byggnad/
publika rum

Planeringsnivåer och arkitekturens skalor 
I översiktsplanen görs ställningstaganden om kommunens markanvändning. Gestaltandet av vårt gemensamma 
livsrum görs genom att reservera mark för olika ändamål. På den övergripande planeringsnivån formas de stora  
strukturerna men även inriktning för kommande utveckling. Redan här har kommunen möjlighet att utifrån en 
helhet skapa goda förutsättningar för människors livsmiljö.

Planprocessen skapar möjlighet att gestalta vår livsmiljö i en helhet. Detaljplanen har möjlighet att reglera 
de bärande kvaliteterna på platsen, stråk, grönstrukturer, infrastruktur, proportioner, gaturummet och 
anpassning till landskapet och det redan bebyggda genom reglering av tillkommande bebyggelse och strukturer. 
Detaljplanen lägger ramen för helheten, uttrycker ambitionen i projektet och beskriver viktiga gestaltande 
element för kommande process.  

I bygglovet sker den slutliga prövningen av projektet inför genomförandet. I byggandet och genomförandet är 
utförande viktigt för slutresultatet. Vår livsmiljö påverkas även vid anläggande av gator och offentliga platser 
eller vid ombyggnad och förvaltning, samt genom tillsyn och skötsel. 

 

Plan och bygglagen (PBL)
Kommunen har genom sitt planeringsansvar enligt plan- och bygglagen och i andra roller ett ansvar att arbeta 
med den gestaltade livsmiljön. Lagen ställer krav på omhändertagande och hänsyn till den redan byggda miljön, 
vårt landskap och nya byggnader. Detta uttrycks bland annat i följande paragrafer i Plan och bygglagen:

• Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska åtgärden placeras och utformas på ett lämpligt 
sätt med hänsyn till  stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan (PBL 2 §6)

• En byggnad ska [...] ha en god form-, färg- och materialverkan (PBL 8 §1)
• En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. (PBL 8 §13)

Gestaltning i
planering och byggande
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Bärande principer

1 Idé och kvalitet
Att formulera viktiga kvaliteter    
och den arkitektoniska idén.

2 Livet mellan husen
Att skapa miljöer med olika   
aktiviteter för alla åldrar.

3 Attraktionskraft
Att skapa omtyckta platser  
som känns på riktigt.

4 Kultur och identitet
Att sätta ord på platsens   
identitet och särart.

5 Grönska och vatten
Att bidra till hållbara  
livsmiljöer på naturens  
villkor.

6 Helhet och omsorg
Att stärka samspelet mellan 
människa och plats.
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Vad?
Härryda kommun lyfter sex bärande principer med uppmaningar som 
påverkar vår gemensamma livsmiljö vid planering och byggande:
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» Formulera viktiga kvaliteter 
och den arkitektoniska idén « 
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2
Det är i det yttre, det gemensamma rummet, som ortens karaktär och attraktion skapas. Härryda kommun 
har målsättningen att utveckla alla delar av kommunen såväl tätort som landsbygd. Täta områden bör 
utvecklas utifrån ambitionen att skapa urbana kvaliteter medan landsbygden har andra förutsättningar och 
möjligheter att utveckla attraktiva livsmiljöer. 

Byggnaden och andra rumsliga element i relation till platsen är med och utgör förutsättningar för den scen 
som uppstår och påverkar hur människor väljer att använda rummet. Utformningen av entréer, fönster, 
balkonger, fram- och baksidor har direkt inverkan på hur mellanrummet upplevs och används. Våra 
gemensamma rum behöver ges förutsättningar att vara vackra, behagliga, lugna eller energiska platser 
som kompletterar varandra och utgör en helhet. God gestaltning av våra livsmiljöer mellan husen ska utgå 
från människan. Människans dragningskraft av att vara i närheten av andra människor, utöva aktiviteter, 
förflytta sig, sitta, stå, se, lukta, lyssna och prata. Aktiviteter kan vara nödvändiga som att förflytta sig 
mellan hemmet och arbetet, valbara som att promenera eller sociala som att slå sig ner på en bänk och se 
andra människor. 

