
PARALLELLA UPPDRAG FÖR

LANDVETTER 
CENTRUM 
UTVÄRDERING & FÖRSLAG 
TILL INRIKTNING

JUNI 2021



KT logga med?

MEDVERKANDE

Härryda kommun

Matilda Svenning, stadsarkitekt

Nina Hannula, planarkitekt

Fortesa Bytyqi, mark- och exploateringsingenjör 

Anna Lundqvist, processledare Trafik

Tjänstepersoner från utvecklingsenheten (Näringsliv, 
Agenda 2030), sektorn för teknik och förvaltnings-

stöd, (Fastighet), sektorn för samhällsbyggnad (trafik, 
kommunekolog, miljö- och hälsa), sektorn för utbild-
ning, kultur och fritid och sektorn för socialtjänst har 
medverkat i utvärderingsarbetet i form av tematiska 

workshops.

Arkitekterna Krook & Tjäder

Carolina Högvall, planeringsarkitekt

Maria Nykvist, arkitekt

Nora Seipel, planeringsarkitekt 

Bild framsida

Tengbom arkitekter

Fotograf s. 23, resecentrum och kulturhus

Anna Sigvardsson

2



FÖRSLAG 3 - EN PLATS DÄR MAN VILL STANNA   16  

FÖRSLAG 2 - EN LEVANDE BLANDSTAD    12

FÖRSLAG 1 - HÄR VÅGAR VI       8  

INLEDNING           4  

SUMMERING          20 

         

FÖRSLAG TILL INRIKTNING      24 

3



IN
LE

D
N

IN
G

Ett parallellt uppdrag för utvecklingen av 
Landvetter centrum genomfördes un-
der slutet av 2020 och början av 2021. I 
denna rapport utvärderas de tre arkitekt-
förslagen, med förslag till inriktning för 
kommande process. 

RAPPORTENS UPPLÄGG
Den här rapporten inleds med en genomgång 
av förutsättningar för de parallella uppdragen 
samt för utvecklingen av Landvetter centrum. 
Efter detta följer redovisning och bedömning 
av de tre arkitektförslagen. I summerings-
delen sammanfattas slutsatserna i arkitekt-
förslagen och de principer som kommer att 
utvecklas vidare redovisas. Även viktiga  
genomförandefrågor lyfts. Utöver detta finns 
ett avsnitt kring identitet och hållbar utveck-
ling som sammanfattar medskick kring de  
teman som har uppkommit under bedöm-
ningsarbetet. Avslutningsvis redovisas förslag 
till övergripande struktur för Landvetter  
centrum med omgivning och en stadsbygg-
nadsplan för själva centrum.

BAKGRUND & PROCESS
För att säkra den långsiktiga utvecklingen av 
Landvetter centrum har kommunens  
samhällsbyggnadssektor fått ett politiskt 
uppdrag att ta fram en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå. Syftet med studien är att 
ta fram en inriktning för Landvetter  
centrums utveckling. 

Arbetet har inletts med parallella  
arkitektskisser för att tidigt ge viktiga inspel i 
processen. 

I utvärdering av förslagen (denna rapport) 
uppmärksammas kvaliteter och idéer inför 
fortsatt arbete. Nästa steg för kommunen är 
fördjupade utredningar, konsekvensanalyser 
och dialog för att arbeta fram en stadsbygg-
nadsstudie för Landvetter centrum. 

MÅL MED UTVECKLINGEN AV  
LANDVETTER CENTRUM
Det övergripande målet är ett stadsmässigt 
Landvetter centrum, med ett särskilt fokus 
på en attraktiv stadskärna, fler bostäder och 
arbetsplatser, goda offentliga miljöer med 
förbättrade bullerförhållanden och en  
ändamålsenlig och rätt dimensionerad infra-
struktur, kollektivtrafik och parkering. Målet 
är också att bättre knyta samman de båda 
sidorna om riksväg 40 bättre, och i förläng-
ningen vidare mot Landvetter södra, som är 
kommunens stora utvecklingsområde söder 
om Landvetter samhälle.
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PARALLELLA UPPDRAG
Uppgiften i det parallella uppdraget var att 
svara på vilka de viktigaste utmaningarna 
och knäckfrågorna är för Landvetter cen-
trum, formulera mål och vision för centrums 
utveckling samt att utveckla huvudprinciper 
för utvecklingen för att nå målen. Vidare 
eftersträvades en minskad barriäreffekt av 
riksväg 40, med bättre koppling mellan norra 
och södra sidan samt förbättrade utemiljöer 
bullermässigt. Principer för trafik, parke-
ring och mobilitet skulle redovisas liksom 
en stadsbyggnadsplan/planstruktur i vilken 
stadsbyggnadsidén konkretiseras med ny 
bebyggelse, grönstråk, viktiga stråk och 
knutpunkter, mötesplatser, trafik och par-
kering.  Utöver detta skulle de ekonomiska 
konsekvenserna redovisas med målet om 
kostnadstäckning. 

