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Utveckla Landvetter för framtiden

Målet är en  
levande blandstad 
med ett välbesökt 

centrum med 
fungerande handel  

och folkliv.

Mer stadsliv  
och fler funktioner på  

en liten yta gör 
markanvändningen i centrum  

mer effektiv och ökar 
samnyttjandet.

Fokus är  
boendes och besökares 

upplevelse.  
Här bidrar mötesplatser och  

stråk till en tryggare stadsmiljö  
där människor  

vill vara.

Här finns mod  
att göra stora förändringar  
för att uppnå målet om ett 

stadsmässigt Landvetter centrum 
med fler bostäder, verksamheter 

och arbetsplatser. 

Levande  
Landvetter

LEDSTJÄRNA

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

En levande blandstad. 

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Landvetters 
centrala delar arbetar kommunen med att ta fram förslag  
på hur Landvetter centrum skulle kunna utvecklas. 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 infrastruktur, kollektivtrafik och parkering. 

Målet är också att bättre knyta samman de båda sidorna om 
riksväg 40, och i förlängningen vidare mot Landvetter Södra,  
som är kommunens stora utvecklingsområde söder om 
Landvetter samhälle. 
Efter arkitektförslag, utvärdering, utredningar och dialog har 
denna stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå arbetats fram, 
med förslag till inriktning för framtidens Landvetter.

Illustration: Tengbom arkitekter

Sammanfattning
Strategier för ett attraktivt och levande centrum
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter strategier och principer för att Landvetter centrum ska 
fortsätta utvecklas som ett stadsmässigt och levande centrum. Strategierna är långsiktiga och framtida förändringar 
i centrum, på både kort och lång sikt bör gå i denna riktning.

        Strategier för ett attraktivt centrum

                   Strategier för bebyggelse och stadsmiljö

             Strategier för grönska och livsmiljöer

             Strategier för mobilitet och trafik

 Torget som dragare med kommersiellt innehåll och vistelsekvaliteter,  
 som den viktigaste målpunkten.

• Utveckla torget som en stark, trivsam och tillgänglig handelsplats, en mötesplats med torgytor 
för både vistelse och parkering.

• En stadsrand med varierad och identitets-skapande bebyggelse är framsidan mot omvärlden 
och ger skydd mot riksväg 40.

• Multifunktionellt och samnyttjande eftersträvas för fler funktioner och mer stadsliv, som till exempel 
samlade och samnyttjade parkeringar och bostäder samt verksamheter i samma kvarter.

 Utveckla varje delområde, med målpunkter och karaktär, till en bättre helhet.

• Från stängda till aktiva fasader för att skapa mer liv och rörelse och ökad trygghet i centrum. 

• Samlande och attraktivt stadslivsstråk, som omsluts av kvarter med bostäder med entréer och inslag 
av lokaler mot stråket. Här samlas aktivitet och målpunkter.

• Stärk mötesplatser med vatten, aktivitet och kultur som ger synergieffekter och ytterligare stärker 
Landvetters identitet.

 Grönare centrum, med växtlighet, träd och gröna tak, för en robust, attraktiv  
och trivsam centrummiljö.

•  Utveckla grönstråk som kopplar samman centrum med naturområden och vatten för ett attraktiva-
re Landvetter, till exempel utmed Mölndalsån och Agnebäcken.

• Skapa gröna stråk och platser i centrum, som erbjuder flera ekosystemtjänster och är ett viktigt inslag 
för trivsel och välbefinnande. 

 Knutpunkt som kopplar samman, med fler funktioner för ökad trygghet och enklare vardagsliv.

• Utveckla resecentrum och motorvägshållplatserna till en stark kollektivtrafiknod. 

• Nya och förstärkta kopplingar med ökad attraktivitet och trygghet för att skapa ett mer integrerat 
vägnät av kopplingar över riksväg 40.

• Körbara gator på de gåendes villkor i centrum för ökad trygghet och tillgänglighet för gång och cykel, 
samt god framkomlighet vid angöring till centrum för övriga färdsätt.
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Nuläge och potential
Landvetter är en ort med många kvaliteter. Utöver en 
handelsplats som målpunkt är orten grönnära och sjönära 
samtidigt som det med sin placering vid motorvägen med 
ett resecentrum har goda kommunikationer. Resecentrum 
har stor potential att utvecklas till en än starkare knutpunkt 
i Landvetter. 

I Landvetter har kultur och sport en given plats och centrum 
är en välbesökt plats för handel i vardagen. Det är viktigt att 
Landvetters identitet bibehålls och förstärks.

Hållbar utveckling
Utifrån perspektivet hållbar utveckling är det viktigt att 
lyfta frågor om hur fler ekologiska, sociala och kulturella 
kvaliteter kan skapas för ett hållbart Landvetter. 

Ett hållbart Landvetter centrum kan handla om 
satsningar på exempelvis gröna tak, bikupor och öppna 

Knutpunkt Kultur Vatten SportMålpunkt

Det är viktigt att ta tillvara och utveckla de kvaliteter som Landvetter har idag, stärka vardagslivet och Landvetters identitet. Det handlar bland annat 
om torget som en stark målpunkt, resecentrum, vatten- och grönområden för rekreation, sport och friluftsliv samt kultur- och föreningsliv med kulturhus 
mitt i centrum.

Illustration på hur 
strategierna kan 
konkretiseras i en 
övergripande struktur för 
Landvetter.

dagvattenlösningar. Detta för att skapa en grön infrastruktur 
genom centrum över tak, mark och väggar. 

Den fysiska planeringen behöver underlätta för möten 
och stärka sociala kontakter, till exempel med ett samlande 
torg eller plats för stadsodling, med miljöer för alla 
åldersgrupper.  Trygghet och trivsel är viktigt, inte minst vid 
utvecklingen kring resecentrum och framtida mobilitets- 
och parkeringshus. Barn och ungas medverkan är viktig vid 
planering och utformning av en ny skola.

Resecentrum erbjuder en stor potential att resa hållbart 
till och från Landvetter centrum och tillgängligheten till 
resecentrum är därför central i utvecklingen. Samtidigt 
är det viktigt att tänka flexibelt vad gäller att utveckla 
resmöjligheter och nya mobilitetslösningar för en möjlig 
omställning mot till exempel ökad användning av delade 
fordon och elfordon. Funktioner som kan inrymmas i så 
kallade mobilitetshus tillsammans med parkeringar.

Identitet och hållbar utveckling

Målpunkt

Centrumområde

Grönområde

Sport

Kultur

Vatten

Knutpunkt 

Stadslivsstråk 

Grönstråk

Stråk och länkar

Utvecklingsområde

Förslaget till övergripande strategier handlar om att koppla 
ihop målpunkter och kvaliteter på båda sidor om riksväg 40. 
Om varje delområde utvecklas och knyts samman bättre, 
så förstärks också Landvetter centrum som målpunkt och 
knutpunkt för ett större område och främjar resor och möten. 

Genom att bättre koppla de båda sidorna om riksväg 40 får 
de som bor och vistas på den södra sidan ökad tillgänglighet 

till Landvetter centrum med dess stora utbud av aktivitet 
och handel. Och omvänt får de som bor och vistas på norra 
sidan ökad tillgång till kvaliteterna på den södra sidan som 
Landvettersjön och Mölndalsån. 

Att förstärka platser med vatten, idrottsaktiviteter och kultur 
så att de blir attraktiva målpunkter ger synergieffekter som 
ytterligare stärker Landvetters identitet.

Utveckla varje delområde
med målpunkter och goda kopplingar mellan dem

Övergripande 
strategier

Stadsbyggnadsstudien omfattar både obebyggd och 
bebyggd mark. Detta för att uppnå en mer effektiv 
markanvändning gällande täthet, skala och innehåll. Det 
finns också behov av att balansera, samla och samnyttja 
parkeringsytor och annan infrastruktur för att ge plats för 
fler bostäder och centrumfunktioner. 

Ett exempel på förutsättningar i arbetet är att den 
befintliga ishallen rivs och byggs upp på en annan plats 
i kommunen och att Landvetterskolan ersätts med en 
samlad, yteffektiv skolbyggnad i flera våningar.

Trafiksystemet behöver bli mer anpassad till en centrum-
miljö med god tillgänglighet för alla trafikantgrupper där 
det är lättare att orientera sig. Möjligheten att gå och 
cykla i Landvetter centrum behöver öka. 

