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Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag om 
stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum samt förslag 
om antagande 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar de mål och strategier redovisade i Levande 
Landvetter Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Landvetter centrum 
som inriktning för framtida och pågående projekt i Landvetter centrum. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om stadsbyggnadsstudie för 
Landvetter centrum är genomfört och därmed avslutat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med beslut om budget/plan 2019–2021 den 18 juni 2018 § 119, 
beslutade kommunfullmäktige att en fördjupad stadsbyggnadsstudie på 
strategisk nivå för Landvetter centrum ska göras. 

Inriktningen ska ha ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, 
överdäckning, minskat buller i Landvetter men även hur en ändamålsenlig 
och rätt dimensionerad infrastruktur kan säkras för alla trafikslag och möjlig 
koppling till Landvetter södra. Resultatet utgör en del av underlaget till 
kommande översiktsplan. 
 
I rapporten Levande Landvetter Stadsbyggnadsstudie med utredningar för 
Landvetter centrum–mål och strategier för centrumutveckling, beskrivs 
målbilden och strategier för den långsiktiga utvecklingen av Landvetter 
centrum. Dessutom sammanfattas de övergripande strategiska utredningarna 
om sociala aspekter, ekosystemtjänster, marknadsförutsättningar, trafik och 
mobilitet i rapporten.  
 
En förstudie för stadsbyggnadsstudien ställdes ut digitalt genom appen mitt 
Härryda, och i Landvetter kulturhus under årsskiftet 2021/2022 för att få in 
synpunkter och förslag från kommunens medborgare. Dessutom har 
särskilda avstämningar gjorts med näringslivet i Landvetter. Resultatet från 
dialogerna sammanfattas i rapporten.  
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Strategierna som föreslås i stadsbyggnadsstudien syftar till 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 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 21 april 2022 
• Levande Landvetter Stadsbyggandsstudie med utredningar för 

Landvetter centrum – Mål och strategier för centrumutveckling 
(2022) 

• Social konsekvensanalys För stadsbyggnadsstudie i Landvetter 
centrum (2022) 

• Ekosystemtjänstanalys, Landvetter centrum (2021) 
• Trafik- och mobilitetsplan Landvetter (2022) 
• Parkering och mobilitet i Landvetter centrum 2035 (2022) 
• Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun (2019) 
• Riskutredning 2022 
• Bullerutredning 2022 
• Uppdrag från budget 

 
Ärendet 
I samband med beslut om budget/plan 2019–2021 den 18 juni 2018 § 119, 
beslutade kommunfullmäktige att en fördjupad stadsbyggnadsstudie på 
strategisk nivå för Landvetter centrum ska göras. Inriktningen ska ha ett 
särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, överdäckning, minskat buller i 
Landvetter men även hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad 
infrastruktur kan säkras för alla trafikslag och möjlig koppling till 
Landvetter södra. Resultatet utgör en del av underlaget till kommande 
översiktsplan.  

Arbetet inleddes med parallella uppdrag från tre arkitektföretag med syfte 
att ge ett tidigt inspel och inspiration i processen kring hur Landvetter 
centrum ska utvecklas. Skissarbetet genomfördes 2020/2021. Utifrån 
arkitektförslagen togs ett möjligt utformningsscenario fram för hur 
Landvetter centrum skulle kunna utvecklas framöver i linje med de 
föreslagna strategierna.  

Utformningsscenario användes i utredningarna för att säkerställa att de 
föreslagna strategierna var genomförbara samt att det bidrar till att uppfylla 
de politiska målen.   
 
En förstudie för stadsbyggnadsstudien ställdes ut digitalt och i Landvetter 
kulturhus under årsskiftet 2021/2022 för att få in synpunkter och förslag 
från kommunens medborgare. Parallellt har särskilda avstämningar gjorts 
med Landvetters näringsliv. Resultatet från dialogerna sammanfattas i 
stadsbyggnadsstudien.  
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I rapporten ”Levande Landvetter, Stadsbyggnadsstudie med utredningar för 
Landvetter centrum–mål och strategier för centrumutveckling”, beskrivs 
målbilden och strategier för den långsiktiga utvecklingen av Landvetter 
centrum. Dessutom sammanfattas de övergripande strategiska utredningarna 
om sociala aspekter, ekosystemtjänster, marknadsförutsättningar, trafik och 
mobilitet.  
 
Mål och strategier 

Det övergripande målet för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Landvetters centrala delar 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, kommunens stora 
utvecklingsområde.  
 
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. 
De fyra strategierna som föreslås i Stadsbyggnadsstudien är följande:  

• Torget som dragare med kommersiellt innehåll och vistelsekvalitéer 
som den viktigaste målpunkten.  

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

o En stadsrand med varierad och identitetsskapande 
bebyggelse är framsidan mot omvärlden och ger skydd mot 
riksväg 40.  

o 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. 
 

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

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

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

Page 16 of 674



  4(5) 

           
       

 

 
• Grönare centrum, med växtlighet, träd och gröna tak, för ett robust, 

attraktiv och trivsam centrummiljö.  
 

o Utveckla grönstråk som kopplar samman centrum med 
naturområden och vatten för ett attraktivare Landvetter, till 
exempel utmed Mölndalsån och Agnebäcken. 

o 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 

o Utveckla resecentrum och motorvägshållplatserna till en 
stark kollektivtrafiknod.  

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

o 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. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har tagit fram stadsbyggnadsstudien för Landvetter 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.   
 
De mål och strategier som föreslås i stadsbyggnadsstudien omöjliggör inte 
en överdäckning men utifrån översiktliga analyser av tekniska och 
ekonomiska utmaningar samt ansvars- och genomförandefrågor bedöms inte 
en överdäckning av motorvägen vara aktuell i nuläget. Andra åtgärder 
föreslås för att minska buller och förbättra kopplingar över vägen.  
 
Det övergripande målet för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av 
Landvetters centrala delar 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. Stadsbyggnadsstudiens mål och strategier kommer ligga till 
grund för fortsatt arbete med att utveckla Landvetter centrum. 
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Stadsbyggnadsstudie, sammanfattande rapport  
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Rapporten ”Levande Landvetter” (2022) är en sammanfattning av strategier och slutsatser i utvärderingsrapport och förstudie för Landvetter centrum och 
de övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, buller och risk, trafik, mobilitet och parkering  
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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.

1

2

3
4

4

1

2

3

4

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
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Medverkande

Tjänstepersoner från samhällsbyggnad, näringslivsenhet och fastighet samt sektorn för utbildning, kultur och fritid och socialtjänst.

En social konsekvensanalys (SKA)  
är ett verktyg att analysera och tydliggöra 
de sociala frågorna inom fysisk planering. 
Frågor som trygghet, mötesplatser, 
tillgänglighet och barnens perspektiv  
är aktuella.

Landvetter centrum.
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Landvetter centrum är under utveckling. För att säkerställa 
den långsiktiga utvecklingen av Landvetters centrala delar 
har förvaltningen fått i uppdrag att göra en stadsbyggnads-
studie på strategisk nivå. I ett sådant komplext projekt ska 
en mängd olika intressekonflikter hanteras och avvägas. 
Projektens ekonomiska kalkyl ska gå ihop, projektet ska 
uppfylla riktlinjer för buller och luftkvalitet, det ska finnas 
tillräcklig mängd bilparkeringar och en trafiksäker gatustruk-
tur, tekniska lösningar för att hantera dagvatten och annan 
infrastruktur behöver hanteras. I avvägningen av dessa 
komplexa utmaningar är det lätt att människoperspektivet 
hamnar i skymundan. Målet är trots allt att bygga städer 
där människor ska leva och trivas. Människor med många 
likheter : önskemål om en mänsklig skala, behovet av platser 
att träffas på eller bara vila och går i ungefär samma has-
tighet. Men människor har också olika förutsättningar. Det 
kan handla om olika ålder, ekonomiska situation, kön eller 
funktionsvariationer.  

En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg att 
analysera och tydliggöra de sociala frågorna inom fysisk 
planering. Frågor som trygghet, mötesplatser, tillgänglighet 
och barnens perspektiv är aktuella. 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.

Syfte
Syftet med utredningen är att tydliggöra vilka sociala konse-
kvenser centrumomvandlingen i Landvetter kan få. Dess-

utom görs en nulägesanalys om nuvarande förutsättningar 
på platsen och hur de skulle kunna förbättras. Tillsammans 
syftar detta till att bidra med kunskap till stadsbyggnads-
studien och belysa hur studien kan förbättras ytterligare.

Metod
För att få en så bred förståelse som möjligt använder 
sig utredningen av en kombination av flera metoder. 
Utredningen bygger dels på platsobservationer, GIS-material 
samt tidigt insamlat underlag, exempelvis Ortstudien för 
Landvetter (Krook och Tjäder 2020) och ett dialogarbete 
som genomfördes 2018 (Radar, 2018). Dessutom har ett 
antal nyckelpersoner som arbetar inom skola, äldrevård, 
trafik och med trygghets- och säkerhetsarbete intervjuats 
för att få en djupare förståelse kring viktiga frågeställningar. 
Tjänstepersoner har även engagerat en grupp ungdomar 
från fritidsgården Studio 13 samt en grupp äldre för 
kunskapsinhämtning. Utredningen har inspirerats av SKA-
modellen från Göteborgs stad men har avgränsats och 
anpassats för att uppfylla rapportens syfte.

Bakgrund 
Det övergripande målet med stadsbyggnadsstudien är att 
ta fram ett förslag för ett stadsmässigt Landvetter cen-
trum, med ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, fler 
bostäder och arbetsplatser, goda offentliga miljöer med för-
bättrade bullerförhållanden och en ändamålsenlig och rätt 
dimensionerad infrastruktur, kollektivtrafik och parkering. 
Målet är också att bättre knyta samman de båda sidorna 
om riksväg 40.