Skissarbetet i det parallella uppdraget om-
fattade både obebyggd och bebyggd/ian-
språktagen mark. Detta för att uppnå en mer 

effektiv markanvändning gällande täthet, 
skala och innehåll, som balanserar behovet 
av (samlad, samnyttjad) parkering och annan 
infrastruktur. Målet med detta är en tät, trygg 
och trivsam centrummiljö med fler bostäder 
och verksamheter. Exempelvis förutsätts att 
befintlig ishall ersätts på annan plats, och att 
Landvetter skola kan ersättas med en ny, mer 
yteffektiv skola i flera våningar. Stadsmässig-
heten i trafiksystemet behöver öka, med god 
tillgänglighet och ökad orienterbarhet. 

Trygghet är en viktig fråga i Landvetter cen-
trum. Den fysiska miljön med många ”baksi-
dor” och stora parkeringsområden kan vara 
en del av känslan av otrygghet. Möjligheterna 
att gå och cykla i Landvetter centrum behö-
ver öka. Landvetter resecentrum har stor  
potential som kollektivtrafiknod, men  
upplevs otrygg kvällstid. 

Frågan om minskat buller är viktig då det  
finns ett stort behov av att få lägre buller- 
nivåer i viktiga centrummiljöer.

UTVÄRDERING
De tre förslagen har systematiskt studerats 
och granskats utifrån förfrågningsunderlagets 
beskrivning av uppgiften. Arkitektförslagen 
har studerats utifrån tre teman: 

• Identitet

• Livsmiljö 

• Funktion 

Tre workshops har genomförts utifrån dessa 
teman, till dessa workshops har olika repre-
sentanter från kommunen deltagit beroende 
av aktuellt tema.

En separat workshop utifrån tema hållbar 
utveckling har också genomförts med kom-
munens forum för hållbar utveckling, under 
ledning av team Agenda 2030 och  
stadsarkitekt.
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SAMMANFATTNING FÖRSLAG
Förslagets stadsplan bygger på ett inre stråk 
med attraktiva stadsrum. Handel och service 
koncentreras i väst där även Ica omplaceras 
och ett mindre torg skapas genom byggna-
tion på nuvarande torg/parkeringsplats.

Områdets västra del utgörs av en sluten kvar-
tersstruktur medan kvarteren i den nordöstra 
delen bryts upp i mötet med den befintliga 
bebyggelsen. Större byggnader med offentli-
ga funktioner placeras mot Rv40 för att skapa 

bullerdämpning i de inre rummen. Bostäder 
föreslås inom hela Landvetter centrum och 
skola placeras i områdets östra del. Förslaget 
innehåller ca 600 bostäder. Mindre parker/
platser med gröna inslag finns utspridda i 
området. 

Parkering sker till största delen i mobili-
tetshus/parkeringshus som är placerade 
längs Härrydavägen och riksväg 40. Även 
kantstensparkering finns utmed gator. En ny, 
bredare och tillgängligare gång- och cykelbro 
föreslås över Rv40 i befintligt läge.
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UTVÄRDERING

TEMA IDENTITET - stads- 
byggnadsidén & bebyggelse
Förslagets starkaste grepp är ett tydligt och 
identitetsskapande stråk genom Landvetter 
centrum i öst-västlig riktning. Det föreslag-
na stråket är ett pärlband av platsbildningar 
med varierande rumslighet och innehåll. Pla-
ceringen av huvudstråket längre in i struktu-
ren bort från Rv40 bedöms skapa ett attrak-
tivt centrum och det ger förutsättningar för 
kvalitativa bullerdämpade utemiljöer. Stråket 

kan även ses som en spegling av Byvägen 
som finns söder om Rv40, som var centrum 
i äldre tider. Förslaget med kvartersstruktur 
mot det inre stråket skapar stadsmässiga 
kvalitéer. Förslaget innehåller även multifunk-
tionella byggnader och kvarter med blandat 
innehåll vilket är positivt för en effektiv mar-
kanvändning och aktivering under en stor del 
av dygnet.

Ut mot Rv40 skapas en bebyggelserygg 
vilken har potential för att skapa en positiv 
visuell koppling utåt, en framsida även mot 
motorvägen. Det är intressant att skapa en 

varierad bebyggelse i bebyggelseryggen, men 
bostäder kan vara utmanande ur framförallt 
risksynpunkt.

Bostäder föreslås inom hela Landvetter 
centrum vilket bidrar till att skapa ett tryggt 
centrum. Förslaget innehåller även bostäder 
invid resecentrum vilket bedöms som särskilt 
viktigt ur trygghetssynpunkt. Föreslagen skala 
med mellan 4 till 8 våningar på bebyggelse 
skapar både en mänsklig skala i de offentliga 
rummen samtidigt som det blir en rimlig ex-
ploateringsgrad. Skalan bedöms dock kunna 
ökas i vissa delar för en bättre genomförbar-
het kostnadsmässigt utan förlorade kvalitéer. 

Det inre stråket 

9



TEMA LIVSMILJÖ -  grönstråk,  
viktiga stråk och mötesplatser
Det uppfattas som ett rimligt grepp att satsa 
på små platser/parker i centrum med för-
bättrade kopplingar till kringliggande natur 
och även till kommande redan planerad 
stadsdelspark i den norra delen av centrum. 
De gröna platserna i förslaget är placerade 
utmed huvudstråket och stärker detta på ett 
bra sätt.

Det tydliga huvudstråket är på ett bra sätt 
kopplat till befintliga flöden och struktur.

