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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Hindås 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 orsstudien blivit reviderad.  

Hindås

Hindås är en tätort med 2 620 invånare och är 
den största orten i kommundelen Hindås som även 
omfattar en del av kommunens landsbygd. 

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Hindås kommundel.

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby
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Kungsbacka
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Partille
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Introduktion

Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 
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Hindås ligger vackert beläget längs Västra Nedsjöns 
sydsida. Orten har en relativt kort historia även 
om läget vid vattnet talar för att människor kan ha 
nyttjat området redan under förhistorisk tid. Fram 
till järnvägens utbyggnad på slutet av 1800-talet 
bestod Hindås endast av ett fåtal bondgårdar. 
Hemmanet Hindås nämns första gången 1568 men 
samhället Hindås uppstår först i samband med 
järnvägsdragningen mellan Göteborg och Borås 
1892-94. Stationsläget fungerade till en början som 
lastplats för skogens virke men Hindås blev snabbt 
en känd vintersportort när Göteborgs idrottsförbund 
förlägger sin vintersport dit 1904 och Hindås 
hoppbacke uppförs. 

Den vackra och obebyggda naturen vid stationsläget 
upptäcks av förmögna Göteborgsbor och blir snart 
en fritidsdestination såväl sommar- som vintertid. I 
samband med sportsatsningen sker stora markuppköp 
och Bocköhalvön samt Hindås centrala delar styckas 
av och bebyggs allt eftersom med stora sommarvillor 
och pensionat som i de flesta fall snabbt omvandlas 
till helårsbostäder. Förutom bostäder uppförs vid 
denna tid sportanläggningar (hoppbacke, badhus 
mm), idrottsgården, turisthotell, kurortsbebyggelse, 
ny stationsbyggnad och en kyrka. Bebyggelsen får en 

Hindås framväxt - från vintersport till bostadsort
Orten Hindås uppstod i samband med järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås. 
Stationsläget utvecklades snabbt till ett sommar- och vinternöje för Göteborgs societet och blev 
en allmän målpunkt för rekreation och fritidsliv. Hindås har en unik nationalromantisk karaktär 
där det vackra landskapet, ortens äldre storslagna villor och rekreationsanläggningar ger en 
exklusiv prägel som ännu finns kvar. Dagens Hindås är en populär bostadsort.

påkostad karaktär och uppförs i nationalromantikens 
olika byggnadsstilar - fornnordisk stil, jugendstil men 
även i allmoge- eller herrgårdsstil. 

Under Hindås storhetstid som turistort fanns här två 
hotell och ett tiotal pensionat. Idag finns det två kvar, 
Hindåsgården (f d Idrottsgården) och Hjortviken (f d 
Hindås Hotell och dessförinnan Turisthotell). Hindås 
Sanatorium och Turisthotell öppnades 1906 och var 
då norra Europas största trähotell. Båda hotellen 
brann ner på 1930-talet och har återuppförts i andra 
byggnadsmaterial.

Riksväg 40, mellan Göteborg och Borås, stod klar 
1928 och affärsstråk samt bebyggelseförtätning 
kom att ske utmed vägen vid stationen och ortens 
centrala delar. På 1940-talet tillkom omfattande 
villabebyggelse i anslutning till ortens centrum, 
medan det under 1950- och 1960-talet tillkom 
enklare fritidshusbebyggelse i Hindås västra och 
östra ytterkanter som så småningom omvandlades 
till permanentbostäder. Under perioden 1970-1990 
skedde en förtätning i centrum genom flerbostadshus 
och servicebyggnader. Hindås är idag en attraktiv 
pendlarort och ny bostadsbebyggelse har tillkommit 
vid bland annat Fagerhults- och Ekhagsvägen under 
2000-talet.

Kyrka

Järnväg

Mölndalsån

Boråsvägen

”Hindåsexpressen” anländer till stationen 1940.
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Hindås karaktäriseras av närheten till naturen och av 
sitt förflutna som regionalt friluftscentrum. Naturen 
är insprängd bland bebyggelsen och närheten till 
naturen är en stor kvalitet. Orten angränsar till 
Västra Nedsjön i norr och omges av ett kuperat 
skogslandskap. Hindås är rikt på utblickar mot sjö och 
skogbeklädda kullar. Hindås omgivningar präglas av 
skogsmark. 

