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

Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Rävlanda 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.  

Rävlanda

Rävlanda är en tätort med 1 535 invånare och är 
den största orten i kommundelen Rävlanda som även 
omfattar en del av kommunens landsbygd. 

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Rävlanda kommundel.
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Jordbruksbygd
Storåns dalgång var ett av de första områdena att 
befolkas i dagens Härryda kommun. Längs ån fanns 
lättarbetad jordbruksmark omgiven av kuperad och 
skogbevuxen terräng. Dalgången var med sina goda 
jordbruksmarker och möjlighet till både jakt och fiske 
det dominerande boplatsområdet under lång tid. 
Ån gjorde det möjligt att bedriva handel med andra 
bosättningar via vattenvägar. 

På medeltiden röjdes utmarkerna och ett kluster 
av byar bildades vid platsen för och i närheten 
av nuvarande Rävlanda: Rävlanda, Björketorp, 
Björboås och Bråtared. Björketorp, med kyrka och 
omgivande bebyggelse, har länge haft en betydande 
roll. I byarna låg bostadshusen tätt tillsammans 
och arbetet utfördes ofta gemensamt. På en höjd 
vid Rammsjöbäcken, utmed den gamla landsvägen, 
fanns en kyrka redan på 1200-talet. Den gamla 
kyrkogården med dess kyrkogårdsmur finns ännu 
kvar. År 1861 uppfördes nuvarande kyrka, sydväst 
om den gamla kyrkplatsen. Under 1800-talet 
genomfördes enskiftet och laga skiftet. Det medförde 
att de gamla byarna splittrades, bostadshusen 
flyttades och dagens landsbygd, med fritt liggande 
gårdar i jordbruksbygd, skapades.

Rävlandas framväxt - bostadsort i jordbruksbygd
Rävlanda är en bostadsort med lång tradition, belägen i Storåns historiska jordbruksbygd. 
Rävlanda ligger en bit från dagens huvudled, motorvägen mellan Göteborg och Borås, 
men genom historien har flera viktiga resvägar passerat genom samhället. Storån, 
Västgötavägen och järnvägen alla varit viktiga kommunikationsstråk.

Den gamla Västgötavägen mellan Göteborg och 
Borås gick genom Rävlanda.  I byar utmed vägen 
utvecklades handel och hantverk. 

Stationssamhälle
När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet 
placerades en station i Rävlanda där ett mindre 
stationssamhälle kunde växa fram. Under 1800-talet 
var kyrka och undervisning tätt knutna till varandra. 
Kring Björketorps kyrka har flera äldre skolor legat, 
men idag finns bara en äldre skolbyggnad, från 
1926, kvar på platsen. 

I närheten av skola och kyrka finns också en 
kolerakyrkogård, omgärdad med kraftiga stenmurar, 
från den epidemi som härjade i Sverige under 
1830-talet. På hedmarken vid kyrkogården ska 
det ha legat en exercished som fungerat som 
kompanimötesplats för Marks kompani.

1900-talets utveckling
Under 1900-talet blev Rävlanda alltmer en del av 
den växande Göteborgsregionen. På 1910-talet 
byggdes barnsanatoriet i Rävlanda. I slutet av 
1970-talet byggdes en ny motorväg, riksväg 40, 
vilket underlättade pendling till Göteborg. Nya 
bostadsområden byggdes och många stadsbor från 
intilliggande kommuner flyttade ut på landet. 

Bebyggelse utmed järnvägen.
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Rävlanda ligger i Storåns dalgång i de östra 
delarna av Härryda kommun, vackert omgivet 
av böljande åkerlandskap med ett rikt arv från 
jordbrukssamhället. Det finns mycket äldre 
bebyggelse runt om i orten och Björketorps kyrka är 
ett viktigt landmärke.

Samhället delas av järnvägen i en nordlig och en 
sydlig del. Den södra delen av orten präglas av 
närheten till Storån och dess natursköna dalgång 
och kommunens bästa odlingsmark. Bebyggelsen 
i norra delen av orten ligger på en skogsbrant som 
sluttar ner mot järnvägen. Söder om järnvägen 
ligger bebyggelsen på tidigare jordbruksmark som 
successivt övergår till brukad jord. Rävlanda idag är 
framför allt en bostadsort. 