Förslaget att bebygga befintlig torgyta/parke-
ringsplats är tveksam då två otydliga platser 
utan hierarki skapas som också riskerar att 
ha relativt mycket skuggning. De små tor-
gytorna ger begränsad möjlighet till flexibili-
tet och samutnyttjade.

TEMA FUNKTION - trafik,  
parkering, mobilitet, risk/buller,  
genomförbarhet
Strukturen har ett integrerat gatunät som 
kopplar ihop och silar trafiken vilket skapar 
bra förutsättningar för tillgänglighet och 
nåbarhet.

Härrydavägen rätas ut i västra delen vilket är 
positivt då bullret från Härrydavägen samlo-
kaliseras med bullret från RV40. Förslaget bi-
behåller Härrydavägen som huvudbilgata och 
angöring vilket är funktionellt och rationellt. 

Principen med parkeringshus/mobilitetshus 
och placering av dessa mot Härrydavägen 
fungerar bra. Antalet parkeringsplatser kan 
eventuellt vara något underdimensionerat 
beroende på möjligheten till samutnyttjade 
och hantering av befintliga parkeringsplatser.

Princip med multifunktionella byggnader och 
möjlighet till utblickar

Princip med inre stråk och bebyggelserygg som skydd mot 
buller och risk

Det inre stråket med platser och parker
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Arkitektförslaget i sitt sammanhang
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SAMMANFATTNING FÖRSLAG

Förslagets stadsplan är en rutnätsplan med 
en uppbruten kvartersstruktur. Centrumfunk-
tioner är koncentrerade i områdets västra 
del. Brattåstorget bevaras och en grönare 
markparkering föreslås tillsammans med en 
mindre torgyta mot Willys lokaler. Det föreslås 
även ett shared space-stråk i centrumkärnan 
med butiker och kiosker på ömse sidor.  

I den östra delen av centrum placeras  
bostadsbebyggelse, skola och förskola där 

förskolegård och skolgård skapar ett grönt 
stråk in mot centrum. Förslaget innehåller ca 
500 bostäder.

Det föreslås en ny ”parkodukt” som ska gå 
över Rv40. Parkodukten ska fungera både 
som gång- och cykelbro till södra Landvetter 
men även som en grön offentlig plats.  

Parkering sker främst i parkeringshus som 
placerats som en skyddande barriär mot 
Rv40. Härrydavägen flyttas norrut till läget för 
Brattåsvägen i den östra delen. 
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UTVÄRDERING

TEMA IDENTITET - stadsbyggnads-
idén & bebyggelse
Förslaget har en kvartersstruktur med gröna 
stråk och platser. Förslaget lyfter fram ett 
antal stråk med olika karaktär och funktion 
som tillsammans väver samman Landvetter 
centrum. Det mest utmärkande stråket är 
den föreslagna ”parkodukten”, en ny gång- 
och cykelbro över Rv40 vilken utformas som 
en park och ersätter befintlig gångbro. Par-
kodukten är ett intressant inspel och den har 
väckt bra diskussioner kring vad en bro skulle 

kunna ha för funktioner mer än att bara vara 
en bro för gång- och cykel, framför allt avse-
ende framtida mobilitet. Det bedöms dock 
inte vara lämpligt att skapa ytor för vistelse 
över motorvägen. Att skapa en attraktiv bro 
är dock ett bra sätt att förbättra kopplingen 
mellan norra och södra delen av Landvetter. 

På södra sidan av Rv40 föreslås utveckling av 
ett torg, ”Blomstertorget”, med intilliggande 
bebyggelse. Detta grepp bedöms som mycket 
positivt för kopplingen mellan den norra och 
den södra sidan,

Förslaget lyfter även behovet av att förbättra 

miljön vid den befintliga gångtunneln under 
Rv40 i väster för att skapa en tryggare och 
mer positiv upplevelse av gångvägen ner till 
Landvettersjön. Utveckling vid tunnel- 
mynningarna med bättre utemiljö och fram-
tida bebyggelse, samt en ljusare och bättre 
belyst tunnel föreslås. 

Förslaget innehåller även ett ”shared spa-
cestråk” vilket är ett bra inspel för diskussio-
nerna om olika trafikslag och hur trafiknätet 
ska fungera. Placeringen av stråket är dock 
inte övertygande då det delvis är placerat ut-
anför det område som bedöms fungera bäst 
som kommersiellt centrum.

Parkodukt Gatumiljö på gåendes villkor
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TEMA LIVSMILJÖ - grönstråk,  
viktiga stråk och mötesplatser
Ett starkt grepp i förslaget är utvecklingen av 
ett torg med plats för både vistelse, grönska 
och parkering. Detta är positivt för ett väl-
fungerade kommersiellt centrum och skapar 
flexibilitet avseende användning som tillfälli-
ga evenemang, torghandel etc. Det blir även 
en tydlig entréplats till Landvetter centrum. 

Föreslagen påbyggnad med bostäder på 
befintlig mataffär är positivt och bidrar till en 
förbättrad trygghet vid resecentrum. Även 
föreslagna bostäder öster om resecentrum är 
ett bra grepp för att öka tryggheten kvällstid. 
Placeringen av skolgården/parken centralt i 
området med kringliggande bostäder är ock-
så positivt ur trygghetssynpunkt. 