Trygghet är en viktig fråga i Landvetter centrum. Den 
fysiska miljön med många slutna fasader och stora par-
keringsområden kan vara en del av känslan av otrygghet. 
Landvetter resecentrum har stor potential som kollektiv-
trafiknod, men upplevs otrygg under kvällstid. Det finns 
ett behov av att sänka bullernivån i viktiga och välbesökta 
centrummiljöer för ökad trivsel.”

Förutsättningar och knäckfrågor

Utveckla torget med 
kommersiellt innehåll 
och vistelsekvaliteter 
som den viktigaste 
målpunkten för ett 
större omland. 

Utveckla resecentrum 
och motorvägshåll-
platserna till en stark 
och trygg knutpunkt 
för resande. Ett ev. 
framtida stationsläge 
vid kust- till kustbanan 
ska inte omöjliggöras.

Utveckla grönstråk 
som kopplar samman 
centrum med natur-
områden och vatten 
för ett attraktivare 
centrum. 

Utveckla befintliga och 
nya vägar och broar 
som stråk och länkar 
för att knyta samman 
delområden och skapa 
ett mer integrerat nät 
av kopplingar över 
Rv40 och mot Land-
vetter Södra.

Stärk befintliga  
och nya utvecklings-
områden utifrån 
sina förutsättningar, 
med målpunkter och 
karaktär, väl integrerad 
i helheten, med goda 
kopplingar mellan 
dem. 

Utveckla ett  
sammanhållande 
stadslivsstråk på 
både norra och sidan 
där aktiviteter och 
målpunkter  
koncentreras.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER

Mölndalsån

Landvettersjön

Resecentrum

LANDVETTER 
CENTRUM

LANDVETTER 
SÖDRA

LANDVETTER 
SÖDRA

Agnebäcken

Riksväg 40

Byvägen

Kust- till kustbanan

Gamla växthusen

Stationsområde
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Från stängda till aktiva fasader 
Många platser i centrum upplevs som slutna eller stängda 
”baksidor”. Det påverkar känslan av otrygghet i dessa 
miljöer. Genom att göra baksidor till öppna, attraktiva  

framsidor och skapa fler bostäder med fasader och entréer 
som uppfattas som aktiva skapar mer liv  
och rörelse och tryggheten ökar i centrum. 

Förslag till stadsbyggnadsprinciper har tagits fram utifrån målet om att utveckla ett stadsmässigt Landvetter 
centrum, med en attraktiv centrumkärna, fler bostäder och arbetsplatser, goda offentliga miljöer med förbättrade
bullerförhållanden och en ändamålsenlig infrastruktur, kollektivtrafik och parkering.

Multifunktionellt och samnyttjande 

En utveckling av centrum 
bör ha ambitionen att öka 

samnyttjandet av ytor som 
kan täcka flera behov. Byggnader 

och kvarter som innehåller olika 
funktioner är en bra lösning för att 

använda ytor mer effektivt och skapa 
mer aktivitet på en och samma plats. 

Parkeringsplatser bör samlas i parkeringshus och flexibelt 
kunna samnyttjas av boende, verksamma och besökare. Ett 
parkeringshus kan också ha andra funktioner, för att underlätta 
resandet, ett så kallat mobilitetshus. Det kan vara funktioner i 
form av cykelparkeringar, cykelverkstad och bilpool.

Placeringen av 
parkeringshus/
mobilitetshus 
vid riksväg 40 gör det 
enkelt att angöra centrum 
med bil. Bebyggelsen skyddar 
också mot buller och andra risker från 
motorvägen. Kvarter som ligger i anslutning till  
viktiga stråk och torg kan innehålla både parkering, 
bostäder och lokaler. 

Resecentrum kan också byggas ut med en mobilitetshub 
med pendelparkering för bil och cykel och möjlighet för 
cykelverkstad och bilpool.  

Grönare centrum
I anslutning till centrum anläggs en stadspark och i när- 
området finns andra rekreationsytor. De gröna kvaliteterna  
i centrum kan utvecklas med inslag av grönska Det kan 
handla om träd- och växtplanteringar längs gator och torg, 

vid parkeringar och andra offentliga platser.  En ny  
skolgård kan också vara ett viktigt grönt inslag i centrum 
och på södra sidan av riksväg 40 är handelsträdgården  
en grön målpunkt.  

Körbara gator – på de gåendes villkor
Gator i centrum behöver ha olika funktioner och en tydlig 
utformning av gaturummet är viktig för att signalera hur 
gaturummen ska användas.  

Härrydavägen är den stora trafikerade angöringsvägen  
i centrum som många mindre gator ansluter till. Längre in 

bland bostadskvarteren finns körbara gator där bilarna får 
komma nära, men på ett lugnt, tryggt och säkert sätt.

Gång- och cykelstråk ska öka framkomlighet och  
säkerhet ytterligare i centrum. 

Strategier 
för ett attraktivt och levande centrum

Tillgängligheten behöver öka med  
hjälp av samlande stråk och platser  
och bättre gång- och cykelstråk.

Illustration: Tengbom arkitekter

Illustration: Norconsult

Illustration: Tengbom arkitekter
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Torget som dragare
Torget utvecklas vidare som den viktigaste målpunkten i 
centrum, med både torgytor för vistelse och parkering. 

Ny bebyggelse kring torget skapar ett tydligt definierat rum 
med bättre bullerförhållanden. 

Nya och förstärkta kopplingar
Den nuvarande gång- och cykelbron har stor betydelse 
för kopplingen mellan den norra och södra sidan.  
Attraktiviteten och tryggheten kan öka om bron utvecklas 
ihop med omgivande bebyggelse. Det gäller även gång- och 
cykeltunneln mot Landvettersjön.

En ny bro mellan Lunnavägen och Byvägen skulle stärka 
kopplingen mellan de båda sidorna och en visuell tydlighet 
för var centrumområdet börjar i öst. 

Knutpunkt som kopplar samman
Det finns en stor utvecklingspotential i knutpunkten 
Landvetter centrum med resecentrum. En mobilitetshub med 
innovativa, hållbara funktioner kan förstärka resecentrum och 
öka flexibiliteten för framtida resande.

Gång- och cykelbron har potential att utvecklas vad gäller 
gestaltning och funktion. Ett torg/plats söder om riksväg 40 
vid handelsträdgården kan utvecklas till en viktig målpunkt . 

En stadsbyggnadsplan redovisas som illustration över hur 
stadsbyggnadsprinciperna kan konkretiseras. Detta scenario 
visar verksamheter, service och cirka 500–700 nya bostäder 
i flerbostadshus på mellan 4 och 6 våningar för att möta den 
omgivande bebyggelsen i centrum. 

Stadslivscentrum ska vara Landvetter centrums mest 
aktiva del. Den omfattas av torget och ytorna runt 
kulturhuset. Stadslivsstråk leder till centrum med 
småskaliga platser och varierat innehåll.

Tillgängligheten behöver öka med hjälp 
av samlande stråk och platser samt 
bättre gång- och cykelstråk. 

Tillfarter till Landvetters stadslivscentrum föreslås från 
både väst och öst där bilen kan komma nära för ökad 
orienterbarhet och trygghet.

För att bättre samla centrum på den norra sidan och ge 
plats åt nya byggnader föreslås att Härrydavägen delvis 
rätas ut. En ny skola i flera våningar, för cirka 450 elever, 
utgör den östra delen av stadslivsstråket och bidrar 
till att göra området aktivt. En grön, multifunktionell 
skolgård skulle vara en viktig målpunkt i centrum.

Samlande och attraktivt stadslivsståk
Stråk och platser utvecklas för ett attraktivt centrum. Ett 
genomgående stadslivsstråk med flera små platsbildningar 

som ett inre attraktivt stadsrum, omsluts med kvarter med i 
huvudsak bostäder och inslag av lokaler.

Stadsrand, som skydd och ansiktet utåt
Som en stadsrand skärmar bebyggelse närmast motorvägen 
av från buller och andra risker.  Genom en varierad och 
intressant utformning av bebyggelsen kan stadsranden bli en 
identitetsskapande framsida mot omvärlden.

Stadsbyggnadsplan med samlande torg och stråk
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För att pröva om strategierna för en framtida centrumutveckling för Landvetter centrum är robusta och genomförbara och ger en 
förbättrad kvalitet i centrum, har ett antal utredningar tagits fram. Flera av utredningarna har varit beroende av att ett definierat 
innehåll för området, med bebyggelse med angivet våningsantal och innehåll, vägstruktur med mera. Därför har framarbetad 
stadsbyggnadsplan med ett antal definierade antaganden varit det scenario som varit underlag för beräkningar och analyser.  
 Andra scenarier kan ge andra resultat i flera av utredningarna.