Mölndalsån

Landvettersjön

Resecentrum

LANDVETTER 
CENTRUM

LANDVETTER 
SÖDRA

LANDVETTER 
SÖDRA

Agnebäcken

Riksväg 40

Byvägen

Kust- till kustbanan

Gamla växthusen

Stationsområde

Inledning
Karta med förslag till den övergripande strategiska utvecklingen  

av Landvetter centrum. (Krook och Tjäder, 2021).

Barnperspektivet
År 2020 blev barnkonventionen en juridisk lag i Sverige. Även 
om detta inte innebär några praktiska förändringar för plan- och 
bygglagen tydliggör det vikten av att ta hänsyn till barnens  
perspektiv även i den fysiska planeringen. 

” Barn och unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges 
befolkning. De har inte rösträtt, inte körkort och är beroende 
av vuxnas engagemang och arbete för att deras livsvillkor ska bli 
så bra som möjligt. Hur vi planerar, utformar och förvaltar den 
byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer” 
– Boverket 2020 

Barnperspektivet är viktigt att beakta inom stadsplanering då flera 
viktiga indikatorer för barns hälsa går åt fel håll. Barns rörelsefrihet 
och förmåga att själva röra sig i staden har exempelvis minskat 
de senaste årtiondena, delvis på grund av den ökade mängden 
biltrafik samt större avstånd till målpunkter (Folkhälsomyndig- 
heten, 2007).  På 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av 
barnen till skolan – på senare år är siffran nere på 52 procent 

(Svenska cykelstäder, 2020). En viktig fråga för samhällsplaneringen 
är därför att stärka barnens självständiga mobilitet. Ett djupare 
resonemang om frågan återfinns i kunskapsunderlaget.  

Sammanfattningsvis har vi i stadsplaneringen ett ansvar för att 
planera barnvänliga målpunkter, allt från lekplatser, skolor, natur-
områden, innergårdar och skogsmiljöer. Det är också viktigt att 
säkerställa att det finns möjligheter för barnen att själva utforska 
dessa miljöer genom trafiksäkra lösningar och rimliga gång- eller 
cykelavstånd till målpunkter. 
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Kunskapsunderlag

1 Ögon. De allmänna och gemensamma markytorna ska 
kunna överblickas av människor som rör sig ute och/eller 
från fönster. Tänk därför på fönsterplacering, belysning, 
siktlinjer. Verka för att de allmänna ytorna används under 
stora delar av dygnet. Undvik att skapa ”dolda fickor”, både 
inomhus och ute. (Vakter och övervakningskameror är ofta 
nödlösningar).

2 Tydlighet. Nödvändiga gångstråk ska vara gena och 
trygga. Adresser ska lätt kunna utläsas. Markera vad 
som är till för alla och vad som är enskilt. I vissa fall krävs 
fysiska avgränsningar, t.ex. staket och grindar, i andra 
fall räcker det med symboliska gränser, till exempel 
ändrad markbeläggning eller portal. (Områdeskarta och 
förbudsskyltar är ofta nödlösningar). 

3 Inbrottsskydd. Skyddet ska vara väl integrerat i 
byggnaden. Det krävs hållbara material och komponenter. 
Utforma detaljerna i skalskyddet noga, till exempel 
omslutningsytor, brytvinklar och placering. Undvik att 
markera skyddet för mycket, eftersom det kan öka 
otryggheten och provocera till brott och vandalisering. 
(Galler och larm är ofta nödlösningar).

4 Skötsel.4 Skötsel. Byggnader och uterum bör hållas i gott skick. 
Kontrollera regelbundet och åtgärda snabbt. Ovårdade 
miljöer ökar vandalisering och otrygghet. Ta bort klotter, 
städa, rensa, ansa, etc. (Sterila och hårda miljöer är ofta 
nödlösningar).
                                                Utdrag ur Bo Tryggt 05

I detta avsnitt sker några nedslag i forskningsunderlaget kring viktiga frågor rörande social hållbarhet  
i stadsplanering. Det är främst sekundärkällor, underlaget grundar sig alltså i stor grad på rapporter  
från myndigheter snarare än direkta hänvisningar till forskningen. Underlaget pekar på vilka åtgärder som 
forskning har visat vara viktiga för att bidra till en socialt hållbar stad. Kunskapsunderlaget syftar även till  
att tydliggöra vilka kunskapsbrister det finns gällande korrelationer mellan stadsplanering och social  
hållbarhet generellt. 

Trygghet
Trygghet är en viktig fråga i Landvetter, och det finns ett 
politiskt uppdrag om att trygghetsperspektivet i högre 
grad ska genomlysa stadsbyggnad i Härryda kommun. 
Fysisk planering har möjligheter att påverka den fysiska 

tryggheten, även om det naturligtvis bara är en av flera 
aspekter. Polisen har i rapporten Bo Tryggt 05 tagit fram fyra 
brottsförebyggande och trygghetsskapande principer som  
är viktiga att beakta i fysisk planering:

Landvetter stadsbyggnadsstudie är på ett mycket  
tidigt stadie i planprocessen. Därför bör fokus vara på att 
skapa förutsättningar för att tillgodose princip 1 och 2.

Social kontroll är en viktig aspekt inom brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete. Upplever man sig som 
anonym i stadsrummet ökar risken för att gärningspersoner 
begår brott och att den upplevda otryggheten ökar. En 
viktig uppgift för den fysiska planeringen är således att få fler 
rörelser och ögon på offentliga miljöer. Bo Tryggt 05 lyfter 
bland annat behovet av funktionsblandning för att få till ögon 
under dygnets alla timmar. Renodlade bostadsområden 
tenderar att vara glesa på människor över dagen. Detsamma 
gäller för kontors- och affärsområden på kvälls- och nattetid. 
Detta är extra aktuellt i en ort som Landvetter som har 
ett relativt funktionsseparerat centrum. Anonyma och 
döda vinklar, såsom gatuhörn där människor inte upplever 
sig vara sedda, är också viktiga att undvika. Bo Tryggt 05 
lyfter också behovet av att integrera trygghetsaspekter i 
trafikplaneringen. 

Ur ett trygghetsperspektiv är det positivt att koncentrera 
och samla olika trafikslag för att öka den sociala närvaron. 
Detta blir extra viktigt vid huvudstråken i en tätort. Det är 
dock viktigt att påpeka att trygghetsperspektivet ibland kan 
stå i konflikt med exempelvis trafiksäkerhet eller behovet av 
bilfria miljöer, i dessa fall behövs en aktiv intresseavvägning. 

Stora garage kan, om de inte är mycket omsorgsfullt 
utformade, bidra till otrygghet, då de är glest befolkade 
och har en ensidig funktion. Det kan därför ofta upplevas 
anonymt i garage. Bo Tryggt 05 hänvisar till åtgärder som 
bidrar till tryggare garage:

 

 

 
 
 

 

 
Ur ett trygghetsperspektiv blir det således viktigt att 
omsorgsfullt planera var garage bör lokaliseras, och hur känslan 
av anonymitet i garagen kan minskas i mesta möjliga mån.

   Viktiga aspekter för trygghet i garage
•  Garageytan bör delas upp (sektioneras) och 

entréerna till dem helst leda ut direkt till det fria. 
•  Varje sektion bör endast ha en entré med ett bra 

inbrottsskydd.
•  Garage kan förses med inhängnad garageinredning 

(bilburar).
•  Gästparkering bör finnas på annat håll, gärna 

överblickbar från bebyggelsen.
•  Det är också viktigt att garage målas i ljusa färger, att 

såväl passager som bilarna är väl belysta. Det bör helst 
inte finnas döda vinklar där någon kan gömma sig.

• Garageportar bör kunna ses från närliggande fönster.
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Bostadsgårdar
Bostadsgårdar är en viktig komponent i stadsplaneringen 
som ofta åsidosätts. Den är central för den sociala 
hållbarheten ur flera aspekter. Dels fungerar den som 
den närmaste grön- och rekreationsytan för boende i 
flerbostadshus. En yta som är extra viktig för boende med 
begränsad rörelseförmåga, exempelvis yngre barn och 
äldre. Dels kan innergården främja en gemenskap mellan 
de boende genom gemensamt ägandet och förvaltande. 
Eva Minoura har forskat mycket i frågan och hennes 
studier betonar begreppet territorialitet. Hon menar att en 
bostadsgård per automatik måste exkludera vissa besökare. 
Den är helt enkelt inte för alla och måste ha andra 
funktioner än det offentliga rummet. 

Territorialitet bidrar till att individer och grupper känner 
ett ansvar för en plats, vilket också minskar initiativen för 
potentiella gärningspersoner att begå brott på den platsen. 
Detta är något som även uppmärksammas av polisen och 
folkhälsomyndigheten kopplat till trygghet. 

En viktig aspekt vid planering och omvandling av en stadsmiljö 
som Landvetter centrum är således att undvika att skapa 
gångstråk tvärs genom bostadsgårdar. Gångstråk kan visserligen 
öka den upplevda tillgängligheten, men det måste vägas emot 
den försämrade boendekvaliten som en sådan åtgärd innebär.

En annan viktig fråga som bör hanteras i detaljplane-
arbetet är hur fastighetsgränserna följer territorier. 
Även om inte alla innergårdar nödvändigtvis behöver 
omslutas av bebyggelse är det mycket fördelaktigt om 
fastighetsgränserna möjliggör andra typer av territorialitet, 
exempelvis via låga staket eller häckar eller träd. 

Minoura menar på att en lämplig riktlinje för storleken av 
gården är 10 procent av byggnadens bruttoarea (BTA). 
Alltså 10 kvadratmeter gård för 100 kvadratmeter BTA. 
1200 kvadratmeter gård möjliggör att flera aktiviteter kan 
pågå samtidigt. Rymliga gårdar kan bli extra viktiga i ett 
område som Landvetter centrum som har en begränsad 
andel närparker. Detta måste naturligtvis vägas mot andra 
ytkrävande intressen i centrum. 
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Minoura 2019
(Figur 1) Sammanfattning av Eva Minouras forskning om 
bostadsgårdar och vad som gör dem använda. Hennes forskning 
visar på att gårdar som har både lite kapacitet och kontroll 
användas i mindre utsträckning än gårdar med hög kontroll.
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Barns självständiga mobilitet

”Ödemark” 

”Cell” ”Glashus” 

Barnvänlig stad 

Vardagsmotion och folkhälsa

Illustration som exemplifierar Marketta Kyttäs forskning om vad 
som utgör en barnvänlig stad. Alltså tillgången till målpunkter för 
barn och en hög självständig mobilitet. 