TEMA FUNKTION - trafik,  
parkering, mobilitet, risk/buller,  
genomförbarhet
Bilnätet föreslås som idag vara uppdelat i två 
system, ett i den västra delen och ett i den 
östra med gångstråk emellan. Utifrån de  
smala sektioner som finns mellan  
bebyggelsen i gångfartsområdet idag är det 
ett bra upplägg för biltrafiken. Det är även ett 
bra sätt att undvika genomfartstrafik.

Härrydavägen görs om till en stadsgata men 
det kan ändå vara problematiskt att alla som 
parkerar i parkeringshuset behöver korsa 
den relativt trafikerade vägen för att ta sig till 
bostäder/centrum. Placeringen av parkerings-
hus invid skolan ses som negativ ur trygg-
hetshänseende. 

Förslaget innehåller relativt många mark-
parkeringar nära de kommersiella delarna av 
centrum och befintlig byggnad med mataffär 
bibehålls. Dessa två grepp bedöms bibe-
hålla de förutsättningar som finns idag för 
ett kommersiellt fungerande centrum vilket 
är positivt men samtidigt saknas en större 
utveckling av centrum.

Ur risk- och bullerhänseende bedöms försla-
get vara genomförbart med parkeringshus 
placerade utmed Rv40 som barriär och övrig 
bebyggelse på avstånd från motorvägen med 
de personintensiva delarna riktade mot norr. 
Parkeringshusen utmed Härrydavägen  
bedöms dock bli alltför dominerande i stads- 
bilden mot söder.

Stråk, målpunkter och grönområden
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Arkitektförslaget i sitt sammanhang
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SAMMANFATTNING FÖRSLAG 

Förslaget utgörs av en uppbruten kvarters-
struktur med centrumkärna i områdets västra 
del. Både Brattåstorget och Guldsmedsplat-
sen bevaras och utvecklas med mer handel 
och verksamheter.

Större byggnader med blandat innehåll 
placeras mot Rv40 och ger skydd åt bostä-
derna innanför. Bostäder placeras i ett större 
kvarter i väst, med påbyggnationer i centrum-

kärnan samt mindre kvarter i den östra delen. 
I områdets östra del placeras även skola och 
ny ishall. Förslaget innehåller ca 420 bo-
städer. En stor park föreslås i anslutning till 
skolan och fungerar som en brygga mellan ny 
och befintlig bebyggelse. 

Parkering sker utspritt i form av markparke-
ring, garage under bostadskvarter och i par-
keringshus. Härrydavägen görs om till stads-
gata och rätas ut i väster. En kompletterande 
gång- och cykelbro föreslås i sydost. 

16



UTVÄRDERING

TEMA IDENTITET - stadsbyggnads-
idén & bebyggelse
Ett av förslagets huvudgrepp är en sk. ”stads-
rand” av bebyggelse ut mot Rv40 vilket  
bedöms vara ett bra grepp för att skapa en 
visuell framsida av Landvetter centrum mot 
Rv40 och söderut. Detta kan vara värt att 
utveckla men det är en utmaning att fylla 
volymerna mot Rv40 med ett innehåll som 
fungerar ur framför allt risksynpunkt men 
även ur bullerhänseende.

Ett annat övertygande grepp i förslaget är 
det utvecklade torget, för ett fungerande 
kommersiellt centrum. Ett förstärkt torg både 
rumsligt och innehållsmässigt för både fot-
gängare och bilister. En stor torgyta  
skapar flexibilitet för eventuella evenemang 
och torghandel etc. Bilar på torget bedöms 
vara positivt både för handeln och ur trygg-
hetshänseende då det skapar rörelse även 
kvällstid. Föreslagna bostäder ovanpå de 
kommersiella bottenvåningarna är positiva ur 
trygghetshänseende och aktivitet på  
kvällstid. 

Förslaget visar på en skala och utformning 
som anpassas till Landvetter och där botten-
våningarna i centrummiljön på ett positivt 
sätt berikar miljön och skapar platser för mö-
ten, bland annat genom ny placering av Ica.

Skalan bedöms dock generellt kunna vara 
något högre för att skapa fler bostäder och 
liv i centrum. Stadsmässiga kvalitéer finns 
i förslaget genom väl definierade gaturum i 
strukturen. 

Förslag till utveckling av Guldsmedsplatsen Brattåstorget

Torg

17



TEMA LIVSMILJÖ - grönstråk,  
viktiga stråk och mötesplatser
Förslaget saknar tydliga stråk genom  
centrum, framför allt i öst-västlig riktning, 
men innehåller ett gångfartsområde som 
utgör centrumkärnan. Stråken i öst-västlig 
riktning utvecklas kring kulturhuset för att 
fånga upp resecentrum. Att inte ha ett  
huvudstråk genom området riskerar att skapa 
en låg orienterbarhet. Det riskerar att bli en 
otydlig övergång mellan den östra och den 
västra delen av centrum. Förslaget har ett 
tydligt stråk i nord-sydlig riktning i läget för 
befintlig bro upp till Guldsmedsplatsen i norr 
och ner Byvägen söder om Rv40. Detta stråk 
är förstärkt med ny bebyggelse som skapar 
aktivitet och rumslighet. Den nya bron som 
föreslås i Lunnavägens fortsättning är även 
den ett bra sätt att stärka kopplingen mellan 
den norra och den södra sidan. 