I Storåns dalgång finns fortfarande rester av 
äldre jordbruksbebyggelse glest placerad utmed 
landsvägen. En del av bebyggelsen i Rävlanda 
återfinns utmed den gamla landsvägen mellan Borås 
och Göteborg, Västgötavägen, nuvarande Boråsvägen 
och Hällingsjövägen. I Rävlanda finns fortfarande 
inslag av äldre bebyggelse som vänder sig mot vägen. 

Rävlanda idag
Rävlanda är en bostadsort på gränsen mellan skog och jordbruksmark. Järnvägen går 
genom orten och skapar en tydlig nordlig och sydlig del. Orten har sin tyngdpunkt 
på den nordliga skogssidan medan den största delen av serviceutbudet ligger söder 
om järnvägen. 

En stor del av bebyggelsen finns norr om järnvägen, 
på den södervända sluttningen. På järnvägens södra 
sida begränsas bebyggelsen av Ramsjöbäcken i söder. 
I väster, i Bråtared, finns ett grupphusområde samt 
äldre spridd villabebyggelse. Bebyggelsen i Rävlanda 
består till stor del av villabebyggelse och radhus, men 
det finns även inslag av småskaliga flerbostadshus. 
En stor del av ortens bebyggelse härstammar från 
1970-talet och nya etapper med småhusenklaver 
och förtätningar med villor har tillkommit under 
efterföljande decennier. På orten finns också ett antal 
grupp- och serviceboenden. 

I ortens södra del finns ett större serviceområde 
med skola, bibliotek, förskolor och kyrkan. 
Servicebebyggelse finns även kring stationen, delvis 
utspridd längs Boråsvägen. 

Bostadsutbudet utgörs i första hand av äganderätter 
i form av småhus som uppgår till 81 % av 
bostadsbeståndet. Hyresrätter utgör 17 % och 
andelen bostadsrätter är 2 %.  
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Blå- och grönstruktur
Rävlanda ligger strax norr om Storåns dalgång på 
gränsen mellan skog och jordbruksbygd. Norrut mot 
Hindås finns ett stort sammanhängande skogsområde 
som korsas av riksväg 40. Landskapet är kuperat och 
erbjuder fin utsikt på flera håll. Bäckravinerna runt 
Rävlanda ger landskapet en spännande karaktär.

Storån och dess dalgång är av riksintresse för både 
natur- och kulturmiljövård. Den är ett representativt 
exempel på odlingslandskap i skogsbygd, med ett 
intressant ravinlandskap och värdefulla betesmarker, 
grova lövträd, lövskogs-, våtmarks- och vattenmiljöer. 
Landskapet präglas än idag av småskaligt jordbruk 
med bete och odling som håller marken öppen. De 
höga naturvärdena i odlingslandskapet beror främst 
på välhävdade, ogödslade slåtter- och betesmarker 
med grova träd. Här finns en rik flora med arter 
som minskat på många andra håll i landet. Åns 
meandrande förlopp ger goda förutsättningar för 
många vattenlevande arter. Ravinen runt Storån har 
formats under istiden med hjälp av landhöjningen. 
De sluttande ravinsidorna har sedan betats av eller 
fått växa fritt. 

Norr om tätorten finns Rammsjöns friluftsområde, 
ett skogsklätt höjdparti som används flitigt som 
strövområde. Rammsjön erbjuder möjligheter till bad. 

Ett annat populärt strövområde är Heden i den södra 
delen av orten som rymmer flera promenadstigar 
med grillplatser och motionsredskap och en 
cykelträningsbana. En handikappanpassad naturstig 
finns också som nås från flera platser så som 
församlingshemmet och äldreboendet. Området, som 
under historien använts som exercisfält, ägs idag av 
Härryda kommun. Den gamla kolerakyrkogården är 
en lämning som är kulturhistoriskt intressant. Både 
Rammsjöns friluftsområde och Heden har pekats 
ut som särskilt viktiga tätortsnära friluftsområden. 
I Rävlanda, nära Rävlandaskolan, finns också 
Rävlanda trädgård med bland annat sinnesträdgård, 
skolträdgård och odlingsfält och ett flertal aktiviteter 
med koppling till trädgård. 

Rammsjöbäcken med ravin och omgivande natur är 
också ett närliggande grönområde som ger orten sin 
karaktär. Bäcken rinner mellan Rammsjön och Storån 
i den västra och södra delen av Rävlanda och bidrar 
med gröna miljöer för rekreation nära bostäderna och 
höga naturvärden. Området är idag tätbevuxet och 
bristen på bra stigar gör det svårtillgängligt.