Vardagsmotion och folkhälsa är en viktig aspekt av social 
hållbarhet. Där har den fysiska miljön en betydande påverkan. 
Det är dock ett ämne som fortfarande är relativt outforskat. 
Många av resultaten bygger på enskilda eller ett fåtal studier, 
och bör därför tas med en nypa salt, även om det finns goda 
belägg för en stark korrelation mellan den fysiska miljön och 
hur vi rör oss. 

Idag cyklar vi mindre per person än vad vi gjorde på 
1990-talet. Mellan 1990-2014 minskade mängden cykling 
med över 40 procent för barn och unga vuxna i Sverige 
(Trafikanalys, 2015). Den största minskningen skedde kring 
00-talet och har sedan legat på en stabilt på en lägre nivå. 
Medan cykelresor till arbetet har ökat något så har cykelresor 
till skolan och ”ärenderesor” minskat. 

Barn är en mycket viktig grupp ur ett folkhälsoperspektiv. Barn 
idag rör sig mindre än förr, vilket delvis kan knytas till den fysiska 
miljön. Forskaren Marketta Kyttä illustrerar hur en barnvänlig 
stad kan mätas i relationen mellan barns självständiga mobilitet 
och hur många målpunkter de har. Barns självständiga mobilitet 
är ett mått på deras förmåga att fritt röra sig utan tillsyn. Detta 
kan påverkas av både barnens ålder och vilka friheter föräldrar 
ger. Men också genom den fysiska miljön som tillhandahåller 
säkra och trygga transportsträckor. Det måste även finnas 
barnvänliga målpunkter. Det kan vara allt från lekplatser, 
skolan, vänner och fritidsaktiviteter. 
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” Att det finns tillgång till lekplatser och andra viktiga miljöer 
som stödjer barns utevistelse i den omedelbara närheten av 
barns bostäder borde vara en självklarhet, men det har visat 
sig att barn ofta har längre avstånd till en lekyta från sitt hem 
än vad bilisten har till sin parkerade bil. Parkerade bilar längs 
bostadsgator kan minska barns tillgång till sitt närområde. 
Medan de flesta bilister endast går till sin bil en gång om 
dagen är det vanligt att barnet använder lekytan flera gånger 
varje dag. Bilisten har dessutom bättre fysiska och mentala 
förutsättningar att promenera en längre sträcka för att ta sig 
till sin bil än vad barnet har att på egen hand ta sig till en 
lekplats. Den kraftiga ökningen av antalet bilar i Sverige under 
de senaste 30-40 åren har medfört att bostadsgator och 
bostadsgårdar ofta används som bilparkering, vilket sannolikt 
har påverkat barns lek och utomhusvistelse negativt.”  
- Folkhälsomyndigheten (2008)

I citatet ovan beskriver folkhälsomyndigheten barnens 
behov av lokala målpunkter och att värdera dessa på 
samma sätt som exempelvis en god tillgång till parkering. 
Folkhälsomyndigheten pekar på en studie gjord av Pia Björklid 
som ger möjliga indikatorer på hur den fysiska miljön kan 
påverka hur barn rör sig. Björklid radar upp fyra faktorer som 
begränsar yngre barn, och i synnerhet flickors, utevistelse: Om 
det fanns höghus (troligen på grund av att det blir svårare för 
föräldrar att bevaka barnen om bostaden ligger högt upp), en 
avsaknad av attraktiva lekmiljöer, dåligt väder samt avsaknad av 
attraktiva utomhusmiljöer för vuxna. 

Vardagsmotionen hänger också ihop med de tidigare 
avsnitten, Trygghet och Bostadsgårdar. Folkhälsomyndigheten 
visar exempelvis att äldre som uppfattar sitt bostadsområde 
som tryggt är mer än dubbelt så fysiskt aktiva som de äldre 
som upplever sitt bostadsområde som otryggt. Viktiga 
behov för denna grupp är  bland annat tydlig skyltning, 

Idag finns det goda belägg för att fler resor med gång och cykel samt att vistelse i grönytor bidrar till en bättre hälsa hos befolkningen,  
vilket i sin tur sprar pengar för samhället. Det finns dock ett kunskapsglapp mellan effektsambanden av åtgärder och 
beteendeförändringar.  Vi har idag exempelvis mycket svårt att bedöma hur många fler cykelresor en ny cykelväg skulle generera.

Kommunen anlägger  
en ny cykelväg/närpark.

Människor ändrar  sitt  
beteendemönster och  
använder parken/cykelvägen.

Samhället sparar årligen   
pengar i hälsoeffekt.

fler bänkar längs gångbanor och promenadstråk, attraktiv 
omgivning med träd, buskar och blommor för att skapa trivsel, 
trafikseparerade gång- och cykelvägar, säkrare övergångar 
vid korsningar, samt god skötsel av trottoarer och gångstråk, 
vilket möjliggör utevistelse året runt. Äldre är också den grupp 
som värdesätter lokala närparker mest. Det finns en markant 
ökning av promenadbenägenhet för de äldre som har nära 
tillgång till sådana områden. 

Det har nyligen gjorts försök att redogöra för de ekonomiska 
aspekterna av en god folkhälsa, grönytor och fler resor 
via gång och cykel. I en rapport från 2020 har Ramböll på 
uppdrag av folkhälsomyndigheten och sex andra myndigheter 
sammanställt kunskapsläget gällande den typen av kvantifiering. 
Sammanfattningsvis visar rapporten att det finns goda belägg 
för att fler gång- och cykelresor bidrar till en ökad hälsa på 
populationsnivå, vilket har goda samhällsekonomiska effekter. 

En potentiell modell för att mäta detta är via HEAT-
verktyget, framtaget av världshälsoorganisationen WHO. 
Kortfattat grundar HEAT de ekonomiska kalkylerna på 
värdet av ett statistiskt liv, vilket enligt Trafikverket menar 
är 40,5 miljoner kronor. Därefter beräknas hur stor andel 
förtida död som ökad cykling eller gång kan förhindra, vilket 
sedan resulterar i en summa pengar som en åtgärd sparar 
per år. Dessutom skattas ett minskat produktionsbortfall, 
med antagandet att sjukfrånvaron hos regelbundna cyklister 
och gångtrafikanter är 15% lägre än hos de som inte 
vardagsmotionerar.  

Det är dock viktigt att ha med sig att de positiva ekonomiska 
effekterna som verktyget visar inte enbart kan tillgodoräknas av 
kommunen, utan gäller hela den offentliga sektorn. Utmaningen 
med att kvantifiera de ekonomiska mervärdena av fler gång- och 
cykelresor är framför allt att det finns en brist på forskning om 
effektsamband mellan nya åtgärder och beteendeförändring. 
Det saknas alltså tillförlitliga modeller och verktyg för att 
bedöma exempelvis hur många fler cykelresor en ny  
cykelbana kan generera. 

Ramböll menar att det finns ungefär samma problematik 
kring kvantifierandet av grönytor, men där är korrelationerna 
ännu mer komplexa. Det finns dock vissa belägg för att 
grönområden leder till förbättrad mental hälsa och kognitiva 
funktioner, minskad förekomst av diabetes typ 2 och minskad 
dödlighet. Det saknas dock klarlagda effektsamband mellan 
skapandet och bevarandet av grönytor och hur de nyttjas, 
och det finns inga modeller som kvantifierar de ekonomiska 
vinsterna av grönytor. 

Enligt Boverket ska ett grönområde ligga inom 300 meter 
från bostaden, arbetsplatsen eller skolan för att besökas 
ofta. Dessutom är tillgängligheten viktig, det ska alltså finnas 
säkra och trygga vägar dit. Även upplevelsevärdena och 
användningsmöjligheterna i grönytan har stor betydelse. 
Folkhälsomyndigheten (2010) har tagit fram en manual för 
förslag på indikationer, som skulle kunna vara användbara  
i det fortsatta arbetet med orter  
som Landvetter. 

Mölndalsån
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Nuläge och analys
I detta avsnitt sker en analys av den befintliga situationen i Landvetter centrum utifrån tre 
perspektiv: Sammanhållen stad, Samspel och Vardagsliv. 

” Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i livet 
vävs samman till en variation där boende, arbete, kultur och 
rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska finnas 
kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens olika 
delar så att alla kan ta sig fram enkelt och säkert”  
Göteborgs stad 2016

Den största fysiska barriären i Landvetter är riksväg 40.  
Barriären påverkar förutsättningarna för att passera vägen  
smidigt, men också vilka verksamheter som passar att an-

lägga i anslutning till motorvägen. Det gör att den verkliga 
barriären blir betydligt större än bara själva motorvä-
gen. Både tunneln och bron har pekats ut som otrygga 
av Landvetterbor. Underlaget visar också att det finns 
mentala barriärer i centrum som är ännu mer påtagliga i 
det vardagliga livet. Med mental barriär menas att det inte 
finns något direkt fysiskt hinder som förhindrar rörelser, 
utan istället kan aspekter som otrygghet eller ett upplevt 
hinder göra att människor undviker vissa vägar. I Land-
vetter centrum finns idag flera sådana barriärer. Barn och 
ungdomar kan röra sig relativt fritt i de norra delarna av 
Landvetter där trafiken är begränsad. Många barn tar sig 
till och från skolan på egen hand till exempel. 

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

Sammanhållen stad

”Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande 
stråk och platser där olika människor kan ses och mötas skapar 
förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens miljöer är också 
viktiga för barns lek och lärande.”  
- Göteborgs stad 2016. 
 