Ny bro över Rv40

Förslaget innehåller en stor park/skolgård 
placerad som en brygga mellan ny och  
befintlig bebyggelse. En ny stadspark är 
sedan tidigare planerad i norra delen av 
Landvetter centrum och Tengboms föreslag-
na park bedöms därför inte kunna motiveras 
med tanke på möjligheten till fler bostäder 
i detta läge, samt ur ett kostnadsperspek-
tiv. Det finns även risk för att området utgör 
en otrygg miljö på kvällstid med få ögon på 
parken.

Byggnader placeras omlott för att skapa tysta 
offentliga rum vilket bedöms vara en bra 
strategi.

Att skolbyggnaden placeras intill rese- 
centrum istället för bostäder riskerar att göra 
platsen folktom och otrygg kvällstid.

Torgyta

Placering av broar
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TEMA FUNKTION - trafik,  
parkering, mobilitet, risk/buller,  
genomförbarhet
Bilnätet är likt idag uppdelat i två system, ett 
i den västra delen och ett i den östra med ett 
gångfartsområde emellan. Utifrån de smala 
sektioner som finns mellan bebyggelsen i 
gångfartsområdet redan idag bedöms detta 
vara ett bra upplägg för biltrafiken.

I förslaget är Härrydavägen uträtad i väster. 
Det är positivt att samla buller från Härryda-
vägen mot Rv40 och skapa bullerdämpade 
miljöer på insidan.

Det är positivt med en ny bro längre österut i 
Landvetter centrum. Läget är logiskt på den 
norra sidan av Rv40 men inte lika övertyg- 
ande på den södra sidan. Det är dock en 
koppling som är värd att studera vidare.

Ny bro över Rv40, resecentrum och mobilitetshub

Bostadskvarter i väst

Gata på fotgängarens och cyklistens villkor 

Förslaget bedöms bra avvägt mellan mark-
parkering och parkeringshus utifrån dagens 
beteende och ett framtidsscenario med  
mindre bilåkande. Det föreslås även parke-
ring under några av bostadskvarteren. 

Det är positivt att plats ges för innovativ  
mobilitet genom föreslagen mobilitetshub 
och att placeringen av denna även skapar  
bebyggelse och rörelse vid det norra brofäst- 
et och vid resecentrum.
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SLUTSATSER ARKITEKTFÖRSLAG
De tre arkitektförslagen visar en ambition att 
utveckla idéer för ett mer attraktivt och triv-
samt Landvetter centrum, som bygger vidare 
på befintliga kvaliteter som välfungerande 
handelsplats, goda kommunikationer och 
”guldkorn” så som Guldsmedsplatsen, Läns-
mansparken och kulturhuset. 

Skolan är centralt placerad och elever och 
personal är en tillgång och tillsammans med 
andra arbetsplatser befolkar de centrum dag-
tid. Nya bostäder och verksamheter bidrar 
som underlag för ett levande centrum. I två 
av förslagen föreslås att ishallen behålls som 
viktig samlingspunkt i centrum för många 
åldrar. 

Återkommande idéer i förslagen är:
• Utveckla stråk och platser till ett attrak-

tivt centrum. Ett samlande ”riktigt torg” 
föreslås i två av förslagen intill handel 
och korttids markparkering.

• Använd bebyggelse för att skydda mot 
risk och buller, och som också kan bli 
identitetsskapande mot omvärlden.

• Bebyggelsen föreslås i en skala mellan 
3-6 våningar för att möta befintlig be-
byggelse, men med högre byggnader om 
8-9 våningar på vissa platser.

• Befintlig gång- och cykelbro har en bra 
placering vid resecentrum på norra  

sidan och vid Byvägen och Stations-
vägen på södra sidan, men bör kunna 
utvecklas för att skapa mer nyttor.

• Eftersträva aktiva fasader för att skapa 
en attraktiv stadsmiljö genom att om-
vandla baksidor till framsidor.

• Orienterbarheten behöver öka med 
samlande stråk och platser och bättre 
gång- och cykelstråk.

• Parkering bör i huvudsak samlas och 
samnyttjas i parkeringshus som också 
kan inrymma andra funktioner som mo-
bilitetshub med cykelreparation, bilpool 
m.m. Påbyggnad av parkeringshus med 
bostäder och/eller lokaler mot viktiga 
stråk och torg föreslås. 

• Räta ut Härrydavägen för att samla  
centrum på norra sidan och ge mer plats 
för exploatering.

• Etappvis utbyggnad och flexibilitet  
föreslås. 
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PRINCIPER ATT UTVECKLA

Stadslivsståket
Ett genomgående stadslivsstråk med min-
dre platsbildningar och en tydligare kon-
centration vid centrumkärnan som ett inre 
attraktivt stadsrum, är en tydlig bärande idé 
från AFRY som kan förfinas och utvecklas. 
För bearbetning av ett stadslivsståk kan 
även centrala kopplingar i Tengboms förslag 
utvecklas.

Stadsrand 
Tengboms förslag och placering av en s.k. 
stadsrand med bebyggelse ut mot Rv40 
bedöms som ett bra grepp för att skapa en 
visuell framsida av Landvetter centrum mot 
Rv40 och söderut och som skydd mot buller 
eller risk.