Storåns dalgång. 
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Trafikstruktur och kommunikationer
Motorvägen, riksväg 40, mellan Göteborg och 
Borås, går ca 1,5 km norr om Rävlanda samhälle. 
Från motorvägen nås Rävlanda via Grandalsmotet i 
nordväst, eller Kullamotet, nära Bollebygd i öster. 
Härifrån leds trafiken via Rävlandavägen/Boråsvägen 
och Hindåsvägen in mot centrala Rävlanda.

Gatusystemet i de centrala och äldre delarna av 
Rävlanda har rutnätsstruktur medan mer perifera 
delar präglas av en vägstruktur med stickgator. 
Vägstrukturen är uppbyggd kring den gamla 
landsvägen mellan Borås och Göteborg som går 
genom Rävlanda mot Hällingsjö och Bollebygd. Vägen 
är betydelsefull för sambanden i orten och innehåller 
Rävlandas enda korsningsmöjlighet över järnvägen 
i nord-sydlig riktning. Magasinsvägen och Rävlanda 
stationsväg, som löper parallellt med järnvägsspåren, 
kopplar stora delar av ortens bebyggelse till 
huvudvägnätet.  

Utmed Boråsvägen finns en separat gång- och 
cykelväg som leder fram till skola och bibliotek. 
Flera gator är bostadsgator med låga trafikmängder 
där det är möjligt att cykla i blandtrafik och med bra 
kopplingar för gående och cyklister mellan områden. 

Järnvägen utgör en barriär som kan korsas med 
motortrafik i ett läge centralt i orten. Boråsvägen 
korsar även järnvägen öster om orten. För gående 
och cyklister finns ytterligare en korsningspunkt i 
anslutning till stationen.

Det gamla stationsläget med stationshus finns kvar 
och pendeltåg till Göteborg och Borås trafikerar 
stationen. Rävlanda trafikeras även av regionalbuss 
mot Bollebygd, Mölnlycke, Göteborg och Landvetter. 
Bussarna går genom orten och har hållplatser utmed 
Boråsvägen och Hindåsvägen. 

Avståndet till Göteborg är ca 35 km. Att resa till 
Göteborgs centrum från Rävlanda station tar ungefär 
30 minuter med bil, 40 minuter med buss eller 
pendeltåg. Borås ligger endast 25 minuter bort 
med bil och pendeltåg. Många av ortens invånare 
pendlar, 85%, och utav dessa pendlar majoriteten, 
knappt 60%, till Göteborg. Orten trafikeras av 
tre regionbusslinjer mot bland annat Bollebygd, 
Mölnlycke och Göteborg. 

Rävlanda Station
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Service och verksamheter

I Rävlanda finns en F-9 skola med idrottsplats och 
en mindre idrottshall, tre förskolor, familjedaghem, 
äldreboende, fritidshem och en vårdcentral. Elever 
från Hindås och Hällingsjö går även i de övre 
årskurserna på Rävlandaskolan. Även äldreboendet 
på orten försörjer Hindås och Hällingsjö.

En stor del av den kommunala servicen är samlad 
vid Björketorps kyrka, i den södra delen av orten. Här 
finns skola, bibliotek, församlingshem, öppen förskola 
och förskola. I anslutning till detta ligger också 
Björketorps hembygdsgård och ortens föreningsgård. 
I närheten av stationen finns ett mindre kluster av 
service så som livsmedelsbutik, äldreboende och 
vårdcentral. 

I Rävlanda finns ett småskaligt serviceutbud som 
livsmedelsbutik, frisör och pizzeria. Närmsta 
serviceort är Bollebygd i angränsande kommun som 
har ett bredare utbud av kommersiell service. 

I anslutning till stationen finns ett mindre 
verksamhetsområde med kontor och småindustri 
så som bilservice. Utöver detta finns företag och 
verksamheter utspridda över orten. I kommundelen 
finns även gårdar med jordbruksverksamhet.

Socialt liv och mötesplatser
I Rävlanda finns ett rikt föreningsliv. Rävlanda 
föreningsgård bedriver föreningsverksamhet med 
fokus på umgänge, idrott och kultur. Rävlanda 
AIS erbjuder fotboll, boule, spinning och bridge 
och är lokaliserad intill Rävlanda idrottsplats, 

Bråtaredsvallen, i den norra delen av orten. 
Både föreningsgården och idrottsplatsen är 
viktiga mötesplatser för Rävlandas befolkning. 
I Rävlanda finns ytterligare föreningar med 
koppling till friluftsliv, både friluftsfrämjandet 
och scouter, och idrott så som cykling och dans, 
musik, pensionärsföreningar, hembygdsgård och 
kyrkoverksamhet. 