Det finns ett begränsat samspel mellan olika platser i Landvet-
ter centrum. Istället kan områdena beskrivas som olika enkla-
ver där centrum, skolan och bostadsområdena finns 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. Det resulterar i både mindre rörelse och ögon i 
centrum eftersom bostadsbebyggelsen ofta vänder sig från de 
centrala delarna in mot innergården. Det mentala avståndet 
mellan olika områden blir  därför stora.  

Det finns även ett bristande samspel mellan olika typer av 
trafikslag på torget. Idag har bilen ett mycket tydligt företräde 
framför andra trafikslag, vilket skapar en otrygghet för gång- 
och cykeltrafikanter. Detta gäller i synnerhet människor som är 
extra utsatta i trafiken, såsom barn och äldre.

Analyskarta som visar på  
de olika enklaverna som  
finns i Landvetter centrum.  
Gula områden är bostads-
områden, 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. 

Samspel
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Vardagsliv

”Stadens utformning ska underlätta det praktiska vardagsli-
vet. Det fysiska avståndet, men också graden av trygghet och 
tillgänglighet, är faktorer som påverkar människors möjligheter att 
utöva vardagliga aktiviteter och sysslor, samt ha en meningsfull 
fritid. Vardagslivsperspektivet handlar också om tillgången till goda 
boendemiljöer, liksom parker och grönområden”  
- Göteborgs stad 2016  
 

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. 
Därför finns en risk för konlikt mellan utomståendes behov 
av god tillgänglighet med bil och de närboendes behov av 
goda livsmiljöer där det är enkelt att ta sig fram via gång 
och cykel.  Dagens placering av skolan är bra. Många barn 
kan ta sig till och från skolan på egen hand. 

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, vilket även har konstaterats i tidigare  
analyser (Härryda kommun, 2020).

Skola

Lekplats

Utomhusidrott

Rekreation/natur

Busstation

Centrumhandel

Idrottshall

Kulturhus Bibliotek

Ishall

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. 

Beskrivning av föreslagen stadsbyggnadsplan

Konsekvensanalys
I detta kapitel presenteras de konsekvenser som genomförandet av föreslagen stadsbyggnads- 
studie skulle kunna ge utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Analysen har utgått från de tre 
aspekterna ”Vardagsliv”, ”Samspel” och ”Sammanhållen bebyggelse”. I analysen presenteras  
möjliga konsekvenser för respektive aspekt. 

Grön konsekvens innebär 
att planförslaget medför 
förbättringar i jämförelse med 
nuläget. 

Gul konsekvens kan innebära 
att planförslaget medför både 
förbättringar och försämringar, 
eller varken eller. Det kan 
också innebära att det finns 
komplexiteter som behöver 
hanteras vidare i den fortsatta 
processen. 

Röd konsekvens innebär att 
planen medför en försämring 
i jämförelse med nuläget 
om inga ytterligare åtgärder 
genomförs. 

Kulturhus
Skola och 
skolgård

Torg

Park

Parkering

Härrydavägen

Riksväg 40

Resecentrum

Handelsträdgård

Nedan finns en karta över det nuvarande förslaget på 
stadsbyggnadsplan som tagits fram. Det är detta förslag som 
analyseras i socialkonsekvensanalysen. Planen medger cirka 
500-700 bostäder, en stor utveckling av både verksamheter 
och handel, en ny skola samt flera parkeringshus. Befintliga 
byggnader i centrum föreslås byggas på med bostäder och 
lokaler. Längs ut närmast riksväg 40 skapas en stadsrand av 
bebyggelse med blandat innehåll. 
    

Härrydavägen som går parallellt med riksväg 40 utgör 
angöringsväg för Landvetter centrum. Till denna kopplas 
gator in till centrum. Längre in i kvarteren med huvudsakligen 
bostäder, finns körbara gator på de gåendes villkor.  
I förlängningen av Lunnavägen föreslås en ny bro i centrums 
östra del. Vilka funktioner denna koppling ska ha behöver 
studeras närmare i kommande skeden.

(Stadsbyggnadsplan, Krook & Tjäder)
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Den nya föreslagna torgytan på en cirka 
en tredjedel av parkeringsytan ger goda 

förutsättningar för ett bättre samspel mellan 
gång- och cykeltrafikanter samt biltrafikanter. 

Utformningen kan minska den uppleva otryggheten 
som skapas av trafiksituationen på torget idag. 

Planen bidrar med en mer sammanhållen 
bebyggelse över centrum, med mer och 

fler byggnader generellt, men också en 
större blandning av funktioner. Det skapar  

goda förutsättningar för att de mentala barriärerna 
i centrum minskar och att det blir mer rörelse och 
ögon på gatan. 

Den föreslagna planen bidrar genom ny 
bebyggelse och gator till ett bättre samspel 

mellan ny och befintlig bebyggelse. Detta 
gäller i synnerhet i nordost, där centrum anslu-

ter till befintlig bebyggelse. Förslaget innebär att en ny 
skola hänger bättre ihop med övrig bebyggelse och 
inte sluter sig inåt, vilket bidrar till en ökad trygghet 
och att upplevelsen av centrum som en separat enklav 
från övriga Landvetter minskar.  

Beroende på hur grönstråket utformas kan 
det finnas en risk för att det blir otydligt vad 

som är offentliga gångytor och vad som är 
innergårdar. Det kan försämra boendekvalitén, 

eftersom gårdarna kan upplevas för offentlig för att 
användas som innergård. Kvaliteten som  tillgängliga 
gångstråk kan också försämras om människor upplever 
att de passerar genom någons privata innergård. Detta 
behöver beaktas i den fortsatta processen. En tydlig 
avgränsning mellan offentliga och privata zoner bör 
gestaltas.

I planen beskrivs hur  den befintliga gång- 
och cykelbron vid Landvetter centrum ska 

bli en viktig knutpunkt. Detta skulle kunna 
utvecklas och konkretiseras ytterligare så att 

ambitionen om att minska barriären över  
riksvägen uppnås. 

Planen innebär att fler gator anläggs och mer 
trafik dras in i de östra delarna av Landvet-

ter centrum. Det blir därmed viktigt att i det 
fortsatta detaljplanearbetet planera hur möten 

mellan bilister och gång- och cykeltrafikanter ska ske, 
så att barn även fortsättningsvis har goda möjligheter 
att ta sig till skolan själva. 

1
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I planen föreslås, två närparker vilket är en 
förbättring från nuläget. I framförallt de syd-

östra delarna av planområdet kan det dock 
finnas behov av ytterligare grönska i form av en 

mindre närpark eller väl tilltagna innergårdar.  

Planförslaget innehåller en bra placering av 
skola, då den i stort sett föreslås på samma 

plats som nuvarande. Platsen är central med 
god tillgänglighet med gång och cykel. Friytan 

för elever kan behöva studeras vidare beroende på 
antal elever i den nya skolan. 
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Förbättringarna för gång- och cykeltrafikan-
ter ger bättre förutsättningar för att få ihop 

vardagslivet. För bilister bör inte förslaget 
innebära en försämrad tillgänglighet eftersom 

en fortsatt god tillgång på parkeringar säkerställs. 

Bättre förutsättningar för vardagsliv hela 
dygnet eftersom planen möjliggör för fler 

verksamheter och bostäder i Landvetter 
centrum. 

7

8

Planförslaget möjliggör för slutna gårdar 
vilket kan vara viktigt i ett tätexploaterat 

område som Landvetter centrum. I planen 
konstateras att mycket ska få plats på en liten 

yta. Det medför risken att utegårdarnas funktion och 
storlek prioriteras bort till förmån för annan markan-
vändning i det fortsatta planarbetet. Detta behöver 
följas upp och beaktas i den fortsatta processen.  

På platsen finns idag en populär lekplats som 
används flitigt. I planen ser den ut att försvin-

na utan att lekytan kompenseras på en annan 
plats. Skolgården kan visserligen tänkas vara en 

kompensation, men det är viktigt att det finns tillgång 
till lekytor för alla åldrar även under skoltid. 

Idag ligger ishallen centralt i Landvetter. 
Vid en nyexplaotering av centrum är det 

oundvikligt att vissa verksamheter behöver 
flyttas, men det innebär en försämring för 

barns självständiga mobilitet att avståndet till ishallen, 
som planeras att flyttas, blir längre. Detta kan delvis 
kompenseras genom goda kollektivtrafikmöjligheter, 
men det är troligt att en större andel barn än idag 
kommer köras av sina föräldrar till aktiviteter i den 
nya tilltänkta ishallen. Ett flyttat läge innebär också att 
ishallen inte blir lika tillgänglig för skolorna i Landvetter 
under skoltid.  

11

12

13

Samspel

Sammanhållen  
bebyggelse

Vardagsliv
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Rekommendationer
Utifrån kunskapsunderlaget, nuläget och analysen av konsekvenserna av stadsbyggnadsstudien 
har fem rekommendationer tagits fram. Det är frågor som behöver beaktas både i det fortsatta 
arbetet med stadsbyggnadsstudien, men också i framtida detaljplaneprocesser. 

Beakta behovet av lekplatser och grönytor 
Idag finns en brist på offentliga lekplatser för yngre barn i Landvetter centrum. I planförslaget försvinner 
ytterligare en lekplats. Det vore mycket positivt om bristen åtgärdades, förslagsvis genom att peka ut 
möjliga platser för nya lekplatser i stadsbyggnadsstudien eller behålla den befintliga platsen. 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. 

I planen föreslås ett grönstråk utmed Agnebäcken. Dessutom lyfts den föreslagna skolgården som en 
viktig grönyta, liksom träd och planteringar längs med gator och offentliga platser. Eftersom stadsbygg-
nadsstudien innebär en förtätning där fler mångfunktionella ytor ska integreras i centrum behöver 
anläggning av grönytor säkerställas i det fortsatta planarbetet. 

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. Innergårdar bör upplevas som privata medan gator, grönstråk och 
torg ska kännas offentliga. 