Torget som dragare
Både Tengbom och Norconsult har ett tyd-
ligt grepp kring torgets utveckling med en 
kombination av vistelseytor och parkering. 
Tengbom föreslår en exploatering kring torget 
som skapar ett tydligt definierat rum.

Knutpunkt 
Knutpunkten Landvetter centrum med rese-
centrum har utvecklingspotential. Resecen-
trum kan kompletteras och stärkas med en 
mobilitetshub med innovativa och hållbara 
funktioner och tjänster.

”Blomstertorget” 
Norconsults grepp om att utveckla en cen-
trumpunkt och målpunkt på södra sidan 
Rv40 ses som ett bra grepp för att stärka 
sambanden mellan den södra och norra  
sidan. Att utveckla gångbrons funktion 
genom ett kompletterande innehåll är även 
något att ta med sig. Direkta vistelseytor på 
bron bedöms som svårt att genomföra, däre-
mot kan idén om att utveckla bron med ett 
centralt gestaltningsgrepp utvecklas.

Utvecklade och nya kopplingar 
Befintlig gång- och cykelbro har en stor bety-
delse och kan utvecklas för ökad attraktivitet 
och trygghet tillsammans med omgivande 
bebyggelse, liksom gång- och cykeltunneln i 
väster som leder mot Landvettersjön. En ny 
brokoppling i ett läge vid Lunnavägen  
bedöms värd att studera vidare. Ny brokopp-
ling ger en tydlig visuell gräns i öster och 
bidrar även till att koppla ihop båda sidorna 
av Rv40. Utmaningar blir att hantera kost- 
nader och få till anslutningar på båda sidorna 
av vägen. 

Vägstruktur 
Förslaget att Härrydavägen ligger kvar i nu-
varande läge men uträtad i väster bedöms 
vara realistiskt. Positivt att samla buller från 
Härrydavägen mot Rv40 och skapa buller-
dämpade miljöer på norra sidan.

Om en uppdelad vägstruktur öster och väster 
om Guldsmedsplatsen är mest lämplig, eller 
om en framtida mer sammanhållen vägstruk-
tur för alla trafikslag bör möjliggöras på sikt 
bör utredas vidare.

Parkmark 
I direkt anslutning till området anläggs en 
stadspark och det finns även tillgängliga 
rekreationsytor i närområdet. Eftersom explo-
ateringsgraden blir avgörande för att möjlig-
göra utbyggnaden bedöms exploateringsmöj-
ligheten behöva prioriteras och att de gröna 
kvalitéerna istället får utgöras av inslag av 
grönska på de platser som skapas i stadslivs-
stråket. En del av det fortsatta arbetet bör 
även vara att utveckla och förstärka koppling-
ar till angränsande park och naturområden.

Parkering 
I förslagen finns lösningar med samlade 
parkeringshus i centrumkärnans ytterområde 
och ambitionen om att möjliggöra samutnytt-
jade. Dett är tydliga huvudgrupp att ta med i 
fortsatt arbete.

Multifunktionalitet
Multifunktionella byggnader och flera funk-
tioner i ett och samma kvarter bedöms vara 
bra lösningar för yteffektivitet och mer akti-
vitet på en och samma yta. Denna typen av 
idéer återfinns i både AFRY’s och Tengboms 
förslag.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Projektekonomi
Samtliga förslag medför behov av stora 
investeringskostnader för nybyggnad och om-
byggnad av allmän platsmark och kommunal 
service. Genomförandeaspekterna kopplat 
till projektekonomi och exploateringsgrad 
behöver fördjupas i vidare arbete.  
 
Eftersom målet är kostnadstäckning inom 
projektet har överdäckning av Rv40 inte 
föreslagits och fördjupats i något av försla-
gen. Istället redovisas andra sätt att förbättra 
kopplingarna över motorvägen och förbätt-
ra bullersituationen i centrum. Åtgärder på 
allmän platsmark kan komma till nytta för ett 
större område än Landvetter centrum, t.ex. 
förbättringar i befintlig gång- och cykeltunnel, 
åtgärder på befintlig gång- och cykelbro samt 
ny bro i öster över Rv40. Kostnader för dessa 
åtgärder bör i sin helhet inte belasta projek-
tekonomin för Landvetter centrum då åtgär-
derna kommer till nytta för ett större upp-
tagningsområde. Kostnader och modell för 
kostnadsfördelning behöver utredas vidare.

Randzonen 
En bebyggelsezon utmed Rv40 krävs för 
att hantera risk och bullerproblematiken. I 
fortsatt arbete behöver man närmare utreda 
vilken markanvändning som är lämplig när-
mast Rv40 med hänsyn till buller och risk.
Gestaltningen av randzonen blir avgörande, 
eftersom denna del exponeras mot Rv40 och 
blir en tydlig del av Landvetters identitet. 
Innehåll och gestaltning behöver hanteras i 
vidare arbete.

Etapputbyggnad
Rivning av befintlig skola och ishall, utveck-
ling av centrumfastigheter samt byggnation 
av gator kräver en medveten planering för 
att hantera utbyggnad över tid. En utvecklad 
plan för etapputbyggnad kopplad till rivning 
och nybyggnation behöver studeras  
noggrannare i fortsatt arbete.