Handel och stadsliv 

Utredningar

Härryda kommun bedöms ha relativt goda förutsättningar för 
att utveckla den lokala detaljhandeln. Kommunen är expansiv 
på ett regionalt plan och den framtida marknadspotentialen 
ökar med en växande befolkning. Kommunens storlek och 
geografiska läge tillsammans med den regionala konkurrensen 
och nya konsumtionsmönster innebär dock begränsningar 
och ett behov av strategiska prioriteringar. Idag handlar många 
av Härrydas medborgare mycket i andra kommuner, det 
gäller i synnerhet sällanvaruhandel. Om den lokala handeln 
kan utvecklas utifrån strategiska val kan detta utflöde minska. 
Kommuner med liknande struktur och geografiskt läge i 

storstadsregioner som Härryda har lyckats få större andel  
av handeln att stanna inom kommunen. 

Landvetter centrum pekas ut som en viktig knutpunkt 
för Härryda kommuns handel. Centrum karaktäriseras 
idag utbudsmässigt som ett bostadsområdescentrum 
även om de större dagligvarubutikerna har ett omland 
som sträcker sig utanför Landvetter. Detta gör att en 
stor del av kundunderlaget till butikerna är bilburna. De 
befintliga verksamheternas koppling mot omkringliggande 
bostadsområde är svag.  Ankarverksamheterna i centrum är 

En av stadsbyggnadsstudiens mål är att ta fram principer för att utveckla Landvetter centrum till en attraktiv 
centrumkärna. Ett välfungerande näringsliv i centrum är en viktig pusselbit för att uppnå en levande och 
trivsam centrumkärna. En marknadsanalys har tagits fram (WSP, 2019), vars syfte är att få en bild över 
handelns utveckling och tendenser och Härryda kommuns position i ett regionalt sammanhang. Men också 
rekommendationer för hur kommunen kan stärka utveckling av handel och stadslivsfunktioner i de olika 
orterna. I samband med både marknadsanalys och stadsbyggnadsstudie har kommunen haft dialoger med det 
lokala näringslivet för att fånga upp viktiga inspel för den fortsatta planeringen. En medborgardialog har också 
genomförts för att få en större förståelse om vad Landvetterbor och besökare tycker om Landvetter centrum 
idag, om förslag till stadsbyggnadsstudie och hur Landvetter kan utvecklas i framtiden.

Täthet

Mycket hög – 1 verksamhet per 10 meter

Hög – 1 verksamhet per 15 meter

Mellan – 1 verksamhet per 20 meter

Låg – 1 verksamhet per 25 meter

Mycket låg – 1 verksamhet per 30 meter

Illustration av fysisk inventering av Landvetter centrum, 
med starka ankare, stor parkering och starka barriärer 

(WSP 2019).Stark 
barriäreffekt

UTREDNINGAR

främst de två större livsmedelsaffärerna, vilka kompletteras 
med en blomsterbutik, apotek, vårdcentral, restaurang 
och andra kommersiella verksamheter. I anslutning till 
centrum finns även ett kulturhus, ett resecentrum samt 
idrottsanläggningar och skolor.  

Marknadsanalysen beskriver att den fysiska miljön kring 
Landvetter centrum gör att människor ogärna uppehåller sig 
här någon längre stund. Anledningen till detta är att fasaderna 
och bottenplan på många av fastigheterna kring den centrala 
p-platsen och i centrum upplevs som slutna och inåtvända.  

En välkomnande fasad möter kunder och ger ett  
gott första intryck och blir därför ett viktigt mål för förändring  
i Landvetter.

Stadsbyggnadsstudien för Landvetter centrum föreslår ett aktivt 
och samlande stadsstråk med ett torg som den viktigaste 
målpunkten i centrum. Det finns ett fokus på multifunktionalitet 
och en strategi om att gå från stängda till aktiva fasader vilket 
ligger väl i linje med utredningens förslag. Strategin om nya och 
förstärkta kopplingar bidrar till att minska barriäreffekterna av 
bland annat riksväg 40. 

Marknadsanalys
Medborgardialog

En digital dialog genomfördes vid årsskiftet 2021/2022.
Många av de synpunkter som kommit in gäller bullernivån 
från riksväg 40. 

Flera anser att en överdäckning av riksväg 40 vore den bästa 
lösningen om man bortser från frågor om kostnadstäckning 
och genomförbarhet. Utöver överdäckning har det kommit 
många synpunkter på något typ av bullerplank eller 
byggnader som kan skydda. Flera nämner att det behövs 
både på norra och södra sidan av riksvägen. Bullret är något 
som upplevs som mycket störande och minskar viljan att 
vistas i centrum.

Flest synpunkter handlar om parkeringen i centrum. Flera 
tycker att parkeringarna på torget i dagsläget är ett tråkigt 
inslag och om det behövs fler parkeringsplatser så det vore 
bättre med ett parkeringshus samt parkering under mark.  
Ett parkeringshus kan också verka som bullerskydd. 

Dialog näringsliv
I dialog med det lokala näringslivet och fastighetsägare så lyfts 
vikten av ett tillgängligt Landvetter centrum, inte minst med 
bil. Men man är generellt positiva till planerna på utvecklingen 
av centrum. Tidsaspekten oroar då det är långa processer. 
Tillgången till parkeringsplatser är en viktig fråga för gruppen. 
Korttidsparkering för handeln måste lösas innan de större 
byggnationerna drar igång. 

En fortsatt, tät dialog med de verksamheter som berörs förs 
också fram som viktigt. Ett grönare centrum med tydliga stråk 
och möjlighet till fler verksamheter lyfts.  

Kopplingen till gamla Landvetter centrum poängteras, där 
bron från resecentrum fortsatt är viktig och kan kan bli både 
tryggare och attraktivare på flera sätt. 

Då processerna inom stadsbyggnadsstudien kan vara långa, är 
det viktigt att också arbeta kontinuerligt med platsutveckling i           
       närtid med samverkan mellan kommun, fastighetsägare  
      och näringsliv för att skapa trivsel och trygghet  
                              i centrum.

 Saknar mysfaktorn i Landvetter centrum. För mycket synliga parkeringar överallt. 

Jag vill kunna strosa runt och njuta av en byidyll, sitta ner någonstans bland 

blommor och grönt. Kanske en fontän, vatten ger liv! Gärna lite småbutiker, 

lekplats och café med servering både inne och ute.”

Generellt tycker jag bra om liggande förslag men vill trycka på att det är mycket viktigt 

att man säkerställer goda möjligheter till parkering, inklusive laddmöjligheter. Landvetter 

C är en tätort för många som inte kan ta sig dit utan bil. För att  

butikslivet skall kunna frodas måste det vara enkelt att parkera nära 

(bära kort), gärna i P-hus eller underjordiska garage.”

”

”
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• Stärk centrumfunktioner i befintligt centrum i takt 
med genomförande av andra projekt.

• Fokusera det kommersiella utbudet kring en stark 
plats och undvik för stor spridning av verksamheter. 
Försäkra att det finns ett underlag för nya föreslagna 
lokaler. 

• Fortsätt arbetet med att öka synligheten för 
verksamheter. Både igenom den långsiktiga 
utvecklingen men också med mer kortsiktiga insatser.  

• Var medveten om att en minskad barriäreffekt 
av riksväg 40 mellan Landvetter och framtidens 
Landvetter Södra är en viktig förutsättning för ett 
fortsatt starkt näringsliv i Landvetter. 

• Fortsätt att verka tillsammans och i nära dialog med 
de lokala aktörerna i Landvetter vid utvecklingen av 
det kommersiella utbudet i Landvetter Södra och i 
Landvetter centrum. 

• Beakta behovet av en fortsatt god tillgång till 
Landvetter centrum med bil, samtidigt som det finns 
ett behov och önskemål om fler trevliga miljöer för 
gång- och cykeltrafikanter. Dessa två intressen kan 
ibland stå i konflikt med varandra. 

Rekommendationer

Stadsbyggnadsstudien för Landvetter centrum föreslår ett samlande  
stadslivsstråk med ett torg som den viktigaste målpunkten i centrum. 

Det är dock viktigt att parkeringshus fortfarande ligger 
nära livsmedelsbutikerna och övriga butiker.  Att behålla 
korttidsparkeringar i anslutning till torget och kanske 
framförallt nära vårdcentralen är fortfarande önskvärt 
men över lag mindre synliga parkeringar. Centrum upplevs 
i dagsläget som en grå parkeringsplats och inget levande 
centrum. 