Idag är Hindås i första hand en attraktiv bostadsort 
med ett småskaligt serviceutbud. Bebyggelsen utgörs 
främst av lägre bebyggelse och friliggande villor som 
ligger inbäddade i lummig grönska. Järnvägen och 
ortens huvudled Boråsvägen delar orten i en nordlig 
och en sydlig del. På den norra sidan finns diverse 
verksamheter, bensinstation, badplatser, camping, 
spa och hotell. En stor del av ortens service såsom 
mataffär, butiker, restauranger, skola, bibliotek, 
fotvård och vårdcentral återfinns i ortens centrum 
vid järnvägsstationen söder om vägen och längs 
Stationsvägen. Hindås centrum vid stationen är från 
1970-talet och centrumbebyggelsen utgörs främst 
av två- till trevåningshus med friliggande villor i 
anslutning. 

Samhällsfunktioner finns samlade på två ställen. 
Dels i centrum där skola, bibliotek och förskola 
utgör målpunkterna samt i sydväst där förskolor och 

Hindås idag
Hindås är Härryda kommuns tredje största ort och karaktäriseras av det vackra land-
skapet med utblickar över och närhet till sjön och bergen samt de unika historiska 
bebyggelsemiljöerna från 1900-talets början. Orten är en populär bostadsort med goda 
kommunikationer.

idrottshall återfinns. Industri- och verksamhetsområde 
ligger i direkt anslutning till järnvägen och 
Boråsvägen, i ortens västra del.

Äganderätt i form av småhus är den vanligaste 
bostadsformen och utgör ca 86 % av 
bostadsbeståndet. Övriga 13 % utgörs av hyresrätter 
medan andelen personer som bor i bostadsrätt är 
mindre än 1 %. Hyresrätter finns främst i ortens mer 
centrala delar. 

I Hindås finns fortfarande ett stort antal påkostade 
och välbevarade villor samt andra byggnader som 
minner om den tid då orten var ett centrum för 
rekreation och friluftsliv. Längs med Västra Nedsjöns 
strand finns en del av de äldre sommarvillorna 
bevarade. Idag ligger de äldre husen blandade med 
mindre fritidshus och friliggande villor från senare tid. 
Villorna på Bocköhalvön samt övriga äldre villor är i 
de flesta fall mycket välbevarade och varierade i sin 
arkitektoniska utformning. I dag finns flera villor som 
väl speglar skiftande arkitekturideal under 1900-talet. 
Centrala Hindås väg- och gatusystem bär en tydlig 
prägel av det tidiga 1900-talets trädgårdsstadsideal.

Kyrkan, hoppbacken och stationsbyggnaden är 
utpekade som kultur- och bebyggelsemiljöer av 
särskilt intresse.

Julbelysning i Hindås
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Grön- och blåstruktur
Landskapet runt Hindås är tydligt märkt från istiden. I 
Hindås kittel- och moränlandskap, som sträcker sig ut 
på Bocköhalvön norr om Boråsvägen, finns samlingar 
av dödisgropar och åsar. En lång rullstensås går också 
att följa genom landskapet. 

Kullarna runt Hindås är bevuxna med barrskog medan 
björk är det dominerande trädslaget inne i samhället. 
Även ek, ask och bok, som i vissa fall skapar alléer, är 
värdefulla trädslag som går att hitta i Hindås.

Inne i Hindås samhälle ligger Reisens kulle, beläget 
mellan kyrkan och villa Roskullen. Kullen används 
i rekreationssyfte, bland annat för pulkaåkning 
vintertid. Växtligheten utgörs av buskar och lövträd 
där en rad av lindar på kullens topp är extra 
framträdande. 

Hindås motions- och friluftsområde med elljusspår, 
vandringsleder och ett välutbyggt stigsystem sydost 
om samhället är i kommunens friluftsplan utpekat 
av värde för friluftslivet. Även Västra Nedsjön 
och förbindelsen Klåddegärde-Hebbratjärnarna-
Härskogen, som sträcker sig från Klåddegärde och 
västerut, pekas ut. Vildmarksleden, som leder till 
Skatås i Göteborg, startar vid Hindås station liksom 
Sjuhäradsleden som leder till Mullsjö.

Andra rekreationsstråk i orten är den promenadstig 
som följer Mölndalsån.

Nordväst om Hindås ligger Limmerhult-Klåddegärde. 
Här finns ett stort antal äldre lövträd, samt ett 
antal rödlistade arter som lunglav och almlav. Här 
finns även ett betydelsefullt fågelliv kopplat till 
vegetationen.  