Stadsrand i Tengboms förslag
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IDENTITET & HÅLLBAR  
UTVECKLING
Under utvärderingsarbetet diskuterades 
Landvetters identitet. Landvetter är en ort 
med stora kvalitéer, det är grönnära och 
sjönära samtidigt som det med sin placering 
invid motorvägen med bra kommunikationer 
har nära till andra platser. Resecentrum har 
stor potential att utvecklas till en än starka-
re knutpunkt i Landvetter. I Landvetter och 
i Landvetter centrum har både kultur och 
sport en given plats. Landvetter centrum är 
även en välrenommerad plats för handel i 
vardagen. Det är viktigt att Landvetter cen-
trum utvecklas identitetsmässigt och med 

starka fysiska kopplingar med bland annat 
Landvetter södra för att bli en framträdande 
del av en framtida Landvetter Stad.

Kommunens sektorsövergripande Forum för 
hållbar utveckling, FHU, utvärderade försla-
gen utifrån ett hållbarhetsperspektiv utifrån 
teman ekologisk, ekonomisk och social  
hållbarhet. 

Frågor som lyftes var hur mer kvaliteter kan 
skapas, både ekologiska och kulturella, för ett 
hållbart Landvetter centrum, och vikten av 
att den fysiska planeringen kan underlätta för 
mötesplatser och ett starkt socialt kitt, t.ex. 
ett samlande torg eller plats för stadsodling.

Knutpunkt

Medskick till arbetet med Landvetter cen-
trum var bland annat åtgärder som gröna 
tak, bikupor och öppna dagvattenlösningar 
är viktigt i ett hållbart Landvetter centrum. 
Detta för att skapa en grön infrastruktur 
genom centrum över tak, mark och väggar. 
Resecentrums potential och nåbarhet är 
central i utvecklingen. Det är viktigt att tänka 
flexibilitet för en möjlig omställning mot t.ex. 
mindre bilanvändning, delningsekonomi och 
laddinfrastruktur. Olika åldersgrupper behö-
ver blandas i centrum och trygghetsfrågan är 
viktig, inte minst vid resecentrum, skolan och 
framtida parkeringshus. Barn och unga  
behöver vara med i planeringen och vid  
utformningen av en ny skola.

Kultur Vatten Sport

Landehof friluftsområdeMölndalsånLandvetters kulturhusResecentrum
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FÖRSLAG TILL INRIKTNING

Vision
Visionstexterna från de tre arkitektförslagen 
skulle kunna vidareutvecklas till en gemensam 
vision för Landvetter centrums utveckling:

Landvetter – här vågar vi! 
En levande blandstad.  
En plats där man vill stanna.

Detta förslag till vision beskriver en utveckling 
där det finns mod att våga göra stora föränd-
ringar för att uppnå målet om ett stadsmässigt 
Landvetter centrum med fler bostäder, verk-
samheter och arbetsplatser. Nuvarande princip 
med en funktion på varje plats, och en mark-
parkering för varje målpunkt förändras i grun-
den samtidigt som ishall och skola rivs utifrån 
byggnadernas skick. Plats skapas för en mer 
effektiv och multifunktionell markanvändning 
med samnyttjande för att skapa mer stadsliv 
och funktioner på liten yta.

En levande blandstad har siktet inställt på ett 
välbesökt centrum med fungerande handel och 
folkliv, med fokus på en utveckling för boendes 
och besökares upplevelse - med mötesplat-
ser och stråk för en tryggare stadsmiljö där 
människor vill vistas och stanna kvar, och inte 
endast uträtta sina ärenden eller passera förbi.

Övergripande struktur
I förslaget till inriktning för den övergripande 
strukturen är utgångspunkten att binda ihop 

målpunkter och kvaliteter på båda sidor av 
Rv40 och stärka Landvetter som en stark knut-
punkt för ett större omland – både för resande 
och för möten. För resande utgörs knutpunkten 
av resecentrum och hållplatserna utmed Rv40 
och i förlängningen även söderut med ett po-
tentiellt framtida stationsläge vid Kust-till-kust-
banan och utvecklingen av Landvetter södra. 

Genom att binda ihop de båda sidorna om 
Rv40 bättre får de som bor och vistas på norra 
sidan bättre tillgång till kvaliteterna på den söd-
ra sidan som Landvettersjön och Mölndalsån. 
De som bor och vistas på den södra sidan får 
ökad tillgänglighet till Landvetter centrum med 
dess stora utbud av aktivitet och handel. 

Genom att lyfta fram platser med vatten, sport 
och kultur och utveckla dessa som målpunkter 
kan synergieffekter skapas som ytterligare  
stärker Landvetters identitet.

Torget med sitt kommersiella innehåll i  
Landvetter centrum är tillsammans med  
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Övergripande struktur i AFRYs förslag
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Förslag till inriktning övergripande struktur

resecentrum den viktigaste målpunkten för ett 
större omland.

I både den norra och den södra delen av 
Landvetter skapas stadslivsstråk i öst-västlig 
riktning genom respektive centrumområde. På 
den norra sidan är stadslivsstråket det stråk dit 
aktiviteter och målpunkter koncentreras och 
på den södra sidan är det Byvägen som kan 
utvecklas med mer aktivitet. Ett tredje stråk går 
över Rv40 och binder samman de två andra.