Mötesplatser, målpunkter och stråk är det som sammanbinder livsrummet. Vår livsmiljö bör utvecklas 
med målsättning att skapa kontinuitet och mångfald för att underlätta vardagslivet. Skapa mångfald 
av aktiviteter som tilltalar olika målgrupper, att minska barriäreffekter och underlätta genom att 
skapa tillgänglighet är ambitionen vid förändring. Gränser är ibland fysiska eller utgör en känsla 
mellan offentligt och privat som också utgör en förutsättning för gestaltningen. Attraktiva miljöer ska 
också upplevas autentiska. Våra årstider påverkar också upplevelsen och användningen av rummet. 
Lokalklimatet är viktigt och kan avgöra hur användbar platsen är. Att gestalta för alla tider på dygnet 
är också viktigt för att skapa trygga miljöer även när mörkret faller. Frågor att ställa sig vid utformning 
är vem gestaltar vi för? Ges utrymme för personer med funktionsvariationer. Får barn plats? Vilka 
förutsättningar finns att befolka platsen och stöttas olika aktiviteter?

Livet mellan husen

» Skapa miljöer med olika 
aktiviteter för alla åldrar«

God arkitektur är en förutsättning för attraktiva livsmiljöer och berör all byggnation och 
konstruktion inom kommunen, såväl bostäder som industri, verksamheter, handel och offentliga 
byggnader. Det omfattar även andra byggda konstruktioner och element som exempelvis en bro 
eller ett skydd. Det är objekten i vår miljö som strukturerar våra livsrum, skapar sammanhang 
och innehåll. Den arkitektoniska idén ska vara förankrad i platsen och utgå från situationen. 
Arkitektonisk idé och kvalitet ska utgå utifrån att väcka känslor och bidra till upplevelsen, ge skönhet 
och stimulera våra sinnen. Det som byggs ska vara hållbart, kunna upplevas idag och åldras med 
värdighet för att upplevas av kommande generationer.   

Den mänskliga skalan är en viktig utgångspunkt och princip i allt som gestaltas. Upplevelsen sker 
utifrån människans proportioner. Det berör räckvidd, ögonhöjd, tempo och våra sinnen. Objekt som 
vetter mot platser där människor rör sig och vistas ska vara prioriterade och läggas större omsorg vid. 
Det innebär mer omsorg vid utformning av bottenvåningar, exempelvis utforma korta fasadlängder 
för att skapa variation i ett gaturum, omsorgsfulla materialval och kulörer för att stärka och bidra till 
sammanhanget. 

Akitekturen behöver utformas med tanke på synlighet och behov av att signalera och visa upp eller 
sända ut ett specifikt budskap. 

Våra byggnader och konstruktioner ska hålla över tid och vara robusta. Gestaltningen ska ske i 
förhållande till befintliga byggnader och helheten. Anpassning till platsen, skala samt att formulera 
vad byggnaden ska stötta och utveckla är viktigt. Kvalitet och idé behöver också beaktas utifrån 
projektets ramar så att investseringar och skötsel prioriteras rätt. 

Idé och kvalitet
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Härryda har som mål att vara en attraktiv kommun att leva och åldras i. Härrydas attraktionskraft utgörs 
bland annat av närheten till naturen och möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid, kommunikationer och 
det strategiska läget i regionen. 

Kraften som uppstår i det som skapas väcker känslor och det uppstår en slags relation mellan människor 
och livsmiljön. Omtyckta platser har nära samband med viljan hos företag och näringsliv att etablera sig 
eller för människors benägenhet att flytta hit och stanna. Det kan väcka en känsla av stolthet och kan bidra 
till positiv marknadsföring och tillväxt. 

En omhändertagen plats får människor att bry sig om och engagera sig i sin närmiljö. Flera målpunkter 
på ett ställe kan tillsammans öka attraktionskraften, som kluster och destinationer. Hur en miljö fungerar 
och ser ut skapar också utgångspunkter för berättelsen om en plats. Hur var det att växa upp där, vilka var 
kvaliteterna, vilka möjligheter till vistelse och olika sammanhang fanns i närmiljön?    

Ta tillvara olika element på platsen som till exempel vatten och grönska. Ladda miljöer med intryck 
och upplevelser, ge dem dragningskraft och känslan av “här vill jag vara” och “hit vill jag återkomma”. 
Utveckla platser som fotograferas, berättas om och sprids i sociala medier. 