Söder om Hindås motions- och friluftsområde ligger 
Klippans naturreservat. Området består av gammal 
barrskog kring en äldre gårdsmiljö. I området finns 
även värdefulla myrmarker. 

Västra Nedsjön med Bocköhalvön i förgrunden. Vy mot öster.

Västra Nedsjön.
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Trafikstruktur och kommunikationer
Hindås korsas av Boråsvägen/Göteborgsvägen, som är 
samhällets huvudled. Vägen ansluter i både sydväst 
och sydöst till riksväg 40. Parallellt med vägen löper 
järnvägen med ortens tågstation i anslutning till 
centrum, på järnvägens södra sida. 

Den största delen av orten återfinns söder om 
Boråsvägen och järnvägen. Vägstrukturen på sydsidan 
utgörs av ett sammanhållet rutnät av vägar som 
kopplar samman Hindås bebyggelse. På nordsidan 
finns Bocköhalvöns villastad och koppling vidare till 
Klåddegärde och Limmerhult norr om Mölndalsån. 
I ortens nordöstra delar, vid Hindåsgården, löper 
Rävlandavägen söderut medan Boråsvägen fortsätter 
vidare mot Bollebygd.

Cykelvägar är utbyggda inom delar av orten, i de 
centrala delarna och utmed ortens huvudgator som 
Hindås stationsväg och Slalomvägen, men utgör inte 
ett sammanhängande nät.

Såväl järnvägen som Boråsvägen har stor 
barriärverkan i orten. Korsningsmöjlighet för alla 
trafikslag finns i fyra lägen, varav tre lägen är 
planskilda, medan korsningen med Dämmevägen 
sker i samma plan. Ytterligare korsningsmöjlighet 
för cyklister och fotgängare finns vid stationen. 

Korsningspunkt norrut över Mölndalsån sker i 
förlängningen av Limmerhultsvägen medan Västra 
Nedsjön kan korsas av cyklister och fotgängare via 
Solviksbron, som skapar en genare koppling för 
boende nordväst om sjön. 

Hindås trafikeras av pendeltågstrafik mellan Göteborg 
och Borås. Två busslinjer kompletterar tågtrafiken och 
ansluter även till några av de närliggande orterna som 
saknar järnvägsstopp. 

I anslutning till järnvägsstationen finns två stora 
pendlarparkeringar och vid kyrkan finns också en 
allmän parkering.

Avståndet mellan Hindås och centrala Göteborg 
är ca 35 kilometer. Att resa till Göteborg centrum 
från Hindås tar ungefär 30 minuter med bil, 30-40 
minuter med tåg och upp till en knapp timme med 
buss. Även Borås ligger ca 35 kilometer från Hindås. 
Med bil tar resan ca 25-30 minuter och kollektivt ca 
45 minuter. 85% av ortens invånare arbetspendlar, 
och utav dessa pendlar majoriteten, knappt 50%, till 
Göteborg.

Hindås tågstation.
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Service och verksamheter
Hindås har ett relativt stort utbud av offentlig 
och kommersiell service. På orten finns flera 
förskolor, Hindås skola (F-5), bibliotek, vårdcentral, 
idrottsanläggningar och två bensinstationer. 
Ytterligare en skola, Fagerhultsskolan (åk 4-9), 
kommer att stå klar hösten 2021. I centrum finns 
matbutik och småskalig centrumhandel med 
till exempel konsthantverk. I stationsbyggnaden 
finns evenemangslokaler. På orten finns två 
bygdegårdsföreningar, dans- och festlokalen 
Rotundan, idrottshall och tennishall. 
Rekreationsnäringar finns representerade genom 
ortens hotell- och konferensverksamheter samt 
campingplats.

Verksamhetsområde finns mellan Mölndalsån och 
Göteborgsvägen.

Många Hindåsbor nyttjar det handels- och 
serviceutbud som finns i andra orter i kommunen och 
närliggande kommuner såsom Borås och Göteborg.

Socialt liv och mötesplatser

Skola och bibliotek är viktiga målpunkter liksom 
centrums övriga delar med handelsmiljö, Reisens 
kulle och kyrka. Utöver förskolor så finns det även 
en öppen förskola i Hindås samt tre lekplatser. 
Bygdegården Hindås station, inrymd i den gamla 
stationsbyggnaden, och bygdegården Rotundan 
erbjuder olika evenemang under året som vår- och 

julmarknad, teater och film på stationen eller loppis, 
midsommarfirande och dans på Rotundan. 