Att förtäta med fler bostäder i centrum anses positivt av de 
flesta men byggnaderna bör inte anläggas för tätt eller för högt 

då det skapar skuggor som bidrar till otrygghet – lämna hellre 
lite luft för träd och grönska mellan byggnaderna. De som 
besvarat medborgarenkäten vill även behålla småstadskänslan 
som Landvetter har och då begränsa höjden på byggnader. 

För att få ett trivsamt och levande centrum behövs mer 
grönska. Träd, rabatter och grönområden med parkbänkar man 
kan slå sig ned och ta en paus eller fika vid. Ett förslag som 
kommit in från flera personer är en centralt belägen lekplats 
som kan bidra till både grönska och ett aktivt centrum.

Social konsekvensanalys 

Syfte 

En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg att analysera 
och tydliggöra sociala frågor inom fysisk planering. Frågor som 
trygghet, mötesplatser, tillgänglighet och barnens perspektiv 
utreds. Genom en social konsekvensanalys lyfts dessa 
frågeställningar så att de kan vägas på ett mer jämbördigt sätt 
mot många av de andra behoven som finns i projektet. 

Syftet med utredningen är att tydliggöra vilka sociala 
konsekvenser centrumomvandlingen i Landvetter kan få. 
Dessutom görs en nulägesanalys om nuvarande förutsättningar 
på platsen och hur de skulle kunna förbättras. Tillsammans 
syftar detta till att bidra med kunskap till stadsbyggnadsstudien 
och belysa viktiga frågor att arbeta vidare med i fortsatt 
planering. 

För att säkerställa att viktiga sociala frågor såsom trygghet, tillgänglighet och barnperspektivet fångas  
upp i stadsbyggnadsstudien har en social konsekvensanalys genomförts (2022). I ett komplext projekt som 
Landvetterstadsbyggnadsstudie ska en mängd olika intressekonflikter hanteras och avvägas. Kostnadsaspekten är 
viktig, projektet ska uppfylla riktlinjer för buller och luftkvalitet, det ska finnas tillräcklig mängd bilparkeringar och 
en trafiksäker gatustruktur. Tekniska lösningar för att hantera dagvatten och annan infrastruktur behöver också 
hanteras. I avvägningen av dessa komplexa utmaningar är det lätt att människoperspektivet hamnar i skymundan. 
Målet med centrumutvecklingen är trots allt att skapa miljöer där människor ska leva och trivas och det är just  
en sådan miljö som stadsbyggnadsstudien vill möjliggöra. 

Analyskarta med de barriärer som präglar Landvetter centrum.  
Blå linjer representerar mentala barriärer, medan den röda linjen represente-
rar fysiska (riksväg 40). 

Nuläge och analys

Sammanhållen stad Den största fysiska barriären i 
Landvetter är riksväg 40.  Barriären påverkar förutsättningarna 
för att passera vägen på ett tryggt och enkelt sätt. Både 
tunneln och bron har pekats ut som otrygga av Landvetterbor. 
Underlaget visar också att det finns mentala barriärer i 
centrum som i hög utsträckning påverkar det vardagliga livet. 

Samspel Det finns ett begränsat samspel mellan olika platser 
i Landvetter centrum. Istället kan områdena beskrivas som 
olika enklaver där centrum, skolan och bostadsområdena 
ligger var för sig. Enda undantaget är kopplingen mellan de nya 
bostäderna strax norr om centrum vid Willys och resten av 
centrum. Det bristande samspelet mellan olika områden bidrar 
till otrygghet.

Analyskarta som visar på de olika enklaverna som finns i Landvetter 
centrum. Gula områden är bostadsområden, orange är centrum med 
verksamheter och affärer, rött är skolan. Pilarna visar åt vilket håll 
respektive enklav vänder sig åt, utifrån var entréerna finns osv. 

Utredningar
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Skola

Lekplats

Utomhusidrott

Rekreation/natur

Busstation

Centrumhandel

Idrottshall

Kulturhus Bibliotek

Ishall

Karta som visar de viktigaste 
målpunkterna i Landvetter 

centrum. Analysen visar på en 
bredd av verksamheter  

och aktiviteter i anslutning till 
centrumområdet, men att 

dessa huvudsakligen används 
under dagtid. 

Låt trygghetsperspektivet genomsyra planeringen 

Planförslaget bedöms redan nu medföra stora förbättringar i jämförelse med 
nuläget, genom bland annat fler ögon på gatorna och bättre förutsättningar för 
ett levande centrum under dygnets alla timmar.  Men trygghetsperspektivet måste 
fortsätta att genomsyra arbetet med Landvetter centrum. Det är mycket viktigt att 
resecentrum blir en del av ett välanvänt stråk och att människor inte bara rör sig 
norr om kulturhuset. Den nya bebyggelsens placering längs med resecentrum är en 
fråga som behöver hanteras med utgångspunkt i trygghet, liksom att många fönster 
bör vändas mot resecentrum.

Beakta behovet av lekplatser och grönytor 

Idag finns en brist på offentliga lekplatser för yngre barn i Landvetter centrum. 
Den befintliga allmänna lekplatsen i centrum är välanvänd och uppskattad och bör 
finnas kvar eller ges en annan central plats. Potentiella nya platser skulle kunna vara 
vid torget eller vid närparken som föreslås. En väl utformad lekplats kan vara en 
ytterligare målpunkt i centrum vilket kan bidra till att stärka stadslivet i Landvetter 
centrum ännu mer. 

Tydliga avgränsningar mellan offentliga och privata miljöer

I ett centrum där fler människor kommer röra sig blir det extra viktigt med tydliga 
avgränsningar mellan offentliga och privata miljöer. I stadsbyggnadsstudien föreslås 
flera mångfunktionella ytor och en allmän förtätning. Då blir det extra angeläget 
att arbeta med en gestaltning som skapar förutsättningar för att innergårdar kan 
upplevas som privata medan gator, grönstråk och torg kan kännas offentliga.

Gör aktiva avvägningar vid intressekonflikter 

Vid en förtätning med en ambition om mångfunktionalitet kommer olika intressen 
oundvikligen att ställas mot varandra. Stadsbyggnadsstudien har en framtidsbild 
med många nya bostäder och verksamheter som tillsammans ska skapa ett 
attraktivt stadsliv. I den sociala konsekvensanalysen lyfts flera viktiga aspekter, såsom 
grönytor och vikten av väl genomtänkta innergårdar. Det innebär inte att dessa 
aspekter alltid måste väga tyngst, men det måste ske en aktiv intressevägning. 

Exploatera inifrån och ut 

Många av problemen som Landvetter centrum har idag, otrygghet, bristande 
centrumkänsla och mentala barriärer, kan delvis kopplas till hur området kring 
resecentrum är utformat. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bör därför ny 
bebyggelse i anslutning till knutpunkten resecentrum prioriteras vid utbyggnaden av 
Landvetter centrum.

Rekommendationer

Vardagsliv Idag finns en bredd av verksamheter i centrum. 
Bland annat matbutiker, kulturutbud och restauranger. De 
är tillgängliga främst under dagtid. På kvällen är det mesta 
utom livsmedelsbutiker stängt. För många utomboende är 
Landvetter centrum en viktig målpunkt för att handla.  

Det finns generellt en god tillgång till större rekreations-
områden i Landvetter, med möjligheter att ta sig dit med 
varierade färdsätt. Det finns dock en viss brist på närparker 
och lekplatser.  

Skola

Lekplats

Utomhusidrott

Rekreation/natur

Busstation

Centrumhandel

Idrottshall

Kulturhus Bibliotek

Ishall

Utredningar
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Illustration med ikoner som markerar ekosystemtjänster som främjas genom föreslagna grön- och blåstrukturer i illustrerad stadsbyggnadsplan i 
Landvetter centrum.

Grön- och blåytor

Grön- och blåstråk

Gröna tak och gårdar

Ekosystemtjänstanalys 

Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De 
kommande klimatförändringarna kommer att ställa stora 
krav på naturen som buffrande system. Infiltrerande 
marker som kan ta hand om regn och infiltrera ner till 
grundvattnet, samt växtlighet som håller kvar jorden vid 
extrema regnväder. Vid värmeböljor ger träd och gröna tak 
svalka. Ekosystemens biologiska mångfald är nödvändig för att 
skapa motståndskraftiga städer. Staden är en viktig livsmiljö 
för djur och växter som inte längre får plats i jordbruks- 
eller skogsbrukslandskapet. Ekosystemtjänster bidrar också 

med upplevelser och rekreation, som fågelkvitter, surrande 
bin, dofter av blommande buskar, parker för picknick eller 
slingrande promenadstigar. 