Attraktionskraft

» Skapa omtyckta platser 
som känns på riktigt «3

Vår befintliga bebyggelse och våra kulturmiljöer avspeglar platsens lokala tradition. Kultur, konst, 
nostalgi och traditioner tilltalar människor och är viktiga utgångspunkter vid gestaltning av vår livsmiljö. 
Stadens och landsbygdens kulturvärden ska vårdas, bevaras och utvecklas så att både denna och framtida 
generationer ges möjlighet att få uppleva dem. 

Kulturarv utgör den närvaro i vår livsmiljö som vi upplever från dem som bodde här innan oss. Att 
utveckla platser med tidsdjup bidrar till meningsfullhet, förankring, ger naturlig variation och autenticitet. 
Landskapet och stadens årsringar utgör en berättelse om vår tid. Det hjälper oss att förstå och det laddar 
våra livsrum med mening och värde. Det är med respekt för det som varit som kommunen utvecklas, där 
nästa årsring kan bidra till att utveckla platser. 

Definiera särarten i de orter och områden som utvecklas. Lyssna in lokala värden från människor som bor 
och verkar. Vad är typiskt för området? Vilka känslor uppstår här? Stillhet, historiens vingslag eller puls 
och stadsliv? Låt platsen och kulturen avspegla sig i och ge avtryck i arkitekturen och utforma byggnader 
som upplevs självklara på platsen.

Konst är en del av vår livsmiljö som bidrar till platsens identitet. Härryda kommun har under en lång tid 
arbetat aktivt för att konsten ska ha sin naturliga plats i människors livsmiljö. Syftet är bland annat att 
skapa upplevelser för kommuninvånarna och för att genom konsten  känna stolthet över sin hembygd. 

Kultur och identitet 

» Sätt ord på platsens   
 identitet och särart «4
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I Härryda kommun är naturen och det gröna alltid nära. Kommunens vision är att alla invånare och 
besökare i Härryda kommun ska ha tillgång till en trivsam utemiljö, goda grönytor och rekreation 
med hög kvalitet. 

Parker och naturområden är viktiga platser för möten, återhämtning och lek. Grönskan utgör 
ett redskap som länkar ihop platser, ger mening till mellanrummen och utgör  grunden för våra 
ekosystem. Grönområden skapar robusta samhällen och bidrar till att hantera klimatförändringar 
och hot som översvämning. God tillgång till gröna miljöer i bebyggda områden har positiva effekter 
på människors hälsa och minskar effekterna av andra exponeringar i staden, såsom buller, värme och 
luftföroreningar. Gröna rum har också värde för ekologiska sammanhang samt för att vara vackert 
och berika våra livsrum med syn- och doftintryck och hjälpa till att förstå årstidernas skiften. 
Grönskan kan även fungera som vägvisare och leda oss till olika mål och förbi passager.

Anpassa ny bebyggelse och konstruktioner till landskapet och platsens topografi. Undvik negativ 
påverkan på platsens gröna kvaliteter. Grönskan ska tillgängliggöras och utvecklas genom att koppla 
ihop de gröna rummen, plantera ny grönska, och etablera nya ekosystemtjänster. Skapa mångfald och 
mångfunktionalitet av gröna platser som parker, promenader, ytor för sport, badplatser, planteringar 
och odling med mera.

Grönska och vatten

5

»Bidra till hållbara livsmiljöer 
 på naturens villkor «
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I Härryda kommun ska människor erbjudas en god livsmiljö som möjliggör variation och upplevelser. 
Helheten ska stå i fokus som utgår från människan, miljön och vårt kulturarv. Varje utvecklingsprojekt 
ska utgå från ortens och platsens förutsättningar och utvecklas med omsorg om platsens särart, det vill 
säga de unika drag landskapet och bebyggelsen har samt platsens värden och kvaliteter. Helhet till platsens 
lokalisering i ett vidare perspektiv och dess specifika relationer till andra platser. 

Att ha ett helhetsperspektiv på våra livsmiljöer är att skapa möjlighet för att utveckla sammanhang och 
gemenskap, stärka platsen, se platsens potential och säkerställa att förändringen också betyder förbättring 
med nya kvaliteter. Men också att se till hela människans behov och drivkrafter. Att kunna orientera och 
förflytta sig tryggt mellan olika miljöer, ha ett utbud av olika typer av platser för aktiviteter i sin närmiljö 
är betydelsefullt och bidrar till attraktiva miljöer. Variation är viktigt. Skapa platser för rörelse, tystnad, 
upplevelser för alla sinnen. Helhet handlar också om förståelse för balans mellan det byggda och det gröna. 
Exempelvis att möjliggöra för ekosystemtjänster, se till att flera funktioner kan ske på samma yta.  