Hindås rekreativa friluftsmiljöer och anläggningar 
är populära mötesplatser. Badplatserna är 
viktiga sommartid och rekreationsmiljöerna med 
motionsspår öster om järnvägen är populära året om. 
Föreningslivet i Hindås är rikt med tyngdpunkt inom 
friluftsliv och idrott. 

Befolkning
Hindås har haft en svagt negativ befolknings-
utveckling 2018 med en minskning på 3%. 
Utflyttningen var 2018 något större än inflyttningen. 

Åldersfördelning visar att det finns många 
barnfamiljer på orten. 55% av ortens befolkning är i 
arbetsför ålder (20-64 år) och 29% utgörs av barn 
och ungdomar (0-19 år) medan andelen äldre (+65) 
är 16%. 

Utbildningsnivån i orten är relativt hög. Av invånarna 
i arbetsför ålder har 46% gymnasial utbildning. 
Andelen som har eftergymnasial utbildning är 43% 
och 11% har endast förgymnasial utbildning.

Hindås föreningsliv präglas av aktiviter med anknytning till sport och rekreation.
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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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Dialogarbete
Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Hindås invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag för ortens framtida utveckling.

Hindås enligt Hindåsborna

Bebyggelse
Hindåsborna är positiva till en ökad 
bostadsbebyggelse på orten, eftersom det skulle 
innebära ett bättre underlag och möjlighet för utökad 
service. Det finns en önskan om blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer med fokus på unga och 
äldres behov. Vid förtätning poängteras vikten av att 
tillkommande bebyggelse inte avviker för mycket från 
Hindås nuvarande bebyggelse på orten. 

Centrum och service
Avsaknaden av ett definierat centrum lyfts fram som 
en brist. Hindåsborna ser ett behov av att rusta upp 
den centrumbebyggelse som finns och det efterfrågas 
en långsiktig vision för samhällets centrum. Den 
affär som finns beskrivs som välsorterad med bra 
öppettider. De boende ser gärna att andra former av 
kommersiell service, så som café eller restaurang 
etableras i framtiden.

Det befintliga kulturutbudet beskrivs som en tillgång 
för Hindås och de aktiviteter som tar plats i det 
gamla stationshuset och Gyllene Hinden (som är en 
konsthantverks butik) är omtyckta.

I tidigare dialoger har skolan ansetts vara i behov av 
om- eller utbyggnad. Andra önskemål har varit fler 
äldreboenden och bibliotek samt en ny idrottshall. 
Hindås identitet förknippas starkt, av de boende, med 
föreningslivet med inriktning mot friluftsliv och idrott. 

En idrottshall skulle kunna bidra till att stärka Hindås 
föreningsliv och likaså vara viktigt för ortens identitet, 
har ortsborna ansett. Flera av behoven har tillgodosetts 
sedan dialogerna genomfördes. 

Natur och rekreation
Natur- och kulturlandskapet runt Hindås har höga 
värden och är även det en viktig del av ortens 
identitet. Reisens kulle och Bocköhalvön är områden 
inne i samhället med höga rekreativa värden som 
anses vara mycket betydelsefulla. Att nyttja och 
stärka rekreationsmöjligheter ytterligare, exempelvis 
genom att utveckla friluftsturismen och skapa 
fler naturorienterande aktiviteter är förslag för att 
vidareutveckla ortens identitet. 

Trafik
Det finns en stark önskan från ortens invånare att 
förbättra kollektivtrafikkopplingarna, både till andra 
orter i och utanför kommunen, samt till Landvetter 
flygplats. Kollektivtrafikkopplingarna mot Bollebygd och 
Borås beskrivs som extra viktiga, dels då en del service 
som saknas i Hindås finns i Bollebygd, men också då 
kollektivtrafiken mot Göteborg är mer utbyggd än den 
mot Borås. 

Hindås beskrivs som bilorienterat och det önskas 
fler gång- och cykelkopplingar samt sänkta 
hastigheter på vissa vägar. Samtidigt efterfrågas fler 
pendlarparkeringar för bil vid stationen.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.
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Potential
Hindås historiska profilering som frilufts- och 
rekreationsort är tydlig än i dag. Hoppbacken utgör 
kanske det tydligaste visuella beviset men badbryggor, 
vandringsleder och motionsstigar är andra spår 
på samma tema. Det finns en stor potential i att 
vidareutveckla och förstärka rekreationsmöjligheter på 
orten och satsa på friluftsturism. 