Ett sätt att tydliggöra avgränsningen är genom slutna kvarter men även höjdskillnader, låga staket och 
andra utformningar kan fungera. Ett viktigt verktyg för att bidra till avgränsningen är att vara restriktiv 
med smitvägar. Alltså undvika att dra gångstråk rakt genom bostadsgårdar. Om detta ändå bedöms 
lämpligt bör en intressevägning göras mellan tillgänglighet och boendekvalitet.  

Låt trygghetsperspektivet genomsyra planeringen 
Planförslaget bedöms redan nu medföra stora förbättringar i jämförelse med nuläget, men det är 
viktigt att trygghetsperspektivet fortsätter 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 blir också extra viktig, 
liksom att många fönster vetter mot resecentrum. 

En annan viktig aspekt blir utformningen av föreslagna parkeringshus. Fördelarna med parkeringshus är 
bland annat att yta frigörs för bostäder och andra verksamheter. Dessutom genereras mindre trafik inne i 
centrum vilket förenklar rörelse med gång och cykel. Men parkeringshus riskerar också att medföra miljö-
er som upplevs otrygga. Därför är det viktigt att garagen utformas med trygghet som en central aspekt.

 
Gör aktiva avvägningar vid intressekonflikter 
Vid en förtätning med en ambition om mångfunktionalitet kommer olika intressen oundvikligen att 
ställas mot varandra. Stadsbyggnadsstudien har en ambitiös framtidsbild med många nya bostäder, 
verksamheter och att det tillsammans ska skapa ett attraktivt stadsliv. I den sociala konsekvensanalysen 
lyfts flera viktiga aspekter, såsom grönytor och tydliga avgränsningar. Det innebär inte att dessa aspekter 
alltid måste väga tyngst, men det måste ske en aktiv intressevägning. Annars finns det risk för att exem-
pelvis bostadsgården blir den yta som ”blir över” när andra intressen har tillgodosetts. 

 
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 
etappbyggnaden av Landvetter centrum.
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Landvetter centrum är under utveckling. För att säkerställa den långsiktiga 
utvecklingen av Landvetters centrala delar har förvaltningen fått i uppdrag att göra 
en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå. I ett sådant komplext projekt ska en 
mängd olika intressekonflikter hanteras och avvägas. 

En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg att analysera och tydliggöra 
de sociala frågorna inom fysisk planering. Frågor som trygghet, mötesplatser, 
tillgänglighet och barnens perspektiv är aktuella.

Syftet med utredningen är att tydliggöra vilka sociala konsekvenser en 
centrumomvandling i Landvetter kan få, med analyser och rekommendationer  
för stadsplaneringen ur ett socialt perspektiv.
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I samband med stadsbyggnadsstudien för Landvetter 
centrum har denna ekosystemtjänstanalys tagits 
fram av White arkitekter på uppdrag av Härryda 
kommun. Rapporten innehåller en kartläggning av vilka 
ekosystemtjänster som finns inom Landvetter idag och 
en analys av hur existerande värden kan bibehållas 
i samband med att centrum förtätas. Rapporten 
utreder vilka strukturer som behöver bevaras, stärkas 
eller skapas för att kompensera de förluster som 
uppstår i samband med urbanisering och förtätning. 
Dessutom tillhandahålls förslag till åtgärder för hur 
ekosystemtjänster kan skapas och förstärkas i samband 
med utvecklingen av Landvetter.

Inventering & analys
Ekosystemtjänster är alla tjänster och produkter som 
naturens ekosystem ger människan. 
En kartläggning visar att naturområden kring Landvetter 
har höga värden för ekosystemtjänster. Några exempel 
på större natur- och vattenområdena är Gallhållans 
naturreservat, Landehofs friluftsområde, Agnebäcken, 
Yxsjöområdet och Mölndalsån. Samtliga områden 
har starka tydliga grön- och blåstrukturer som skapar 
bra förutsättningar för stödjande, reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster. I dessa områden finns 
höga värden för biologisk mångfald, ekologiskt samspel, 
livsmiljöer, men även reglering av lokalklimat, skydd mot 
extremväder, reglering och rening av vatten, luftrening, 
reglering av buller och pollinering. De försörjande 
ekosystemtjänster finns även i mindre omfattning genom 
skogsområden för skogsbruk, dricksvattenförsörjning, 
mat i form av svamp och bär, grundvattenbildning 
och dricksvatten. Dessutom finns bra kopplingar och 
stråk för rörelse mellan naturområden och en stor 
variation av mötesplatser. Detta bidrar till de kulturella 
ekosystemtjänsterna som består av fysisk hälsa, mentalt 
välbefinnande och social interaktion. 
Vissa strukturer kring tätorten bidrar också med värden 
för ekosystemtjänster, t.ex. trädgårdar, kyrkogårdsmiljöer 
eller grön- och blåstrukturer med flera vegetationsskikt.
I Landvetter centrum är grön- och blåstrukturer inte lika 
utbrett, vilket skapar lägre värde av ekosystemtjänster. 
Här finns därför stor potential att förstärka värdet för 
ekosystemtjänster i samband med utvecklingen av 
Landvetter centrum. 

Planera & förvalta
Biologisk mångfald, reglerande av lokalklimat och 
social interaktion har identifierats som prioriterade 
ekosystemtjänster för kommande centrumutveckling. 
Centrummiljön behöver stärkas med nya strukturer i 
strategiska lägen som har höga värden för biologisk 
mångfald och livsmiljöer. Ett prioriterat antal artgrupper 
och biotoper har föreslagits – ädellövträd, pollinatörer 
och ängsmark. Den nya grönskan bör även fungera 
som spridningskorridorer mellan nytillkommen och 
befintlig grönska och vatten. För att bevara och utveckla 
biologisk mångfald krävs därtill naturvårdsinriktad 
skötsel och upprustning av befintliga miljöer. För att 
grönskan långsiktigt ska kunna öka i värde behöver 
återföring av näring och vatten säkras. För att lyckas 
med detta behöver de naturliga processerna, såsom 
nedbrytning tillåtas ta plats i högre grad, även i tätorts- 
och centrumnära miljöer. Fler grön- och blåstrukturer 
med vegetation i olika skikt och upprustning av befintliga 
gröna ytor skulle öka kapaciteten för reglering av 
lokalklimat, rening och reglering av vatten och även 
bullerdämpning. Dessa strukturer kan även bidra till att 
skapa platser för social interaktion med hög kvalitet och 
stor användningsgrad. 
Det är viktigt att skydda befintliga fridfulla platser med 
värden som trivselljud och utsikter, samt förstärka dessa 
med flera grönstrukturer. Stråk och kopplingar mellan 
grön- och blåstrukturer är viktiga och kan förstärkas 
med mer kvalitativ grönska längs viktiga stråk. Detta är 
särskilt viktigt vid barriärer såsom riksväg 40 eller andra 
större vägar. 

SAMMANFAT TNING
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Människan är beroende av naturen och 
de tjänster, ekosystemtjänster, som den 
ger. Genom att inventera, analysera och 
planera för ekosystemtjänster skapas 
attraktiva, hållbara, resilienta och 
hälsosamma städer och tätorter. 

Samhället står inför stora utmaningar. 
Klimatförändringarna, urbaniseringen och 
bostadsbristen samt förlusten av biologisk mångfald 
gör att det finns ett stort behov av att ställa om vårt 
samhälle. Naturens tjänster tas ofta för givna och det är 
först när de är borta som deras värde uttrycks. 

Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra värdet på de 
tjänster som naturen ger oss människor. Hur vi använder 
mark och vatten, planerar och bygger är centralt för 
naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster. När 
kommunen avväger mellan olika intressen i planeringen 

behöver de aktuella ekosystemtjänsterna vara kända. 
Det är också möjligt att skapa nya ekosystemtjänster 
när vi bygger och förvaltar, framförallt i områden där det 
råder brist på ekosystemtjänster.

Parker, grönområden och natur kan hjälpa oss att 
hantera flera av dessa utmaningar. Stadens ekosystem 
är en resurs för att ta hand om dagvatten, sänka 
temperaturer, rena luft och vatten samt minska 
buller. Grönska och natur ger möjlighet till vila och 
återhämtning och är viktiga för lek och rekreation. 
Samtidigt är staden en viktig livsmiljö för djur och 
växter som inte längre får plats i jordbruks- eller 
skogsbrukslandskapet.

Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna 
definierade och indelade i fyra olika grupper utifrån 
vilken funktion de har. Dessa grupper kallas försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster, 
se kommande sidor.

Ekosystemtjänster
G RUNDEN T ILL LEVANDE OCH HÄL SOSAMMA LIVSMIL JÖER

Flera av FN:s 17 hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 är starkt 
knutna till ekosystemtjänster. De mest relevanta för ekosys-

temtjänster i den byggda miljön är mål 11 (hållbara städer och 
samhällen) och 15 ( ekosystem och biologisk mångfald).

”Ekosystemtjänster är alla tjänster och 
produkter som naturens ekosystem ger 
oss människor. De bidrar till vår välfärd 

och livskvalitet
Boverket

INTRODUK TION EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Kulturella tjänster innebär 

immateriella funktioner 

från naturen, t.ex. 

upplevelsevärden, hälsa, 

kognitiva utveckling, 

rekreation, kulturarv och 

estetiska värden.

Reglerande 

ekosystemtjänster 

innebär reglering av 

kritiska processer, 

t.ex. rening av luft och 

vatten, reglering av 

lokalt och globalt klimat, 

pollinering, robusthet 

mot översvämningar och 

jorderosion m.m.

Försörjande 

ekosystemtjänster 

innebär fysiska produkter 

från naturen t.ex. mat, 

färskvatten, syre, 

förnybara bränslen, 

genetiska material och 

läkemedel.

Page 52 of 674



9

1.3 LIVSMILJÖER
Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och 
djurarters fortplantning, födosök och sprid-

ning.

1.2 EKOLOGISK SAMSPEL
Samspel mellan två eller flera arter bidrar till 

ekosystem-funktioner.

1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD
Variationsrikedom inom arter, mellan arter och 
av ekosystem möjliggör anpassning och ger

motståndskraft.