I utvecklingen av Landvetter centrum kommer olika 
intressen stå i konflikt med varandra. Då behöver de aktuella 
ekosystemtjänsterna vara kända. Det är möjligt att skapa nya 
ekosystemtjänster när vi bygger och förvaltar Landvetter 
centrum, framförallt i områden där det råder brist på 
ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster i Landvetter
Stödjande, reglerande, kulturella och försörjande 
ekosystemtjänster är den uppdelning som vanligen görs. Platser 
med flest ekosystemtjänster är Gallhålans naturreservat, 
Mölndalsån och Landvettersjön.

Utredningen pekar ut flera potentiella utvecklingsområden 
för Landvetter centrum ur ett ekosystemtjänstperspektiv. 
Skyddsvärda träd och allémiljöer av värde för biologisk 
mångfald finns till viss del insprängt i centrummiljöernas 
grönska men i övrigt saknas utpekade värdefulla strukturer. 

Landvetter har som ort flera kvalitativa grönområden, men 
vegetationen är glesare i den centrala och mer urbana delen. 

Landvetter centrum domineras av hårdgjorda och delvis 
trafikerade ytor. Dessa ytor ökar mängden och hastigheten 
på avrinningsflödet, föroreningar i dagvatten och risken för 
översvämningar. Dessutom ger dessa ytor ökad förekomst av 
värmeöar på grund av hårdgjorda markbeläggningar som lagrar 
och reflekterar värmen. Guldsmedsplatsen och Länsmansparken 
är två exempel på bra strukturer för reglerande ekosystemtjänster 
i Landvetter centrum. Däremot finns det brist på vegetation som 
kan bidra till att reglera avrinning, temperatur, bullerdämpning och 
luftfuktighet lokalt. Boverket rekommenderar max 300 m från en 
bostad till någon slags natur- eller grönområden för utevistelse, 
vilket delar av centrum inte når i dagsläget.

En av stadsbyggnadsprinciperna för Landvetter centrum beskriver vikten av ett grönare centrum. Det kan handla 
om mer träd och växtplanteringar, en ny grönare skolgård eller andra rekreationsområden. För att kartlägga 
och synliggöra vilka värden naturen ger Landvetter idag, och hur dessa värden kan förstärkas ytterligare har en 
ekosystemtjänstanalys tagits fram (White, 2021). 

Stödjande

Reglerande

Kulturella

Försörjande

Stödjande, reglerande, kulturella och försörjande ekosystemtjänster i Landvetter.

Utveckla gröna stråk och spridningsvägar 
Attraktiva, kvalitativa, sammanhängande gröna stråk/
infrastruktur behöver utvecklas i Landvetter centrum med 
goda kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. 
Det kan handla om gågator, torg, gång- och cykelstråk. 
Gröna tak och gröna väggar är bra lösningar för att få in 
grönstrukturer i urban miljö.

Stärk gröna kopplingar 
Barriärer för både natur och människor behöver 
överbryggas bättre, både fysiskt och mentalt, genom att 
öka kvaliteten och attraktiviteten på befintliga kopplingar, 
såsom gångbroar, tunnlar, siktlinjer m.m. Träd i urbana miljöer 
bidrar till flera ekosystemtjänster så som biologisk mångfald, 
skugga och bra mikroklimat.
Fler grönblå stråk, ytor och mötesplatser 
Vattenstråk och vattenytor för rening och fördröjning av 
vatten genom öppen dagvattenhantering kan utvecklas i 

Landvetter. Platser med en visuell och fysisk vattenkontakt  
har även ett rekreativt syfte. Småvatten är en bristvara i 
centrum men har stora värden för en mångfald av art-
grupper. Ett pärlband av grönblå mötesplatser skulle kunna 
utvecklas i Landvetter centrum. Platser med olika funktioner 
och upplevelsevärden under hela året, alla årstider och alla 
väder behövs med aktiviteter för människor med olika  
åldrar, bakgrund och intressen. 

En mer kvalitativ vegetation
Diverse gröna ytor i Landvetter med biologiskt låg kvalitet, 
till exempel större gräsmattor, rondeller, vägrenar, refuger 
och trafikmiljöer har stor potential att utvecklas till en mer 
kvalitativ grönska genom förändrad förvaltning. Exempelvis 
kan klippta gräsytor delvis utvecklas med ängsvegetation eller 
naturlika planteringar. Genom större kunskap om hur olika 
växter lever och utvecklas undviks exempelvis onödig och 
felaktig plantering, beskäring, rensning. 

Rekommendationer

Ekosystemtjänster som bör prioriteras i utvecklingen av Landvetter centrum:

–  Försörjande: biologisk mångfald, ekologiskt samspel, livsmiljöer och naturliga kretslopp
–  Reglerande: Reglerande av lokalklimat, buller, rening och reglering av vatten, pollinering och skydd mot extremväder,  

samt luftrening
–  Kulturella: Social interaktion, fysiskt hälsa, mentalt välbefinnande samt kunskap och inspiration.

Nedan beskrivs några av de rekommendationer som ekosystemtjänstanalysen beskriver som viktiga för att
genom både nyexploatering och förvaltning stärka ekosystemtjänsterna i Landvetter centrum.

Utredningar
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Utformning av ett attraktivt centrum
Illustrerad stadsbyggnadsplan erbjuder fler tillfarter till 
Landvetter centrum från fler väderstreck jämfört med idag 
vilket bedöms öka både tillgängligheten och orienterbarheten. 
Genom att skapa utrymmen där olika trafikantgrupper kan 
samspela ökar tillgängligheten och tryggheten. Centrumgatorna 
utgör Landvetters ”vardagsrum” och behöver utformas på ett 
sätt som tydliggör hur de ska användas. Gatorna föreslagna i 
stadsbyggnadsplanen har kategoriserats utifrån vilken funktion 
i strukturen de har och har utifrån det fått en föreslagen 
utformning. Stadslivsstråket är det stråk som kommer ha aktiva 
bottenvåningar och föreslås ha dagvattenhantering i form av 
regnbäddar och ytor för vistelse. 

Parkering och mobilitet
Idag utgörs parkeringen i Landvetter centrum främst av 
ett antal större markparkeringar vid skolan och ishallen, 
pendelparkeringar finns nära resecentrum och motorvägen, 
boendeparkering främst i väst samt korttidsparkeringar i 
anslutning till dagligvaruhandeln. För att möjliggöra utvecklingen 
av ett stadsmässigt Landvetter centrum med fler bostäder och 
verksamheter behöver parkeringslösningarna ske på annat sätt 
än genom ytkrävande markparkering i centrala lägen. 

I ett scenario för Landvetter centrum 2035 har det framtida 
parkeringsbehovet bedömts och förslag på möjliga lösningar 
både för parkering och mobilitet har lyfts fram. Syftet 
med scenariot har varit att säkra stadsbyggnadsplanens 
genomförbarhet samtidigt som en god tillgänglighet och andra 
målsättningar ska vara möjliga att uppnå. 

I scenariot för Landvetter centrum 2035 är huvudinriktningen 
att framtida parkeringsbehov kan lösas genom två 

parkering- och mobilitetshus och en mindre 
mobilitetshubb i anslutning till resecentrum 
samt parkering på gator och torg.  Att många 
av parkeringarna löses i samlade anläggningar 
resulterar i en hög grad av samnyttjande och att 
färre parkeringsplatser behövs totalt, än om inget 
samnyttjande kan ske. Detta innebär ett effektivt 
hanterande av utrymmet i Landvetter centrum. 

Trafik- och mobilitetsplan 

Syfte och metod
Syftet med trafik- och mobilitetsplanen är att tydliggöra hur 
trafiken och mobiliteten kan bidra till att nå målsättningarna 
med stadsbyggnadsstudien och det politiska uppdraget. Förslag 
på strategier och principer för Landvetter centrum tillsammans 
med förslag till övergripande struktur och 
stadsbyggnadsplan har analyserats och 
konsekvensbedömts i trafik- och 
mobilitetsplanen. I de flesta fall har 
det inneburit att olika scenarier och 
förslag på åtgärder har beskrivits 
och analyserats för att testa planens 
genomförbarhet. Arbetet med 
trafik- och mobilitetsplanen syftar till 
att säkra att inriktning kan ge upphov 
till måluppfyllelse. Det kan finnas andra 
scenarier som också leder till måluppfyllelse. 
Analyserna har genomförts utifrån ett 
tematiskt upplägg och resulterar i ett antal 
rekommendationer på en övergripande nivå 
för fortsatt planering. De fyra olika temana 
är Kopplingar och trafiknät, Utformning av ett 
attraktivt centrum, Parkering och mobilitet samt 
Kollektivtrafiknod. 