Det kan vara att lägga till något som inte finns eller förstärka något på platsen. Skapa nya kopplingar som 
integrerar. Var nyfiken på hur människor använder området i dag. Använd den lokala kunskapen för att 
förstå brister och lyssna in önskemål om förbättringar av människors livsmiljö. Hur fungerar trafikstrukturer, 
mobilitetsmönster och förutsättningar för olika aktiviteter? 

Helhet och omsorg

6

» Stärk samspelet mellan 
         människa och plats «
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Så här gör vi
Härrydas sex bärande principer för gestaltad livsmiljö utgör en gemensam grund för att konkret 
arbeta med att utveckla attraktiva miljöer i kommunen. Med utgångspunkt i kommunens olika 
sammanhang ges exempel på hur de bärande principerna kan hanteras. Platsens förutsättningar ska 
alltid vara utgångspunkten, det innebär att det blir olika resultat och olika saker som efterfrågas 
beroende på sammanhang. 

Verktyget riktar sig till dem som arbetar med förändring och utveckling av kommunens livsmiljöer. 
Det utgör ett stöd i diskussionen med medborgare, arkitekter och byggaktörer och i det dagliga arbetet 
med planering och utveckling. Det ska motivera och inspirera att nå längre med gestaltningen av den 
gemensamma livsmiljön, utgöra en gemensam syn på arkitektur, åskådliggöra nyckelbegrepp, kunna 
visa på exempel och tydligt kommunicera vad vi vill uppnå.

Ambitionen är att verktyget ska ge vägledning och en ram för att tidigt i processen sätta fokus på rätt 
frågor. Att tydliggöra en gemensam riktning i tidigt skede genom dialog, ringa in rätt områden samt 
säkerställa att rätt kompetens finns utgör viktiga hörnstenar. Lyhördhet för varandras perspektiv bör 
utgöra ett ledord i gestaltningsprocessen.
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Hur?

Landsbygd - kommunens glest bebyggda områden 
och naturmiljöer 

Centrum - ortens kärna     

Områden - bostäder, verksamhetsområden   
utanför kärnan, samt mindre orter

Fokus på gestaltning i tre sammanhang
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Centrum

Idé och kvalitet - Detaljer
Byggnader ska utformas med arkitektoniska element och variation. Stadsmässiga och urbana 
kvaliteter ska eftersträvas som till exempel detaljer i ögonhöjd och entréer i bottenvåning 
som orienteras ut mot offentliga rum, dvs gator och platser. Stora fönsterpartier och aktiva 
bottenvåningar ökar stadsmässigheten och insidans verksamhet bidrar till livet utanför.

Livet mellan husen - Kvalitet och funktioner
Eftersträva stadsmässighet och urbana kvaliteter genom en tydlig gräns mellan privata och 
offentliga ytor. I de centrala delarna ska offentliga rum få särskild omsorg och eftersträva en 
blandning av innehåll och variation mellan öppet och slutet. En sammanhållen gestaltning 
bidrar till urbana kvaliteter. Utformningen av de offentliga rummen ska stötta stadsliv och 
möjliggöra för valbara, nödvändiga och sociala aktiviteter. Lämna också utrymme för det 
spontana och ta hänsyn till lokalklimat med funktioner i rätt lägen. De offentliga och privata 
rummen ska utformas för olika målgrupper och åldrars önskemål för att aktiveras under både 
dag- och kvällstid.

Attraktionskraft - Sammanhang och mening
Utveckla målpunkter som lockar och utgör miljöer som människor vill återkomma till. Främja 
gång- och cykel i kärnan och ge plats åt konst och kultur. Ge möjlighet till vattenkontakt och 
rekreation. Skapa förutsättningar i goda skyltlägen för företag att etablera sig och växa på. 

Kultur och identitet - Tidsdjup
Ta fasta på ortens lokala särart och stärk kärnas karaktärsdrag. Utveckla centrala delar 
med nya tillägg och ta tillvara det befintliga med möjlighet till variation mellan olika 
arkitekturstilar. På så sätt uvecklas platsen med ett tidsdjup och skapar kontraster och 
upplevelser. 