1.4 NATURLIGA KRETSLOPP
Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, 

kol och näringsämnen som
kväve och fosfor.

1.5 JORDMÅNSBILDNING
Ekosystemens organismer bryter ned material 

på och i marken och frigör näringsämnen.

2.3 SKYDD MOT EXTREMVÄDER
Grönska och natur förebygger och skyd-

dar mot extremväder som storm, höga vågor, 
översvämning, skyfall, skred och torka.

2.2 EROSIONSSKYDD
Växternas rötter på land och i vatten binder 
jord och sediment. Blad och grenar skyddar 

jorden från att sköljas bort.

2.1 REGLERANDE AV LOKALKLIMAT
Grönska och natur bidrar lokalt till jämnare 

temperatur, ökad
luftfuktighet, skugga och vindskydd.

2.4 LUFTRENING
Växtlighet renar luft genom att filtrera och 

fånga upp föroreningar.

2.5 REGLERING AV BULLER
Växtlighet och icke hårdgjord mark däm-
par buller och skapar lugnare miljöer för 

människor och djur.

2.8 REGLERING AV SKADEDJUR OCH 
SKADEVÄXTER

Djur och andra organismer kan
reglera och minska mängden skadedjur, ska-

deväxter och sjukdomsbärare.

2.7 POLLINERING
Insekter pollinerar blommande växter som ut-
vecklar frukt, bär och frö för växtens fortplant-
ning och för produktion av mat till människor 

och djur.

2.6 RENING & REGLERING AV VATTEN
Våtmarker, grönområden och andra ekosys-
tem fördröjer, filtrerar och renar vatten från 

föroreningar samt förebygger översvämningar, 
erosion och torka.

3.3 RÅVAROR
Växter och djur ger oss råvaror och material 
som virke, läder, biokemikalier och gödsel.

3.2 VATTENFÖRSÖRJNING
Ekosystemen lagrar, renar och reglerar till-

gången till vatten för dricksvatten, bevattning 
av grödor och andra ändamål.

3.1 MATFÖRSÖRJNING
Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter 

till odling, djurhållning, fiske och jakt.

3.4 ENERGI
Ved, grödor och biologiska

restprodukter kan ge oss värme och energi 
genom biogas och andra bränslen.

4.3 KUNSKAP OCH INSPIRATION
Grönska och natur kan ge inspiration, kun-
skap och öka förståelse för ekosystemens 

samband och betydelse för människan.

4.2 MENTALT VÄLBEFINNANDE
Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, väl-

befinnande och mental återhämtning.

4.1 FYSISK HÄLSA
Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som 

motion, lek och friluftsliv.

4.4 SOCIAL INTERAKTION
Grönska och natur erbjuder mötesplatser för 

människor av olika bakgrund och åldrar.

4.5 KULTURARV OCH IDENTITET
Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, 
bidrar till den lokala identiteten och är en del 

av kulturarvet.

INTRODUK TION EKOSYS TE MTJÄNS TER

Beskrivning av varje ekosystemtjänst
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INTRODUK TION EKOSYS TE MTJÄNS TER

EKOSYSTEMENS KEDJEREAKTION
Vi människor tar hela tiden del av naturens tjänster. Du 
kanske inte tänker på det i stunden, men bakom varje 
steg och andetag ligger mängder av komplexa ekologis-
ka processer mellan olika arter och organismer. I natu-
rens ekosystem hänger allt ihop. 
De stödjande ekosystemtjänsterna, med en mångfald av 
liv och processer, är basen i kedjan och förutsättningen 

för att de reglerande ekosystemtjänsterna ska fungera. 
När de reglerande ekosystemtjänsterna kan leverera en 
robusthet och trygghet i kritiska processer byggs möj-
ligheterna på för kulturella ekosystemtjänster att kunna 
levereras. Med en hel kedja har naturen inte bara skapat 
möjligheter för djur, växter och människor att leva, utan 
dessutom att må bra, trivas och njuta. 

Men vad händer om en funktion i ett ekosystem rubbas? 
Om en viktig ekosystem försvinner? Faktum är att det 
påverkar hela systemet.
Ekosystemen är fulla av ömsesidiga beroenden och 
interaktioner. Försvinner parken så förlorar vi mer än 
skugga och fågelsång. Kedjan brister och behöver lagas 
för att kunna leverera samtliga ekosystemtjänster igen. 

STÖDJANDE TJÄNSTER
 - Jordmånsbildning
- Naturliga kretslopp
- Biologisk mångfald

- Livsmiljöer

REGLERANDE TJÄNSTER
- Reglerande av lokalklimat

- Rening och reglering av vatten
- Luftrening

- Reglering av buller

KULTURELLA TJÄNSTER
- Kunskap och inspiration

- Fysisk hälsa
- Mentalt välbefinnande

I naturens ekosystem hänger allt ihop. Men vad händer om en funktion i 
ett ekosystem rubbas?

Hela systemet påverkas om en 
funktion rubbas.
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Landvetters centrala delar står inför en 
utbyggnad och förtätning med bostäder, 
verksamheter och service som gör 
att stadsbilden kommer att förändras. 
För att säkerställa den långsiktiga 
utvecklingen av Landvetters centrala 
delar ska en stadsbyggnadsstudie på 
strategisk nivå tas fram.

Härryda kommuns samhällsbyggnadssektor har fått ett 
politiskt uppdrag att ta fram en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå för Landvetter centrum. Syftet 
med studien är att ta fram strategier och principer 
för utvecklingen och förslag till övergripande 
planstruktur, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Denna 
ekosystemtjänstanalys för Landvetter centrum 
är en av flera utredningar i arbetet med aktuell 
stadsbyggnadsstudie.

LANDVETTER IDAG
Landvetter ligger i storstadens ytterkant. Orten kan 
ses som en övergång från stad till land. Runt hela 
orten finnns omhändertagen naturmark. Karaktären i 
Landvetter präglas starkt av det omgivande landskapets 
topografi där bebyggelsen ligger samlad i botten av 
dalen och klättrar upp mot sluttningarna. Högre upp blir 
de branta sluttningarna skogsbeklädda och skapar en 
grönskande inramning. 

Rakt genom samhället går riksväg 40 som delar 
orten i två delar. Även Mölndalsån och järnvägen har 

barriäreffekt, då de går genom samhället i östvästlig 
riktning. Söder om motorvägen ligger den äldre delen 
av Landvetter. Här slingrar Mölndalsån fram och mynnar 
i Landvettersjön vid kyrkan. Norr om motorvägen ligger 
dagens centrumbebyggelse som byggdes under 
70-talet. Här har bebyggelsen en annan, tätare karaktär 
än på den södra sidan. 

STRATEGISK PLAN AGENDA 2030
Två av de 17 globala målen för hållbar utveckling 
lyfts fram som särskilt viktiga att jobba med i Härryda 
kommun: God hälsa och välbefinnande samt Hållbara 
städer och samhällen. För att ta ytterligare kliv framåt 
och bidra till den omfattande samhällsförändring som 
måste till har fyra särskilda insatsområden identifierats, 
varav två av dem är psykisk hälsa och biologisk 
mångfald. Dessa två insatsområden är direkt kopplade 
med ekosystemtjänster. 

UPPDRAG
Denna ekosystemtjänstanalys för Landvetter centrum 
klargör vilka tjänster som finns i orten, vad som behöver 
stärkas och skapas, samt ger rekommendationer inför 
framtida centrumutveckling. Utredningen omfattar både 
inventering av nuläge och utvärdering av förslag till 
stadsbyggnadsplan för Landvetter centrum.

LONA-BIDRAG
Ekosystemtjänstanalysen för Landvetter centrum 
har delvis finansierat av lokala naturvårdsbidrag, 
så kallat LONA-bidrag. Därför redovisas nedan 
hur länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och 
grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidrag har 
följts. 

Ekosystemtjänstanalysen har integrerat befintligt 
underlagsmaterial över natur-, kultur- och 
friluftslivsvärden i form av såväl kommunala underlag 
så som Grönplan, Friluftsplan, Landskapsanalys, 
Naturvårdsplan, Grön- och blåstruktur i Härryda 
kommun mm och de begrepp som tas upp däri liksom 
öppna GIS-underlag från Länsstyrelsen (bl a underlag 
på skyddsvärda träd och värdekärnor och värdetrakter 
inom grön infrastruktur) samt Artdataportalen m.m.
Analysen har utförts med ett landskapsperspektiv 
för att få en kontext och samtidigt kunna bedöma 
kopplingar till grönstråk och spridningsvägar som 
löper i och mellan tätorterna, centrummiljön och 
omkringliggande områden. Detta också för att kunna 
utgöra ett bra underlag i den fysiska planeringen och för 
annan verksamhet så att biologisk mångfald (inklusive 
värdekärnor och värdetrakter) och ekosystemtjänster 
kan värnas om och nya värden skapas på strategiskt 
viktiga platser vid genomförandet av planer.
Ekosystemtjänstanalysen redogör för hur kommunen 
ska ta hänsyn till natur-, kultur- och friluftslivsvärden 
fortsatt i syfte att stärka befintliga värdekärnor 
och värdetrakter samt bevara och utveckla deras 
ekosystemtjänster liksom kopplingar till grönstråk 
och spridningsvägar. Detta genom att ge en rad 
rekommendationer för hur och var biologisk mångfald 
liksom de andra ekosystemtjänster ska stärkas genom 
ett antal relevanta åtgärder. Dessa kan genomföras som 
en del av den planerade utvecklingen men även som 
kompensationsåtgärder.
Brister i befintligt underlag har identifierats i viss 
mån. Vissa större grönstrukturers naturvärden är inte 
bedömda och har således inte kunnat integreras i 
analysen fullt ut, t.ex. Landehofs friluftsområde.