De förhållningssätt som arbetet utgår ifrån är:

Helhetsperspektiv - Planeringen av trafiken och mobiliteten 
påverkar möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle och 
attraktiva livsmiljöer. På samma sätt påverkar övrig fysisk pla-
nering möjligheten att åstadkomma god tillgänglighet och ett 

långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum – Männ-
iskan bör ses som utgångs-
punkt i den grundläggande 
planeringen av trafiksys-
temet och planeringen av 
mobiliteten. Människans 
behov av att förflytta sig 

ger upphov till rörelser och 
resor, vilket utgör trafiken, 

men även till möten och vistelse. 
På så vis bidrar trafiken till att skapa 

ett levande, hållbart och attraktivt samhälle.

Långsiktigt hållbart – I enlighet med politiska 
målsättningar är det tviktigt att sträva efter ett 

långsiktigt hållbart Landvetter.

Målet med stadsbyggnadsstudien är bland annat att skapa ett mer stadsmässigt 
Landvetter centrum för fler invånare vilket kräver en vidareutveckling av 
trafiksystem och mobilitet för att det ska vara ändamålsenligt och rätt 
dimensionerat. Kollektivtrafiken behöver vara attraktiv och tillgänglig och 
parkeringslösningarna behöver ses över för att frigöra attraktiv mark för 
bebyggelse och andra funktioner. En målsättning är också att bättre knyta 
samman de båda sidorna om riksväg 40, och i förlängningen vidare mot 
Landvetter Södra. För att fördjupa frågorna har en trafik- och mobilitetsplan 
tagits fram (2022).

 Friyta FriytaFotgängare/möblering Regnbädd Delat utrymme Träd/angöring Fotgängare/möblering

Möjlig utformning av stadslivsstråket

Utredningar

Människan 
i centrumHelhets-

perspektiv

Långsiktigt 
hållbart

Den så kallade Livsrumsmodellens olika rum som fungerar som stöd vid indelning av stads- och gaturummen med hänsyn till dess karaktärsdrag.

FRIRUM INTEGRERAT
FRIRUM

MJUK- 
TRAFIKRUM

INTEGRERAT 
 TRANSPORT- 

RUM

 TRANSPORT- 
RUM

Kopplingar och trafiknät
Ett första steg för att öka tillgängligheten över väg 40 är att 
förbättra befintliga passager, det vill säga gång- och cykelbron 
vid resecentrum samt tunneln i väst. Även stråken till dessa 
passager kan göras genare, attraktivare och tryggare. Att skapa 
ytterligare en möjlighet att passera väg 40, mellan Lunnavägen 
och Byvägen, har i analyser visat sig bidra ytterligare till att 
knyta samman den norra och södra sidan. 

Föreslagen stadsbyggnadsplan har studerats utifrån respektive 
trafiknäts förutsättningar för att säkerställa god tillgänglighet, 
till,  från och genom centrum. En grov uppskattning av 
trafikalstringen för området har beräknats och tillkommande 
trafikflöden på lokal- och övergripande trafiknät har bedömts 
för att säkra tillräcklig kapacitet i till exempel korsningar och mot. Fler tillfarter ökar tillgängligheten till centrum. Möjlig placering av parkerings-- och mobilitetshus längs Härrydavägen. 
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Kopplingar och trafiknät
• Öka attraktiviteten och tryggheten för befintliga  

kopplingar över/under väg 40
• Öka integrationen och tryggheten för befintliga kopplingar  

över/under väg 40
• Utred möjligheten att anlägga ytterligare en koppling  

över väg 40 
• Koppla samman Landvetter centrum med omgivande 

bebyggelse

Utformning av ett attraktivt centrum
• Fler tillfarter till Landvetter centrum för samtliga trafikslag  

– ökad tillgänglighet och trygghet 
• Öka samspelet mellan olika trafikantgrupper, för ökad 

stadsmässighet och trygghet
• Centrumgatorna som Landvetters ”vardagsrum”, för 

attraktivt centrum
• Stadslivsstråk och torg som inbjuder till vistelse 
• Dagvattenhantering i form av gröna regnbäddar

Parkering och mobilitet
• Tillgodose den största andelen av parkeringsbehoven i 

parkerings- och mobilitetshus längs Härrydavägen 
• Samplanera regleringen av parkeringsutbudet
• Lägg stort fokus på att skapa trygga och gröna  

parkering- och mobilitetshus
• Erbjuda olika typer av mobilitetslösningar för ett hållbart 

och flexibelt transportsystem

Kollektivtrafiknod
• Bygg ut resecentrum till en kollektivtrafiknod genom att 

innefatta fler funktioner och utökas mot södra sidan
• Öka tillgängligheten till kollektivtrafiknoden 
• Öka tryggheten genom närvaro - boende och stråk runt 

resecentrums alla sidor

Rekommendationer

Buller och risk

Bullerutredning
Genom Landvetter samhälle går riksväg 40 i en svacka. I 
samband med att vägen byggdes anlades bullervallar på båda 
sidor av motorvägen. Vid utbyggnad av Landvettermotet 
anlades mindre bullerskydd längs av-, och påfartsramperna 
mot öster (markerade i bilagorna). Den höga trafikmängden 
och hastigheten på riksväg 40 i kombination med vägens 
och bebyggelsens läge medför att Landvetter centrum är 
bullerutsatt. Flera studier har visat svårigheter på att sänka 
ljudnivåerna på grund av terrängförhållanden. 

Ett av målen med stadsbyggnadsstudien är att förbättra 
bullerförhållanden i Landvetter centrum. Detta genom att 
lägga skärmande byggnader med verksamheter närmast 
riksväg 40. Strategin att byggnader med verksamheter 
placerats närmast riksväg 40 är positivt ur bullersynpunkt 
då verksamhetsbyggnaderna skärmar ljudet från de 
större vägarna kraftfullt för planerade bostadsbyggnader 
norr om verksamhetsbyggnaderna. För verksamheter 
finns inga riktvärden vid fasad utan endast riktvärden 
inomhus. Riktvärdena inomhus kan alltid klaras med god 
fasaddämpning.

I förslaget har bebyggelsen till stor del planerats utföras som 
kvartersbebyggelse. Detta är positivt ur bullersynpunkt då 
en skyddad sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal 
ljudnivå 70 dBA då oftast klaras vid fasad mot gården. Minst 
hälften av bostadsrummen (sovrum och vardagsrum)  

 
i en bostad bör då vara vända mot gården. Med kvarters-
bebyggelse kan även låga ljudnivåer på uteplats, på  privata 
balkonger och/eller gemensamma uteplatser på gården, 
uppnås. Ur bullersynpunkt är det bra med så sluten gård som 
möjligt mot bullrande vägar.

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivå är mellan  
61 och 65 dBA vid någon fasad kan vara en mindre bostad  
(< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå istället för 60 dBA som gäller för större 
lägenheter (> 35 m2).

Med bebyggelse utformad enligt förslag till stadsbyggnadsplan 
kommer bullerkraven klaras för flertalet bostäder. För en 
del byggnader krävs skyddad sida vilket finns för flertalet 
lägenheter med nuvarande förslag. För några kvarter klaras 
inte bullerkraven för bostäder i de övre våningarna mot 
söder. Möjliga åtgärder kan till exempel vara att sänka 
bostadsbyggnaderna eller höja verksamhetsbyggnaderna. 

Det är viktigt att poängtera att byggnaderna i sig fungerar 
som bullerskärmar. Om byggnader tas bort, blir högre/
lägre eller vrids kommer ljudnivåerna att förändras för 
kringliggande bebyggelse. För föreslagen skola krävs 
bullerskärm för att skydda skolgården, alternativt utformning 
av en lång skolbyggnaden längs södra sidan för att ge 
bullerskydd.

Stadsbyggnadsstudiens mål är att förbättra bullernivåerna i centrum, och strategin är att använda  
bebyggelse som skydd i en ”stadsrand” mot riksväg 40. För att pröva om denna strategi är genomförbar  
har en bullerutredning och en riskutredning (Norconsult, 2022) tagits fram. Utredningarna har behövt ett konkret 
scenario för ett framtida Landvetter centrum för att kunna ta fram beräkningarna, och stadsbyggnadsplanen  
är det scenario som utredningarna bygger på. 

Bullerberäkning för föreslagen  
stadsbyggnadsplan.