Rävlanda bibliotek är en viktig mötesplats och 
fungerar både som skolbibliotek och allmänt 
bibliotek. Biblioteket anordnar träffar av olika slag 
och rymmer kulturskolans verksamhet. På ortens 
norra sida finns två lekplatser och vid Rammsjön 
finns en badplats. Rammsjöns friluftsområde 
i norr och Heden i söder med motionsspår och 
cykelträningsbana utgör viktiga tätortsnära 
friluftsområden.

Befolkning
Rävlanda har en negativ befolkningsutveckling och 
utflyttningen 2018 var något större än inflyttningen. 

I Rävlanda finns en relativt hög andel barnfamiljer. 
54% av ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 
år) medan 26% utgörs av barn och ungdomar (0-19 
år) och andelen äldre (+65) uppgår till 20%. 

Av invånarna i arbetsför ålder har drygt hälften 
gymnasieutbildning, 53%, medan 35% har 
eftergymnasial utbildning eller motsvarande och 
andelen med endast förgymnasial utbildning är 8%.

Barnfamiljer är en invånarkategori som attraheras 
av bostadsutbudet med hög andel äganderätter och 
ortens storlek som möjliggör ett komplett skolutbud.

Rävlanda bibliotek och Rammsjöns badplats.
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Åldersfördelning 
Rävlandas åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesverksam ålder på orten men 
också ett relativt jämnt förhållande mellan 
andelen barn/unga och äldre.
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Rävlanda har en marginell arbetsmarknad. 
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9% 7,5%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.

Övriga

43%

Kollektivtrafik

bland annat Bollebygd, Mölnlycke och 
Göteborg. Rävlanda har en tågstation som 

Göteborg

betrakta 
som bra med tanke på ortens storlek

 men restiden skiljer sig markant mellan  

landsbygdsutredning, förvänta sig ett minsta 
grundläggande utbud om 10 dubbelturer 
per vardag och tre dubbelturer per helg. 
Dagens utbud uppgår till 76 dubbelturer. 

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
81%

2%
Bostadsrätt

Äganderätt
17%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
53%

35%
Högskola

Gymnasie
11%

buss och tåg. Rävlanda kan, enligt regionens

(8 dubbelturer/vardag, 3 
dubbelturer/per dag på helgen).
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Medborgardialog i fokus

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

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.
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Rävlanda enligt Rävlandaborna

Föreningsliv
Boende i Rävlanda lyfter fram ortens starka 
föreningsliv med huvudfokus på idrott som viktigt. De 
anser att mötesplatser som i flera fall är knutna till 
idrottslivet, exempelvis motionsspåret, fotbollsplanen 
och idrottshallen ska ges förutsättningar att 
utvecklas. På orten finns också hembygdsgård, 
bibliotek och lekplatser som anses vara 
betydelsefulla. Att bevara och utveckla de befintliga 
mötesplatserna tycker ortsborna är viktigt liksom 
att komplettera befintliga idrottslokaler med en ny 
idrottshall.

Näringsliv och kommunal service
Utbudet av service beskrivs av ortens boende som en 
av ortens kvaliteter. I Rävlanda nämns bland annat 
tillgång till skola, förskola, affär, vårdcentral, BVC 
och äldreboende som kvaliteter. En annan tillgång 
som lyfts fram i dialog med boende är det strategiska 
läget mellan Borås och Göteborg, vilket ger närhet till 
en stor arbetsmarknad.

Det finns önskemål om att vidareutveckla det 
lokala näringslivet och ytterligare förbättra ortens 
serviceutbud. Att locka fler företag till orten och 
därigenom kunna erbjuda fler lokala arbetsplatser 
beskrivs som avgörande i Rävlandas utveckling. 
Invånarna efterfrågar även en matbutik med ett större 
utbud jämfört med den nuvarande butiken samt pub 

eller café. Efterfrågad offentlig service är fritidsgård 
och en generell upprustning av centrum genom 
exempelvis sittplatser och planteringar.