Centrala naturområden och Reisens kulle pekas ut 
som viktiga i dialog med boende. Dessa områden har 
potential att förstärkas ytterligare. 

Den karaktäristiska arkitektoniska villabebyggelsen 
inom kulturmiljöområdena har stark historisk koppling 
och det finns en potential att bevara såväl områden 
som kontext.    

Ortens kollektivtrafikkopplingar är goda för ett 
samhälle av Hindås storlek. I dag finns både tillgång 
till buss och tågtrafik. Att förtäta i anslutning till 
tågstationen är en stor potential med möjlighet att 
skapa attraktiva bostäder.  

Föreningslivet i form av idrottsklubbar och 
kulturföreningar är starkt i Hindås. Det kan därför 
finnas incitament att se över behovet av exempelvis 
ytterligare idrottshallar och liknande lokaler. 

Utmaningar
Centrumkärnan beskrivs av invånarna som både 
svårdefinierad och i behov av upprustning. Det saknas 
en långsiktig utvecklingsplan för centrumbebyggelsen. 
Boende upplever att punktinsatser genomförs istället 
för en långsiktig förändring som tar ett helhetsgrepp 
om centrum. 

Flera invånare efterfrågar också ett större utbud 
och upprustning av både kommersiell och offentlig 
service. Som exempel nämns nyetablering av café och 
upprustning av skolan. 

Boråsvägen/Göteborgsvägen som är angöringsväg 
har en barriärskapande effekt för samhället och 
övergången från landsväg till genomfartsväg 
är otydlig. Vägen bidrar även till en utspridd 
bebyggelsestruktur. 

Bebyggelsen i Hindås består nästan uteslutande av 
villabebyggelse vilket medför att det är svårt för yngre 
att komma in på bostadsmarknaden. Utbudet stoppar 
även upp flyttkedjor och gör det svårt för äldre som 
inte vill eller kan bo kvar i sina villor att bo kvar i 
samhället. 

I dag sker en pågående planering och utbyggnad av 
Hindås genom förtätning och exploatering. Det är en 
utmaning att bygga ut orten samtidigt som rekreativa 
värden och naturkvaliteter ska värnas och inte 
påverkas negativt.

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

Hindås centrum.
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+
!

• Tydlig profilering som frilufts- och rekreationsort

• Värdefull och lättillgänglig närliggande natur i form av 
naturreservat och motionsområde

• Starkt föreningsliv för kultur, konst, idrott och friluftsliv

• Reisens kulle och Bocköhalvön utgör centralt belägna 
natur- och rekreationsområden 

• Befintlig kulturhistorisk villabebyggelse som skapar 
stark arkitektoniskt historisk koppling 

• Järnvägsort, stationen

• Ny skola på gång

• Saknar definierat centrum

• Saknar långsiktig vision för centrumutveckling

• Brister i det kommersiella och offentliga serviceutbudet

• Skola i behov av upprustning

• Boråsvägen skapar nord-sydlig barriär

• Variation avseende bebyggelsetyper/upplåtelseformer 
saknas

• Utspridd ort  
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Rekommendationer
Centrumutveckling och service
En översyn av centrum rekommenderas, där möjlig 
utveckling av det befintliga bebyggelsebeståndet 
genom tillbyggnad utreds. Förtätning bör ske med 
lägenheter i bebyggelse som tar hänsyn till ortens 
skala. Landskapet är kuperat och i strategiska lägen 
finns möjlighet för husen att gå upp i våningsantal. 
Detta för att skapa utblickar och i synnerhet för 
att utnyttja och förtäta orten och dra fördel av det 
strategiska läget vid tågstationen. Centrum bör 
utformas på ett stadsmässigt vis, med levande 
bottenvåningar och omhändertagna offentliga 
miljöer med exempelvis planteringar, sittytor och 
belysning. Lokaler som tillkommer kan nyttjas för 
caféer, restauranger och kultur. I första hand bör 
en utbyggnad ske söder om järnvägen. Boråsvägen 
och området norr om bör ingå i omvandlingen. Att 
placera bebyggelse i anslutning till vägen skulle kunna 
skapa en känsla av stadsmässighet och också minska 
barriäreffekten.