Kollektivtrafiknod
Genom att göra plats för fler boende och verksamma i Land-
vetter centrum, ökar tätheten och fler får tillgång till den goda 
kollektivtrafik som redan idag finns i Landvetter centrum. Det 
skapas också underlag för att förbättra den ytterligare med 
fler linjer och högre turtäthet. Landvetter centrum erbjuder 
förutsättning för effektiva och hållbara resmönster och genom 
att förädla och utveckla resecentrum till en kollektivtrafiknod 
med god tillgänglighet och fler funktioner kan dessa tas till vara.

Bebyggelse närmare väg 40, ett kompletterat gång- och 
cykelnät med kollektivtrafiknoden som målpunkt samt en 

mobilitetshub med bland annat attraktiva cykelparkeringar 
bedöms bidra till en attraktiv kollektivtrafiknod. Med fler 
ögon från både människor i rörelse och från omgivande nya 
bostäder bedöms även tryggheten kunna öka.

En möjlighet är även att använda och utveckla de befintliga 
motorvägshållplatserna för expressbussar som trafikerar vidare 
till Landvetter Södra. På sikt kan dessa vara en del av en typ 
av BRT- system, (Bus Rapid Transit). Ett system som där det är 
möjligt byggs med separata körfält på riksväg 40.

Ökad attraktivitet och trygghet för befintliga kopplingar över/under väg 40.

Utredningar

Inspiration utformning av mobilitetshuset. Cykelhus Gamlestan, Göteborg.  
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Med nuvarande förslag till stadsbyggnadsplan kommer 
ljudnivåerna för befintlig bebyggelse, vid fasad och på 
uteplatser, bli lägre än idag både inom och utanför 
utredningsområdet. Även på gator och torg där människor 
rör sig kommer ljudnivåerna bli lägre.

Vi utbyggnad av Landvetter centrum är det viktigt att planera så 
att utbyggnaden sker i en ordning så att den nya bostadsbebyg-
gelsen inte blir utsatta för höga ljudnivåer under längre tid.

Riskutredning
För att bedöma riskbilden för det planerade området har en 
kvantitativ riskutredning genomförts (Norconsult, 2022) som 
behandlar riskerna och konsekvenserna med transporter av 
farligt gods på riksväg 40. Risknivåerna beräknas för individ- 
och samhällsrisk och jämförs med kriterier för acceptabla 
och tolerabla risknivåer framtagna för Myndigheten av 
Samhällsskydd och beredskaps räkning. Generellt kräver 
länsstyrelser att riskbilden behöver utredas om bebyggelse 
planeras inom 150 meter ifrån en transportled för farligt gods. 

Landvetter centrum där ny bebyggelse planeras är delvis 
belägen inom detta avstånd från riksväg 40. Strax väster om 
området finns en drivmedelsstation. Området är till stor 
utsträckning bebyggt sedan tidigare och viss markanvändning 
kommer vara densamma i framtiden. Till viss del kommer 
ytor som idag är ytparkering att bebyggas. Den skyddsvall 
som finns utmed stora delar av riksväg 40 bedöms ge ett 
effektivt skydd mot scenarier med brandfarliga vätskor samt 
brandfarliga och giftiga gaser. I beräkningarna har det förutsatts 
att vätskorna inte rinner ner mot den nya bebyggelsen. De 
dimensionerande olyckorna för beräkningsresultatet är de som 
leder till explosioner. Den nya bebyggelsen inom 50 meter från 
vägkant på riksväg 40 bör därför utformas för att minska risken 
för fortskridande ras på byggnaden.

Risknivåerna avseende samhällsrisk för transport av farligt 
gods på väg 40 är sådana att tekniskt genomförbara och 
ekonomiskt rimliga skyddsåtgärder ska genomföras.

• Utveckla stadsbyggnadsplanen, exempelvis med 
kvartersbebyggelse eller reviderade våningshöjder, för 
bättre ljudförhållanden.

• Positivt med bullerskyddande bebyggelse för bättre 
ljudmiljö för nya och befintliga bostäder, samt gator  
och torg.

• Se över lämplig utbyggnadsordning ur bullerperspektiv.

Riskåtgärder för ny bebyggelse:
• Utrymning bör vara möjlig bort från riksväg 40 och 

ventilation bör placeras högt och i skyddat läge som inte 
direkt vetter mot riksväg 40.

• Byggnader inom 50 meter från vägkant på riksväg 40 ska 
utformas för att minska risken för att fortskridande ras 
ska inträffa.

För att skydda människor som befinner sig utomhus 
föreslås följande skyddsåtgärder:
• Där skyddsvall finns utmed riksväg 40 bör planområdet 

inom 65 meter från vägkant på riksväg 40 inte uppmuntra 
människor till stadigvarande vistelse utomhus i oskyddat 
läge och där skyddsvallen inte finns gäller 80 meter.

Om dessa skyddsåtgärder införs bedöms risknivåerna vara 
tolerabla enligt använda kriterier.

Rekommendationer

Ljudutbredningskarta för illustrerad stadsbyggnadsplan. Genomförandefrågor och fortsatt arbete

Genomförandefrågor
För att göra plats för fler bostäder, verksamheter och en ny 
mer yteffektiv skola föreslås både befintliga skolbyggnader 
rivs. En sådan rivning samt kostnader för uppförande av nya 
skolbyggnader inom och eventuellt även utanför området 
innebär stora kostnader.  I fortsatt arbete blir det viktigt att 
utreda och planera för behov av skola och eventuellt förskola 
utanför området för stadsbyggnadsplanen parallellt med 
fortsatt planering och genomförande av centrumutbyggnad.

För att mer yteffektivt samla parkeringsplatser och göra plats 
för centrumutveckling föreslås parkerings- och mobilitetshus 
med möjliga andra funktioner som komplement. Kommunen 
skulle kunna bygga och förvalta, under teknisk förvaltning eller 
i parkeringsbolag, t.ex. genom parkeringsköp, men alternativa 
förvaltningsformer såsom ägande i privat bolag eller genom 
bildande av gemensamhetsanläggningar finns också. 

Kvarterens utformning för ny bebyggelse behöver studeras 
vidare utifrån möjligheten att klara så kallad tyst sida och 
därmed möjliggöra blandade storlekar på bostadslägenheter. 
Enligt bullerutredningen kan delar av de skisserade 
kvarteren endast bebyggas med små lägenheter med 
lägre bullerkrav, och det finns osäkerheter i om det finns 
marknadsförutsättningar för att bebygga många små 
lägenheter i centrum.

För att förverkliga stadslivsstråket som ett stråk dit aktiviteter 
och målpunkter koncentreras bör man utreda vidare hur 
bebyggelsen ska möta stråket och vad som bidrar till att 
förverkliga det. Om man ställer krav på visst användningssätt 
i bottenplan bör man utreda om det är genomförbart ur ett 
marknadsmässigt perspektiv. 

I de fall verksamheter placeras närmast Härrydavägen som del 
av den så kallade stadsranden i de östra delarna av centrum 
behöver det utredas vilken typ av verksamhet som är lämplig, 
utifrån marknadsmässigt perspektiv och risksynpunkt (farligt 
gods riksväg 40) men även utifrån målsättningen med att skapa 
ett stadsmässigt centrum.  

Befintliga ledningar som ägs av kommunala och privata bolag 
finns utbyggda inom utredningsområdet. För att möjliggöra 
byggnation i enlighet med föreslagen stadsbyggnadsplan 
behöver vissa ledningar flyttas. 