Grönska och vatten - Inkludera 
Skapa förutsättningar för ekosystem, spridningskorridorer och biologisk mångfald och 
människors hälsa och välmående. Parker, planteringar, dagvattenhantering, vertikal grönska, 
gröna tak och odling utgör exempel på skapad grönska som behövs i mer täta centrummiljöer 
och för att utveckla våra orter på ett hållbart vis.

Helhet och omsorg - Samspel
Centrum utgör en plats där många människor vistas. Utveckling sker genom omvandling och 
förtätning. Skapa miljöer som gör att människor vill stanna upp och vistas. Se hur delarna 
formar en helhet; utforma platser och byggnader som samspelar och stöttar varandra. Låt det 
nya komplettera det äldre. Skapa kontinuitet och variation i den byggda miljön.

Centrum utgör ortens kärna. En plats där många rör sig. 
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Helhet och omsorg

De sex bärande principerna för gestaltad livsmiljö bildar en helhet där alla bitar 
behövs för att uppnå attraktiva livsmiljöer. Figuren kan användas som stöd i 
arbetet med att precisera viktiga frågor för ett specifikt projekt i centrummiljö. 
Vilka bärande principer är viktigast i detta projekt? Vad är viktigt under respektive 
princip?



Områden
Bostadsområden, verksamhetsområden utanför kärnan samt 
mindre orter. 
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Idé och kvalitet - Omhändertagandet av platsen
Arkitekturen ska fokusera på omhändertagandet av platsen. Hur byggnaden eller 
konstruktionen möter landskapet, förhåller sig till sin omgivning och hur byggnaden anpassas 
till terrängen har stor betydelse. Extra omsorg på utformning och arkitektonisk kvalitet bör 
läggas längs med huvudgator och vid lokala samlingspunkter/mötesplatser. Områden behöver 
också utformas för att upplevas attraktiva på avstånd.

Livet mellan husen - Stöd i livets alla delar
Miljöer att vilja vistas i och som stöttar vardagslivets skapar gemenskap och samvaro - 
fritid som arbetsliv. Viktigt att gestalta livet mellan husen utefter rumsskalorna offentlig, 
halvoffentlig, halvprivat och privat. Det är en utformning som stöttar ”hemmalivet” i 
mellanzoner där det går att stödja kontakten och möten mellan grannar men likaså mer 
privata sammanhang. Skapa tydliga mötesplatser för olika åldrar och kraftsamla vid viktiga 
målpunkter. Skapa och förstärk stråk och kopplingar mellan målpunkter. 

Attraktionskraft - Vardagslivet
Berika närmiljön med viktiga vardagsfunktioner som service och lek. Ta vara på 
rekreationsmöjligheter och utforma områden som är lätta att ta sig till fots, med cykel och 
med buss. Gör livsmiljön orienterbar och attrahera olika åldersgrupper. Använd arkitekturen 
för att visa upp och betona verksamheter och bostadsområden för omvärlden.  

Kultur och identitet - Lokal förankring
Ta vara på områdets historia och utforma områden med lokal förankring. Behandla 
kulturhistoriska inslag med respekt och utgå från omgivningens skala och form i 
gestaltningen. Använd offentlig konst för att ge identitet till platser och mötesplatser. Våga 
utveckla lokalt förankrade byggnader med egen identitet och särart som kompletterar platsen. 
Utveckla områden tillsammans och med omtanke för de som bor och verkar. 

Grönska och vatten - Tillgång 
Närheten och tillgången till naturen är en stor kvalitet. Utgå från landskapsrummet vid 
gestaltning och utformning av livsmiljöer. Identifiera och utveckla värdefulla strukturer. 
Förutsättningar finns för att utveckla grönska som berikar områden. Gör plats för 
dagvattenhantering och ekosystemtjänster, utgå från de strukturer som finns och utveckla 
genom att komplettera och kompensera. Nya byggnader och konstruktioner ska utformas 
utifrån landskapet och platsens förutsättningar.  

Helhet och omsorg - Samverkan 
Områden är målpunkter för vissa men ännu fler upplever dem som förbipasserande. Se 
förhållandena mera översiktligt och förstå hur utvecklingen sker i förhållanden till det 
befintliga. Var medveten om helheten, fram- och baksidor och hur livsmiljön runt om 
påverkas. Koppla ihop områden fysiskt och visuellt. Bestäm vad som ska vara dominerande 
element. 