Landvetter centrum
EN ORT I  UT VECKLING

INTRODUK TION L ANDVET TER CENTRUM
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INTRODUK TION L ANDVET TER CENTRUM

Ungefärlig avgränsning för ekosystemtjänstanalysen

Koppling till om

givningar

Avgränsning ekosystem
tjänstanalys

Landvettersjön

Landvetter centrum

Riksväg 40

OMRÅDESAVGRÄNSNING

Ungefärlig avgränsning för 
ekosystemtjänstanalysen är 
Landvetters centrala delar, se 
inre ring på kartan. Eftersom 
ekosystemtjänster är beroende av 
större områden och kopplingar till 
omlandet är det relevant att se till 
ett större område. Detta redovisas 
då översiktligt enligt yttre ring på 
kartan.
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Ekosystemtjänstanalysen är ett viktigt verktyg för att 
identifiera vilka ekosystemtjänster som finns i Landvetter 
idag, vilka som behöver bevaras, stärkas eller tillskapas, 
samt prioriteringar och rekommendationer inför framtida 
utveckling. 

Metoden för denna ekosystemtjänstanalys bygger på tre 
olika delar: 

1. Inventera
Kartläggning av befintliga ekosystemtjänster, samt 
bedömnings av status och utvecklingspotential.
2. Analysera
Bedömning och prioritering enligt fyra S: skydda, stärka, 
skapa, skippa.
3. Planera & Förvalta.
Förslag och principer för hur ekosystemtjänster kan 
stärkas och utvecklas i fortsatt centrumutveckling.

De tre delarna är tydligt kopplade till varandra 
där resultatet för en del är en förutsättning för 
andra. Metoden är framtagen för att främja ett 
helhetsperspektiv, från inventering och analys, till 
rekommendationer och i slutänden realisering och 
förvaltning. Genom att förtydliga kopplingarna mellan 
dessa tre delar ökar möjligheterna att säkerställa goda 
ekosystemtjänster vid planering och byggande och ger 
ekosystem som levererar tjänster över lång tid. 

TRE DELAR MED T YDLIG KOPPLING

INVENTERA 
Kartläggning

ANALYSERA 
Behov & 

bedömning

PLANERA & 
FÖRVALTA

INTRODUK TION METOD

Bild från digital workshop med nyckelpersoner från kommunen 
inför skede 1, Inventera

Metod
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DEL 1 
INVENTERA
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BEFINTLIG LOKALISERING
Under denna rubrik redovisas var respektive ekosystem-
tjänst finns i dagsläget.

STATUS & UTVECKLINGSPOTENTIAL
Under denna rubrik redovisas status på respektive 
befintlig ekosystemtjänst enligt förljande tre val: bra, 
ok eller dålig status (förekomst och kvalitet). Dessa 
illustreras med följande figurer bredvid respektive 
ekosystemtjänst-ikon. 
    Bra    Ok               Dålig

Under denna rubrik redovisas även kort vad som krävs 
för att bevara och/eller utveckla befintliga ekosystem-
tjänster, som en vägledning inför arbetet i kommande 
skeden.

I denna del av rapporten sammanställs det inventerings-
arbete av områdets nuläge som har genomförts genom: 
• inarbetning av befintligt underlag
• fältinventering av ekosystemtjänster
• workshop med nyckelpersoner inom kommunen
• dialog med experter inom olika sakområden

Detta för att skapa en bra bild av områdets nuläge med 
vilka ekosystemtjänster (nyttor och värden) som finns på 
platsen idag.

Inventeringen sker utifrån respektive kategorisering av 
ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande, 
kulturella.

UNDERLAG

• Ortofoto
• Grundkarta för området i dwg-format
• Översiktsplan ÖP2012
• Naturvårdsplan
• Grön plan
• Agenda 2030, strategisk plan 2.0
• Kommunens vision
• Naturdatabas (befintliga inventeringar)
• Friluftsplan
• Gröna stråk i Härryda kommun 
• Grön och blåstruktur, jordbruksmark
• Ortsstudie Landvetter
• Avrinningskartering Landvetter
• Jordartskarta
• Medborgardialog Landvetter centrum
• Länsstyrelsens riktlinjer för naturvårds- och 

grönstrukturprogram framtagna med LONA-bidrag

”

Introduktion inventera

Alla invånare och besökare i Härryda 
kommun ska ha tillgång till en trivsam 
utemiljö, goda grönytor och rekreation 

med hög kvalitet
Vision Grön plan för Härryda kommun

INVENTERING OCH K ARTLÄGGNING

INVENTER A
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Stödjande ekosystemtjänster
BEFINTLIG SITUATION

1.3 LIVSMILJÖER1.2 EKOLOGISK SAMSPEL1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD
.

1.4 NATURLIGA KRETSLOPP 1.5 JORDMÅNSBILDNING

De stödjande ekosystemtjänsterna finns i olika grad i 
grön- och blåstrukturer såväl inom som utanför tätor-
ten. Huvudsakligen hittas de flesta av de stödjande eko-
systemtjänsterna inom de större natur- och vattenområ-
dena, men även i t ex trädgårdar och kyrkogårdsmiljöer 
närmare tätorten.

Gallhålans naturreservat: I Gallhålans naturreser-
vat finns tack vare dess storlek och kvaliteter samtliga 
av de stödjande ekosystemtjänsterna. Gallhålan består 
av ett flertal värdekärnor med sitt lövskogsdomineran-
de landskap med ekskogar, blandädellövskogar, alkärr, 
trädklädda hagmarker och brynmiljöer av värde för biolo-
gisk mångfald. Reservatet innehåller ett flertal livsmiljöer 
för en rad skyddsvärda arter och artgrupper. Gallhålan 
utgör tillsammans med Mölndalsån en viktig fågellokal 
i kommunen med sitt rika fågelliv. Ändamålsenlig sköt-
sel bidrar till upprätthållandet av viktiga livsmiljöer och 
skapar förutsättningar för cirkulationen av näringsämnen 
och jordmånsbildning genom naturliga nedbrytnings-
processer. Här finns också arter som genom interaktio-
ner mellan varandra bidrar till viktiga ekologiska funktio-
ner och upprätthållandet av ekosystemet.

Agnebäcken: Agnebäcken löper igenom ett värdekär-
neområde för ädel- och triviallövskog med höga natur-
värden av värde för biologisk mångfald. Området hyser 
livsmiljöer för ett flertal skyddsvärda arter och artgrup-
per kopplade till såväl vatten och landmiljön. Naturli-
ga processer bidrar till cirkulation av näringsämnen och 
vatten.

Mölndalsån: Strandzonen och Mölndalsåns meandran-
de lopp rymmer värdefulla naturmiljöer som strandbrin-
kar och alsumpskogar av stort värde för biologisk mång-
fald. Mölndalsån hyser livsmiljöer för en mångfald arter 
och artgrupper i samspel med varandra. Dess samman-
hängande storlek och meandrande form skapar unika 
förutsättningar för biologisk mångfald. Formen tillåter 
också naturliga nedbrytningsprocesser och cirkulering 
av näringsämnen att ta plats. 

INVENTER A S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER

MölndalsånYngel av vanlig groda som identifierades i samband med invente-
ringen i Agnebäcken.
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INVENTER A

Landehofs friluftsområdeTätortsgrönska

Gallhålans naturreservatLandvetter kyrka och kyrkogård

Landvetter centrum: Skyddsvärda träd och 
allémiljöer av värde för biologisk mångfald finns till viss 
del insprängt i centrummiljöernas grönska. I övrigt 
saknas utpekade värdefulla strukturer alternativt så 
saknas underlag för dessa. Tätortsgrönska är en viktig 
komponent för att få sammanhängande grönstrukturer 
att fungera som spridningskorridorer mellan 
grönområden.

Trädgårdar, kyrkogårdar och Lunnaskolan: Träd-
gårds- och kyrkogårdsmiljöerna i Landvetter utgör san-
nolikt livsmiljöer för en mångfald av arter och artgrupper 
så som fåglar, insekter, däggdjur mm. Dessa miljöer
tillåter också ekologiska samspel mellan arter vilket bi-
drar till  viktiga ekologiska funktioner och upprätthållan-
det av ekosystemet i stort. Grönområdet vid Lunnasko-
lan i norr tycks utgöra livsmiljö för ett flertal arter och 
artgrupper och hyser ett antal skyddsvärda träd.

Landehof: Landehofs friluftsområde i öster domine-
ras av barrskog. Områdets ekologiska värden är relativt 
okända. Möjligen utgör området livsmiljö för barrskogs-
knutna arter med krav på stora revirytor. I Landehofom-
rådet finns även tjärn- och våtmarksområden.

S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som 
skapar förutsättningar för olika typer av stödjande ekosystemtjänster

INVENTER A

Stödjande ekosystemtjänster
S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

1.3 LIVSMILJÖER1.2 EKOLOGISKT SAMSPEL1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 1.4 NATURLIGA KRETSLOPP 1.5 JORDMÅNSBILDNING

Ekosystemtjänsten biologisk 
mångfald finns i, utanför el-
ler i anslutning till tätorten, bl a 
i Gallhålans naturreservat inkl 
Agntjärn, Agnebäcken, Möln-
dalsån och Landvettersjön med 
omnejd, liksom i området vid 
Lunnaskolan och i flera områden 
i södra Landvetter. Trädgårds- 
och kyrkogårdsmiljöerna bju-
der också på biologisk mångfald 
medan centrum är fattig på bio-
logisk mångfald. En del skydds-
värda träd så som alm förekom-
mer dock sporadiskt i centrum.

För att bevara och utveckla bio-
logisk mångfald krävs ända-
målsenlig skötsel av befintliga 
miljöer, förstärkning av sprid-
ningskorridorer och utveckling 
av fler livsmiljöer för ett priorite-
rat antal arter.

 Ekosystemtjänsten ekologiskt 
samspel finns i större grön-
områden som har ett flertal ar-
töverskridande livsmiljöer, dvs 
i Gallhålans naturreservat inkl 
Agntjärn, Agnebäcken, Möln-
dalsån och Landvettersjön med 
omnejd, liksom i södra Landvet-
ter och i trädgårdsmiljöerna. I 
centrum förekommer inga ekolo-
giska samspel.