Andra genomförandefrågor kan handla om utbyggnadsordning 
och samordningsfrågor, hur befintliga handel och verksamheter 
ska fungera under byggtid, om viss bebyggelse behöver 
tillkomma före någon annan t.ex. ur bullersynpunkt, tillfälliga 
parkeringar och angöring under byggtid med mera.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av stadsbyggnadsstudien med fortsatt 
planering och byggnation skapar ekonomiska konsekvenser 
för flera aktörer. Ekonomiska bedömningar i ett tidigt skede är 
mycket översiktliga och förenade med stora osäkerheter. I ett 
tidigt skede är till exempel inte detaljstudier om lokalisering 
och utformning av exploateringsområden och tekniska 
anläggningar genomförda. Stora osäkerheter råder även 
gällande tidplan och utbyggnadstakt vilket påverkar bedömning 
av kostnader och intäkter. Samtidigt är det viktigt att pröva 
stadsbyggnadsstudiens genomförbarhet och ekonomiska 
konsekvenser tidigt och kontinuerligt. Beräkningarna får då 
bygga på scenarier och antaganden gällande utformning, 
ambitionsnivå och kostnadsuppskattningar, som sedan kan 

Ekonomi och utbyggnadstakt är viktiga utgångspunkter vid fortsatt planering och genomförande. Området för 
stadsbyggnadsstudien i Landvetter centrum omfattar till övervägande del kommunägd mark. Det ger kommunen 
stor rådighet i genomförandefasen, men också stora kostnader. På kommunägd mark finns skola, förskola, ishall, 
resecentrum, idrottshall, kulturhus och parkeringsplatser för både pendlare och verksamheter i centrum.  
Att tidigt arbeta med genomförandefrågor och kalkyl är viktigt för en möjlig centrumförnyelse.
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Etapp östra området

Etapp resecentrum  
och koppling över rv 40

Etapp västra området

Nya och förbättrade  
kopplingar

Utredningar

Möjlig etappindelning  
av framtida centrumutveckling.
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förändras och förfinas längre fram i planeringsprocessen. 
Stora omdaningar som föreslagen stadsbyggnadsplan anger 
kräver initialt stora investeringar, medan det tar tid innan 
man kan tillgodoräkna sig intäkter. Det är viktigt att belysa 
konsekvenserna för hela kommunkoncernen, exempelvis 
uppskattade kostnader för uppförande av ny skola inom 
utredningsområdet samt kostnad för ny skola utanför 
utredningsområdet. Det kan vara aktuellt med andra 
huvudmän än kommunen vad gäller skola, men det finns ett 
ansvar att kommunen ska kunna bereda plats för alla som 
önskar. Skolfrågan är komplex och behöver fördjupas för att 
förstå konsekvenser för skola, elever och ekonomi.

Kommunen har i egenskap av huvudman för allmän platsmark 
rätt att ta ut gatukostnader från fastighetsägare i ett område 
när man anlägger eller förbättrar en gata eller allmän plats. 
Stadsbyggnadsplanen omfattar även byggrätter på privat mark 
som bedöms ha nytta av anläggningarna som kommunen 
föreslås bygga ut eller bygga om i Landvetter centrum. 
Kostnaderna för att anlägga eller förbättra en gata eller allmän 
plats ska fördelas skäligt och rättvist mellan de fastighetsägare 
som bedöms ha nytta av anläggningarna. 

Åtgärder vars syfte är att bättre koppla samman de båda 
sidorna av motorvägen skulle kunna vara ny bro över riksväg 
40, åtgärder på befintlig gång- och cykelbro samt ny tunnel- 
och grönstråk i väster och vara till nytta för ett större område 
än centrala Landvetter. Det är därmed inte självklart att de 

centrala exploateringsprojekten ska stå för kostnaderna. 
En modell för finansiering av dessa åtgärder kan 

tas fram, och det kan vara motiverat att dessa 
anläggningar helt eller delvis finansieras med 
skattemedel eller av flera exploateringsprojekt 
inom ett större område.

Sammantaget innebär en omfattande 
centrumförnyelse i Landvetter stora kostnader 

och det är viktigt att mera detaljerat utreda lämplig 

utformning av bebyggelse, utemiljö, stråk och grönstruktur för 
att optimera både upplevelsekvaliteter och exploateringsgrad. 
I föreslagen stadsbyggnadsplan anges våningsantal i 
huvudsak mellan 4-6 våningar. Samnyttjande av till exempel 
parkeringsplatser, och multifunktionalitet med flera funktioner 
som kan ge synergieffekter är andra strategier som kan öka 
exploateringsgraden, och säljbar yta.

Överdäckning föreslås inte i nuläget 
Frågan om överdäckning av delar av riksväg 40 har funnits med 
länge i Landvetter, exempelvis i dialog med allmänhet men 
också från politiskt håll. De mål och strategier som föreslås i 
stadsbyggnadsstudien omöjliggör inte en överdäckning, men 
i uppdraget om stadsbyggnadsstudie var också kostnad och 
genomförbarhet avgörande. Utifrån översiktliga analyser 
av tekniska och ekonomiska utmaningar samt ansvars- och 
genomförandefrågor, bedöms därför inte en överdäckning av 
motorvägen vara aktuell i nuläget. Istället föreslås skyddande 
bebyggelse mot riksväg 40 och en ny bro, för att förbättra 
kopplingar över vägen och minska trafikbullret i centrum. 

Etapputbyggnad
Utbyggnaden i Landvetter centrum ska fungera under lång 
tid, en flexibel struktur behövs som underlättar byggnation 
och där varje delutbyggnad hanterar det egna behovet av 
till exempel parkeringsplatser och framkomlighet. Målet bör 
vara att etappindelning och utbyggnadsordning ska planeras 
på sådant sätt att kostnader för kommunen minimeras,. 
Varje etapp ska hantera det egna behovet av till exempel 
parkeringsplatser och inte vara beroende av åtgärder i 
andra etapper. Störningar bör minimeras för pågående 
verksamheter, boende och besökare i Landvetter centrum. 

Med detta som grund kan resonemang om etapputbyggnad 
föras. Varje etapp kan planläggas i en detaljplan alternativt 
delas upp i mindre deletapper. I vilken ordning som etapperna 
planeras har olika för- och nackdelar.

Stads-
byggnads-
studie

Byggande
Detaljplan

2
Detaljplan

3
Detaljplan

1

Landvetter centrums utbyggnad kan behöva delas upp i flera olika detaljplaner innan byggnation kan påbörjas.

UTREDNINGAR
Konsekvensbeskrivningar och  

analyser av förslagen i  
stadsbyggnadsstudien sker med  

fördjupade utredningar.  
Utredningarna mynnar ut i ett  

antal rekommendationer. 

Stadsbyggnadsstudiens process

Levande
Landvetter
Stadsbyggnadsstudie
Förstudie | December 2021

DIALOG
Medborgare, fastighetsägare  

och verksamma i Landvetter centrum 
 har möjlighet att komma med  

synpunkter och ställa frågor om  
stadsbyggnadsstudien. 

STADSBYGGNADSSTUDIE 
för Landvetter centrum

Beskrivning av planerad process för arbetet. Stadsbyggnadsstudien sammanfattar mål, strategier och rekommendationer  
för fortsatt planering och utveckling av Landvetter centrum.

Stadsbyggnadsstudie, förstudie (2021)

Arkitektförslag & utvärdering (2021)

Arbetsprocessen för stadsbyggnadsstudien har skett i 
flera steg. För att få ett brett underlag inför det fortsatta 
arbetet fick tre arkitektkontor inledningsvis skissa på sina 
idéer för Landvetter centrums utveckling. De goda tankar 
och idéer som valts ut från arkitektförslagen redovisades 
i en utvärderingsrapport (Krook & Tjäder, 2021) för att 
i nästa steg utreda vad som var tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att genomföra, och hur förslagen sammantaget 
bidrar till en god livsmiljö. Kommunen har också haft dialog 

med boende, besökare och näringsliv för att få inspel på 
förslagen. Ambitionen är att utveckla ett attraktivt och 
trivsamt Landvetter centrum. Förslagen utgår också från 
befintliga kvaliteter som en välfungerande handelsplats, goda 
kommunikationer, ett aktivt kulturhus och platser/uterum 
med konst och grönska. Fler bostäder och verksamheter 
är en förutsättning för målet om ett mer levande 
Landvetter. Sammanfattningen av hela arbetet samlas i 
stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum.

Viktiga frågor: 
• Genomförande och förvaltning. 
• Ambitionsnivå och kostnad för   
  allmän plats. 
• Samnyttjande av parkeringar  
  för att frigöra ytor för ny     
  centrumbebyggelse.

 Utveckla: 
• En planering för ombyggnad som fungerar under lång tid. 
• En flexibel struktur som underlättar byggnation och där 

varje delutbyggnad hanterar det egna behovet av till 
exempel parkeringsplatser och framkomlighet. 

• En plan för byggnation av en ny skola som är säker och 
trygg för elever och skolpersonal.
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För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Landvetters centrala delar arbetar kommunen med 
att ta fram förslag på hur Landvetter centrum skulle 

kunna utvecklas.

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 infrastruktur, kollektivtrafik och 
parkering. Målet är också att bättre knyta samman 
de båda sidorna om riksväg 40, och i förlängningen 
vidare mot Landvetter Södra.

Denna stadsbyggnadsstudie är en sammanfattning  
av strategier och slutsatser för Landvetter centrum 
och de utredningar som har fördjupat frågorna.  
Stadsbyggnadsstudien är ett underlag för 
ställningstaganden för utvecklingsinriktning  
för framtidens Landvetter.
 
Läs mer:  
harryda.se/landvettercentrum

https://www.harryda.se/