Trafik
Rävlanda har både buss- och tågtrafik. 
Kommunikationerna anses goda men det finns en 
vilja att utveckla de kollektiva kopplingarna under 
helg- och kvällstid. Rävlandaborna vill ha förbättrade 
kopplingar till Landvetter, Borås, Bollebygd och 
Göteborg. 

En planskild korsning över eller under järnvägen i 
syfte att motverka trafikköer är en annan önskan 
liksom en omledning av trafiken så att den tyngre 
trafiken hamnar utanför de centrala delarna. 

För gång- och cykeltrafikanter efterfrågas ett mer 
utbyggt gång- och cykelnät inne i Rävlanda samt 
cykelkopplingar till Bollebygd och Hällingsjö.

Bebyggelse
Rävlandas invånare önskar att det byggs mer på 
orten med särskillt fokus på fler bostäder. Den 
nya bebyggelsen ska vara en sammansättning av 
olika bostads- och upplåtelseformer. Hyresrätter 
och mindre lägenheter lyfts fram som ett särskilt 
fokusområde för att yngre ska kunna bo kvar på orten 
samt för att flyttkedjor ska kunna startas. Om orten 
ska förtätas så efterfrågas förtätning i strategiska 
lägen. 

Dialogarbete
Under 2016, 2017 och 2018  genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Rävlandas invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.
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Potential
På orten finns ett varierat utbud av offentlig och 
kommersiell service. Närheten till Bollebygd, ca 
5 km, medför att invånarna i Rävlanda även kan 
nyttja Bollebygds utbud av offentlig och kommersiell 
service som ett tillägg till ortens utbud. 

Det naturnära läget och lokaliseringen centralt i 
kommunen, mellan Borås och Göteborg, medför att 
de boende har tillgång till en stor arbetsmarknad. 
Bra kollektiva förbindelser med både buss och tåg 
underlättar arbetspendlingen och gör att de boende 
har möjlighet att resa hållbart. 

På orten finns det ett starkt föreningsliv med 
idrottsanknytning. Flera av ortens mötesplatser har 
anknytning till föreningslivet så som idrottshall, 
fotbollsplan och motionsspår. Men i Rävlanda finns 
också bibliotek, skola och hembygdsgård. 

I dialogarbetet framkom att ortens invånare är positivt 
inställda till att det byggs på orten, både bostäder 
och verksamhetslokaler vilket kan vara en fördel vid 
framtida utveckling.

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

Utmaningar
För att samhället ska kunna växa så krävs det att fler 
kan både bo och arbeta på orten. I Rävlanda finns 
ett begränsat utbud av lokala arbetsplatser. Att utöka 
antalet arbetsplatser på orten är därmed en önskvärd 
utveckling som även är ett önskemål från boende.

Kollektivtrafikförbindelserna, vilka har lyfts fram som 
en tillgång för arbetspendlare, anses vara bristande 
kvälls- och helgtid vilket kan medföra krav på bil för 
att bo i samhället även om arbetspendlingen inte 
nödvändigtvis medför krav på bil.

Cykel- och gångkopplingarna till närliggande 
samhällen anses vara bristfälliga. Bättre gång- och 
cykelvägar till Bollebygd, Hällingsjö och Hindås 
efterfrågas.

Idag utgörs 81% av äganderätter, främst villor. Det 
är en utmaning att balansera utbudet samtidigt 
som efterfrågan om bostad på orten främst kommer 
från barnfamiljer. Idag har orten en negativ 
befolkningsutveckling.

På orten finns en problematik som lyfts i dialog 
med boende om tung trafik i centrum samt att 
åtgärda järnvägsövergången för att uppnå en säkrare 
trafikmiljö. 

Björketorps kyrka vid Rävlandas södra entré.
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+
!

• Varierat utbud av offentlig och kommersiell service 

• Tågstation

• Strategiskt läge mellan Borås och Göteborg

• Starkt föreningsliv 

• Stort utbud av mötesplatser med idrottsanknytning

• Boende positiva till utveckling av orten

• Närhet till naturen

• Begränsad mängd arbetsplatser

• Begränsad kollektivtrafik kväll och helg

• Tung trafik i centrum

• Begränsat gång- och cykeltrafiknät

• Bredare utbud av varierade upplåtelseformer

• Negativ befolkningsutveckling
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Rekommendationer
Stationsområdet
Området runt järnvägen och tågstationen är glest 
bebyggt och har potential till utveckling. De centrala 
delarna föreslås kunna bebyggas där det är möjligt 
med hänsyn till riskavstånd från järnvägen. För att 
stärka centrumkärnan rekomenderas att skapa fler 
mötesplatser som uppmuntrar till aktivitet exempelvis 
bouleplan, skatepark. Centrum kan utformas med 
en mer stadsmässig med en samordnad miljö. 
En tydlig utformning av området vid tågstationen 
samt vägvisning till övriga Rävlanda kan skapa 
en bättre orientering och höja effekten av andra 
utvecklingsinsatser. Markera och tydliggör även 
entrén till centrum väster ifrån.