De sex bärande principerna för gestaltad livsmiljö bildar en helhet där alla bitar 
behövs för att uppnå attraktiva livsmiljöer. Figuren kan användas som stöd i 
arbetet med att precisera viktiga frågor för ett specifikt projekt i bostadsområden 
och verksamhetsområden utanför centrum. Vilka bärande principer är viktigast i 
detta projekt? Vad är viktigt under respektive princip?
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Landsbygden
Idé och kvalitet - Skaparglädje
Kvalitet skapas genom lokal förankring och med utrymme att förverkliga individens och det lilla 
samhällets drömmar och idéer. På landsbygden kan det vara mindre aktörer, föreningar och andra 
sammanslutningar som skapar lösningar för att utveckla sin bygd med lokala idéer som ger mer 
variation och unika byggnader. 

Livet mellan husen - Rekreation och gemenskap
Skapa mötesplatser för gemenskap och platser för rekreation. Mötesplatser kan se olika ut, de är 
viktiga för sammanhållning mellan grannar. Miljöer utgörs av större landskapsrum, hagar, jordbruk-
smark och skogar. Rummen ger olika förutsättningar för rekreativa aktiviteter och det är viktigt att 
de är nåbara. 

Attraktionskraft - Nära naturen
För många människor är landsbygden en plats att bo på med större avskildhet. Här finns möjlighet att 
ha egen odling, starta verksamheter eller uppföra sitt eget hus nära naturen. För andra är landsbygden 
en plats för turism och rekreation. Vid utveckling av ny bebyggelse är det viktigt att landskapets och 
platsens värden inte byggs bort utan förstärks och utvecklas. Utveckla landsbygden för både vardags-
liv och ledighet, med god infrastruktur, vandringsleder och cykelvägar samt kollektivtrafik. 

Kultur och identitet - Förankring
Landsbygden är en stor bärare av vårt kulturarv. Platsens historiska arv är starkt bidragande till dess 
identitet och till hur platsen är organiserad. Bebyggelsen på landsbygden är ofta placerad utifrån 
landskapets förutsättningar och tradition. Förstärk och se potentialen i det befintliga och låt det nya 
bidra och bli en del av livsmiljön. Utveckla miljöer på platsens villkor och utgå alltid från det lokala. 
Undvik att sprida ut bebyggelse utan sammanhang. 

Grönska och vatten - Det vilda
På landsbygden har grönskan ofta en större plats än det bebyggda. Nya byggnader och konstruktio-
ner ska utformas utifrån landskapet och platsens förutsättningar. Naturen varierar från åker till skog, 
flackt till kuperat, grönska och vatten. Naturen är en viktig resurs som vi långsiktigt måste hushålla 
med.  Förstärk möjlighet till friluftsliv genom slingor, vandringsleder, vindskydd, grillplatser, bad-
platser och naturlek. 

Helhet och omsorg - Synergi
Bevara karaktärerna som finns på landsbygden och de öppna landskapen, skogsbeklädda kullar och 
sjöar. Utveckla landsbygden genom nybyggnation och omvandling av befintligt och med omtanke 
för kommande generationer. Skapa förutsättningar för mångfunktionalitet och ta vara på synergier. 
Landsbygden utgör en målpunkt i sig och behöver vara tillgänglig. Med det lokala som motor sker ut-
veckling med omsorg för bygden som helhet, utgå från kraften och viljan hos de som bor och verkar. 
Stötta med kunskap och orientering i processer. 

Kommunens glest bebyggda områden och naturmiljöer.  

De sex bärande principerna för gestaltad livsmiljö bildar en helhet där alla bitar 
behövs för att uppnå attraktiva livsmiljöer. Figuren kan användas som stöd i 
arbetet med att precisera viktiga frågor för ett specifikt projekt på landsbygden.  
Vilka bärande principer är viktigast i detta projekt? Vad är viktigt under respektive 
princip?
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Gestaltad livsmiljö
Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; 
platserna och byggnaderna där vi bor, arbetar och lever våra liv. 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur och byggande i Härryda kommun” fördjupar och 
förtydligar frågor om hur vi kan gå till väga för att uppnå attraktiva och trivsamma 
livsmiljöer i kommunen. 

Under samrådstiden för översiktsplanen sker även dialog om detta dokument.