Rekreationsområden
Bocköhalvöns gröna värden bör värnas och utvecklas. 
Bocköhalvön bör utvecklas som ett centrumnära 
rekreationsområde, där naturen och den äldre 
bebyggelsens karaktär och kontext bibehålls. 

Både Reisens kulle och Bocköhalvön beskrivs av 
flera ortsinvånare som stora tillgångar för Hindås. 

Utvecklingsförslag
En tydligare strategi för utvecklingen av Hindås centrum med upprustning av centrala 
delar och förtätning i anslutning till tågstationen föreslås. Att värna om och koppla 
samman befintliga grönområden, göra genomfartsleden mer stadsmässig och förtäta 
inom befintlig struktur är andra förslag.

Att bevara samt koppla samman dessa är därför 
en strategi som dels skulle kunna säkra tillgång på 
centralt belägna rekreationsområden för de boende 
och dels bevara grönytorna med fokus på biologisk 
mångfald. Likaså föreslås en koppling som omfattar 
Hindås kittel- och moränlandskap. Där finns även 
en befintlig bro som möjliggör att ta sig vidare ut i 
angränsande naturområden. 

Genomfartsväg
En omvandling av infrastrukturen med förutsättningar 
för lägre hastigheter förbi centrum och med en 
mer stadsmässig utformning skulle innebära att 
barriäreffekten kan minska. Exempel på åtgärder är 
ändring av belysning, markbeläggning, plantering och 
anläggning av gångfartszoner i specifika lägen. 

Bebyggelse
Utöver utveckling av centrum pekas tre områden ut 
i sydväst som framtida utbyggnadsområden med 
bostäder och verksamheter. Det är lämpligt att 
uppföra främst en- och tvåvåningsbyggnader med 
en blandning av upplåtelseformer. Utöver mindre 
förtätningar bör utbyggnad i övriga delar av Hindås 
ske med försiktighet i syfte att hålla orten samlad. 
Primär strategi bör vara att koncentrera inom redan 
ianspråktagen struktur.

Verksamheter föreslås utvecklas norr om Boråsvägen i 
anslutning till befintliga verksamheter.

Hindås kyrka vid Reisens kulle.
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Förstärka/skapa grönstråk

Utvecklingsområde

Högre bebyggelse

Stadsmässig vägstruktur

Verksamhetsområden

Tätort
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Centrumutveckling och service
• Förtäta och skapa en mer stadsmässig struktur genom främst nya 

bostäder i flerbostadshus. 

• Rusta upp genom exempelvis belysning och planteringar. 

• Vid nybyggnation, möjliggör för lokaler i bottenvåningar för ett större 
service- och kulturutbud. 

Rekreationsområden
• Utveckla och stärk kopplingen mellan Reisens kulle och Bocköhalvön. 

Koppla samman dessa med gröna inslag i centrumbebyggelsen, så 
som trädplantering, infiltrationsyta eller andra gröna element. 

• Värna och utveckla Bocköhalvöns gröna värden och karaktär.

• Bevara grönkilen vid Hindås kittel- och moränlandskap som en del av 
ett centrumnära naturområde.

Genomfartsväg
• För att skapa en mer stadsmässig väg vid ortens centrala delar 

föreslås punktåtgärder i form av exempelvis ny belysning, 
gångfartsområde och plantering. 

• Nya byggnader kan med fördel placeras i anslutning till 
genomfartsvägen för att tydligare markera Hindås centrum.

Bebyggelse
• I anslutning till stationsområdet och Hindås centrum föreslås ny 

bebyggelse som möjliggör för lokaler i bottenvåningarna samtidigt som 
befintlig bebyggelse rustas upp. 

• I Hindås sydvästra del, mellan befintliga bostadsområden, föreslås två 
större utvecklingsområden med främst en- och tvåvåningsbyggnader 
med en blandning av upplåtelseformer. Även ett verksamhetsområde 
föreslås i de västra delarna.

Utvecklingsförslag för Hindås
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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 Carolina Eklöv, Anna Sigvardsson, Marie Ullnert, Karin Meyer, 
Mette Waldrop  
s.6 Historisk bild
s. 8 Marie Ullnert
s. 14 Mette Waldrop 
s. 22 Carolina Eklöv
s. 24 Karin Meyer
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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