Natur, kulturmiljö och rekreation, mötesplatser
Vid Storåns strand föreslås platsskapande 
åtgärder så som en lekplats, konst, sittplatser och 
ett promenadstråk som kan öka den rekreativa 
upplevelsen. Utveckla och bevara naturkilarna som 
entréer till Rammsjöns friluftsområde. En utveckling 
av området längs med Rammsjöbäcken föreslås. 

Jordbruksmarken söder om föreslagen utveckling är 
av stort värde och bör bevaras. 

Utvecklingsförslag
Exploatering föreslås i anslutning till och närheten av tågstationen. Expandering 
av samhället norr och söder på skogsområden respektive jordbruksmark undviks. I 
tillägg till bostäder så föreslås även områden för verksamheter, en tydligare koppling 
och utveckling av området runt Storån samt bättre gång- och cykelkoppling mot 
Bollebygd.

Bebyggelse 
Nya sammanhängande bostadsområden föreslås 
i närheten av skolan samt norr om Storån. En 
varierande bebyggelse, både vad det gäller 
upplåtelseformer och byggnadstyper med en 
blandning av radhus, parhus, villor och flerbostadshus 
är ambitionen för utvecklingsområdena.

Två områden för utveckling av arbetsplatser föreslås, 
ett norr om järnvägen och ett söder om, båda i 
anslutning till befintliga verksamheter. Detta bidrar 
till att skapa fler arbetsplatser på orten.

Tillkommande bebyggelse kan även ske inom befintlig 
struktur. Norrut finns naturkilar in i bebyggelsen som 
skapar naturliga entréer till Rammsjöns naturområde 
och dessa bör undanhållas bebyggelse för att bevara 
den naturnära identiteten. 

Behovet av en ny fullstor publik idrottshall föreslås 
utredas och vid en eventuell etablering förordas den 
ligga i anslutning till skolmrådet. 

Kommunikationer, stråk och kopplingar
En gång- och cykelkoppling som sträcker sig hela 
vägen till Bollebygd föreslås liksom en tydligare 
koppling till Storån, genom exempelvis en 
utmarkerad gångpromenad.

Storåns dalgång
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Gång- & cykelkoppling

Utvecklingsområde

Rekreationsområde

Verksamhetsområde

Idrottshall

Förstärka/skapa grönstråk

Rekreationsstig

Entré

Tätort

Utvecklingskarta Rävlanda tätort.
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Stationsområdet 
• Stationsområdet föreslås kunna utvecklas med aktivitetsytor 

exempelvis skateramp, boulebana, planteringar, sittplatser, 
belysning samt andra mindre åtgärder.

• Utveckla nya verksamhetsområden i anslutning till befintliga 
verksamheter samt längs med spårområdet. 

Bebyggelse
• Bostadsutveckling med blandade upplåtelseformer och olika 

bostadstyper.

• Placera ny bebyggelse inom redan befintlig struktur.

• Utreda behovet av en ny publik fullstor idrottshall vid skolan.

Kommunikationer, stråk och kopplingar
• Skapa en tydligare koppling till rekreationsstråket genom 

orten.

• Gång- och cykelväg till Bollebygd. 

Natur, kulturmiljö och rekreation, mötesplatser
• Skapa ett rekreationsstråk med platsbildningar längst med 

Storån.

• Utveckla och bevara naturkilarna som entréer till Rammsjöns 
friluftsområde. 

• Utveckla området längs med Rammsjöbäcken.

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

Foton 
s.4 Emmy Jonsson, Fredrik Åkerberg, Jan Kwarnmark  
s.6 Historisk bild
s. 8 Fredrik Åkerberg, Jan Kwarnmark 
s.12 Karin Meyer
s. 14 Emmy Jonsson
s. 16 Emmy Jonsson
s. 22 Emmy Jonsson
s. 24 Jan Kwarnmark
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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