Två grönstråk utvecklas, dels det befintliga ut-
med Mölndalsån och dels ett nytt från den nya 
stadsdelsparken i Landvetter centrum, utmed 
Agnebäcken till Landvettersjön. De gröna strå-
ken kopplar samman befintliga grönområden.

Nya länkar knyter ihop strukturen och skapar 
ett mer integrerat nät av kopplingar över Rv40 
och mot Landvetter södra. Stationsområdet, 
området vid de gamla växthusen och Landvet-
ter södra är utvecklingsområden som tillsam-
mans med Landvetter centrum i framtiden 
kommer att utgöra Landvetter Stad.

Teckenförklaring övergripande struktur
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Förslag till stadsbyggnadsplan
Utifrån politiskt uppdrag och utvärdering av de 
tre arkitektförslagen har förslag till stadsbygg-
nadsplan utarbetats, inför fortsatta utredningar 
och dialog.

Bebyggelse
I den västra delen av centrum vid torget finns 
centrumkvarter med lokaler, bostäder och 
p-hus. Mot stadslivsstråk och stadslivscentrum 
föreslås bostäder med inslag av lokaler i bot-
tenvåningarna. I de norra delarna föreslås några 
kvarter med huvudsakligen bostäder. Befintliga 
byggnader i centrum föreslås byggas på med 
bostäder och lokaler. Om befintlig matvarubu-
tik bibehålls i befintligt läge kan även denna 
byggas på.

Ut mot Rv40 skapas en stadsrand av bebyggel-
se med blandat innehåll. En bebyggelse som 
både hanterar risk och buller samt utgör en 
visuell framsida utåt.

Verksamhetslokaler föreslås utmed Rv40 i den 
sydöstra delen av centrum samt utveckling vid 
brofästet på den södra sidan.

Parkering koncentreras mot Härrydavägen och 
Rv40, i centrumkvarteren vid resecentrum samt 
i den östra delen av centrum.

En ny skola placeras i den östra delen av 
centrum utmed stadslivsstråket och utgör en 
målpunkt i öster som hjälper till att aktivera 
stadslivsstråket.

Bebyggelsen i Landvetter centrum föreslås få 
en övergripande skala om fem våningar med en 
variation mellan tre till sju våningar med möjlig-
het att pröva högre byggnader i vissa lägen.

Platser, stråk, grönstruktur

Stadslivscentrum ska utgöra Landvetter cen-
trums mest aktiva delar och innefattas av tor-
get tillsammans med Guldsmedsplatsen och en 
ny plats öster om kulturhuset. Stadslivsstråken 
är sammanbindande stråk mellan öst och väst 
samt norr och söder. Stadslivsstråket har de 
största flödena av människor, flest aktiva bot-
tenvåningar och är mest programmerade med 
platser och innehåll. Utmed stadslivsstråket 
skapas småskaliga platser där vardagslivet kan 
ske. Ett nytt torg, ”Blomstertorget”, utvecklas 
till en viktig målpunkt söder om Rv40.

Grönstrukturen föreslås utvecklas med ett 
grönstråk utmed Agnebäcken mellan stads-
delsparken och Landvettersjön. Befintliga 
trädrader i den nordöstra delen av centrum 
kompletteras och utvecklas. Den till skolan 
tillhörande skolgården har potential att ut- 
göra ett grönt inslag i centrum, liksom träd och 
planteringar på parkering och offentliga platser. 
Handelsträdgården på den södra sidan av Rv40 
är också en grön målpunkt i Landvetter.

Mobilitet och rörelse
De föreslagna gång- och cykelstråken ökar 
tillgängligheten till centrum för fotgängare och 
cyklister. Resecentrum föreslås kompletteras 

med en mobilitetshub med bland annat pend-
elparkering för både bil och cykel samt cykel- 
reparation och bilpool. 

Trafiknätet för bil föreslås liksom idag vara 
uppdelat i två, ett i den västra delen och ett i 
den östra. Mellan dessa två delar är det bilfritt 
på sträckan mellan torget och kulturhuset. Då 
gatorna kommer att ha olika funktioner är en 
tydlig utformning av gaturummet viktig. Om 
otryggheten och den bristande orienterbarhe-
ten inte förbättras i centrum kan en öppning av 
kopplingen i väst-östlig riktning för biltrafik på 
gåendes villkor övervägas som ett alternativ. Ny 
bebyggelse bör därför inte omöjliggöra detta.

Härrydavägen utgör angöringsväg för Landvet-
ter centrum och till denna kopplas gator in till 
centrum. Längre in i kvarteren med huvudsakli-
gen bostäder finns körbara gator på de gåendes 
villkor. En ny bro finns i centrums östra del i 
förlängningen av Lunnavägen. Vilka funktioner 
denna koppling ska ha behöver studeras  
närmare i kommande skeden.

Huvudcykelstråk går utmed Härrydavägen.  
Huvudstråk för kollektivtrafik går utmed  
Härrydavägen och Rv40.

Summering av ungefärliga ytor
Bostadsändamål 85 000 BTA (500-700 bostäder)

Centrumverksamheter/kommersiellt 12 300 BTA

Verksamheter 4 800 BTA

Skola 4 700 BTA, skolgård 8 800 kvm

Parkeringshus 22 400 BTA

Mobilitetshub inkl. pendel-p 5 700 BTA
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Förslag till inriktning stadsbyggnadsplan

Teckenförklaring
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