För att bevara och utveckla
ekologiskt samspel krävs nyska-
pande av grönstrukturer som 
erbjuder ett överlapp av oli-
ka arters livsmiljöer. Att skapa 
spridningskorridorer för att till-
gängliggöra livsmiljöer i högre 
grad utgör en viktig länk i detta.

Ekosystemtjänsten livsmiljö-
er finns lokaliserade till såväl 
de större grönstrukturerna så 
som Gallhållans naturreservat 
inkl Agntjärn, Agnebäcken och 
Mölndalsån med omnejd samt 
södra Landvetter, men även i 
mindre grönytor insprängt i och 
i nära anslutning till tätorten, så 
som området vid Lunnaskolan, 
trädgårds- och kyrkogårdsmilö-
jerna och i området strax söder 
om Landevi idrottsplats. Även 
skyddsvärda träd i centrummil-
jön bidrar med livsmiljö.

För att bevara och utveckla livs-
miljöer krävs nyskapande av nya 
livsmiljöer, med fördel för ett an-
tal prioriterade arter. Centrum 
blir en viktig pusselbit i detta ar-
bete.

Ekosystemtjänsten naturli-
ga kretslopp finns framför 
allt i vattenmiljöerna vad gäl-
ler vattnets kretslopp så som i 
Agntjärn, Agnebäcken, Möln-
dalsån och Landvettersjön. Cir-
kuleringen av näring finns i stör-
re gönytor med extensiv skötsel 
där t ex fallna löv får brytas ned 
så att näringen kommer eko-
systemet till godo igen, bl a i 
Gallhålans naturreservat, söd-
ra Landvetter och Landehofs fri-
luftsområde.

För att bevara och utveckla na-
turliga kretslopp krävs ett sys-
temtänk där man behöver tillåta 
naturliga processer att ta plats 
i högre grad genom en mer na-
turvårdsinriktad skötsel i befint-
liga och nya grönytor och säkra 
vattentillgången i dessa.

Ekosystemtjänsten jordmåns-
bildning finns lokaliserad till de 
större terrestra grönstrukturerna 
så som Gallhållans naturreser-
vat och södra Landvetter men 
även i Landehofs friluftsområ-
de eftersom det är en process 
som sker över en lång tid i större 
ekosystem.

För att bevara och utveckla jord-
månsbildning krävs bevarandet 
av stora terrestra miljöer (miljöer 
som återfinns på land) samt att 
skapa nya större grönstrukturer.

INVENTER A
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BEFINTLIG SITUATION

2.3 SKYDD MOT 
EXTREMVÄDER

2.2 EROSIONSSKYDD2.1 REGLERANDE AV 
LOKALKLIMAT

2.4 LUFTRENING 2.5 REGLERING AV BULLER 2.8 REGLERING AV 
SKADEDJUR & SKADEVÄXTER

2.7 POLLINERING2.6 RENING & REGLERING AV 
VATTEN

Naturområden
Gallhålans naturreservat, Landehof friluftsområde, och 
Yxsjöområdet har bra förutsättningar för reglerande eko-
systemtjänster. Flera skikt av vegetation ger ett myck-
et bra värde för reglering av lokalklimatet, luftrening och 
reglering av buller. Naturområdena med sin grönska och 
porösa markmaterial reducerar ljudnivån, samt hjälper till 
att syresätta och filtrera luften. Dessutom har dessa om-
råden stor kapacitet för rening och reglering av vatten, 
både genom infiltration ner i marken, genom upptag-
ning av växter samt genom fyllning av naturliga magasin 
i växtbädden. Hastigheten av ytavrinning minskas och 
dagvattnet fördröjs i ekosystemen och på så sätt mins-
kar riskerna för översvämningar, erosion, föroreningar 
och andra skador som orsakas av vatten. Skadedjurs-
regleraren duvhök förekommer i Gallhålan. Pollinatörer 
rör sig sannolikt i brynmiljöerna.

Mölndalsån och Agnebäcken
Mölndalsån och Agnebäcken, vilka båda mynnar ut i 
Landvettersjön, utgör särskilt viktiga strukturer för att 
rena och fördröja dagvatten i området, samt för hante-
ring av översvämningsrisk och erosionsskydd. Möln-
dalsån har en mer naturlig meandrande form med bra 
förutsättningar för rening och reglering av vatten, samt 
hantering av översvämningar. Agnebäcken är delvis kul-
verterad och tar emot större delen av dagvattnet från 
Landvetter tätort. Detta tillsammans med förekomsten 
av ett lågområde där bäcken är kulverterad ökar sår-
barheten och risken för översvämningar i området norr 
om Landvetter centrum, i närheten av idrottsplatsen. 
Mölndalsån och Agnebäcken med omgivande grön-
ska har flera skikt av vegetation med ett mycket bra vär-
de för reglering av lokalklimat, luftrening och reglering 
av buller. Mölndalsån och Agnebäcken är bra miljöer 
för många skadedjursreglerare, så som tornseglare och 
duvhök vilka förekommer här i stor utsträckning. Befintliga naturområden i Landvetter, t.ex. Mölndalsån med 

omgivande grönska, är mycket viktiga för samtliga reglerande 
ekosystemtjänster.

INVENTER A
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Bostadsområden
Bostadsområdet norr, öster och söder om Landvetter 
centrum har varierande förutsättningar för reglerande 
ekosystemtjänster. 

Villaområdenas trädgårdar innehåller generellt två 
skikt av vegetation och har ett bra värde för reglering av 
lokalklimat, luftrening och reglering av buller. Grönskan 
inom radhus- och flerbostadshusområden består oftast 
av ett skikt av vegetation, vilket har ett visst värde för 
reglering av lokalklimat, luftrening och reglering av 
buller. Dessa strukturer har även en viss förmåga att 
reducera, rena och fördröja ytavrinningen. Öppna, 
gröna ytor är en tillgång för tillfälligt hantering av större 
vattenflöde. Däremot är den befintliga kapaciteten 
att skydda mot extremväder begränsad, eftersom det 
saknas lokala lågpunkter som kan fördröja och avleda 
vattnet. 

Trädgårdarna i villaområden är en viktig resurs för 
ekosystemtjänsten pollinering. Pollinatörer rör sig 
inom en radie på ca 300 m för humlor och ca 3 km för 
honungsbin där trädgårdarna är viktiga för att skapa 

Länsmansparken är ett exempel på hur reglerande ekosystem-
tjänster kan integreras i urbana miljöer.

Hårdgjorda ytor dominerar 
Landvetter centrum.

Grönstrukturer är viktiga i när-
heten av högtrafikerade vägar. 

Öppna, gröna ytor mellan bebyggelsen bidrar till de reglerande 
ekosystemtjänster.

samband och koppla ihop olika områden för pollinatörer.

Landvetter centrum
Landvetter har som ort flera kvalitativa grönområden, 
men vegetationen är glesare i den centrala och mer ur-
bana delen. Grön- och blåstrukturer har flera fördelar i 
urbana miljöer där många människor vistas och rör sig. 
Träd i stadsmiljöer kan exempelvis ge skugga och skyd-
dar mot UV-strålning, transpirerar vatten som ökar luft-
fuktighet och deras struktur kan skapa nödvändiga luft-
strömmar.

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. 

Det finns potential att utveckla flera strukturer med bra 
förutsättningar för reglerande ekosystemtjänster.

Grönytorna vid riksvägen 40 har ett stort värde 
för reglerande ekosystemtjänster. Vägen är en källa 
till luftföroreningar och buller, därför har vegetation 
vid sidorna av vägen stor betydelse. Tät- och hög 
vegetation är viktig för luftrening och bullerdämpning. 
Trafiken orsakar även föroreningar som tas upp av 
ytavrinningen. Dessa permeabla ytor kan reglera, 
fördröja och rena dagvatten.

Skadedjursreglerararna duvhök och sparvhök tycks 
röra sig inom tätorten och nära centrummiljöerna, 
sannolikt i jakt på lätta byten som dras till de urbana 
miljöerna, t ex duvor, skator, kajor mm. Duv- och 
sparvhök häckar dock sannolikt i naturområdena 
utanför tätorten. Pollinatörer kan sannolikt nyttja vissa 
grönstrukturer i tätorten, så som planteringar och vissa 
blommande träd.

INVENTER A REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som 
skapar förutsättningar för de olika typer av reglerande ekosys-

temtjänster

INVENTER A

Reglerande ekosystemtjänster
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2.2 EROSIONSSKYDD

STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

2.3 SKYDD MOT 
EXTREMVÄDER

2.1 REGLERANDE AV 
LOKALKLIMAT

2.4 LUFTRENING

Ekosystemtjänsten reglerande av lo-
kalklimat finns i grön- och blåstrukturer 
genom växternas bidrag att skapa jäm-
nare temperatur lokalt, ökad luftfuktighet, 
skugga och vindskydd. Ytvatten har även 
en positiv effekt i lokalklimatet. Struktu-
rer med flera vegetationsskikt är särskilt 
viktiga för att skapa bra mikroklimat, ex-
empelvis Gallhålans naturreservat, Lan-
dehof friluftsområde, Agnebäcken och 
Mölndalsån. Bra förutsättningar för mik-
roklimat finns även i villaträdgårdar eller 
öppna, gröna ytor med vegetation och 
träd. Dessa strukturer finns i begränsad 
omfattning i Landvetter centrum.

För att bevara och utveckla reglering av 
lokalklimat krävs grön- och blåstrukturer 
med flera skikt av vegetation samt 
ytvatten. 

Ekosystemtjänsten erosionsskydd 
sker genom att vegetationen och dess 
rötter binder jorden och sediment vid 
höga vattenflöden. Bra förutsättningar 
för erosionsskydd finns i Mölndalsån 
söder om centrum och delvis i 
Agnebäcken. Gröna strukturer för 
erosionsskydd har särskilt stor betydelse 
i ytavrinningsvägar med stark lutande 
mark där det förekommer vattenflöde 
med hög hastighet. Ett exempel är 
avrinningsvägarna som avleder dagvatten 
från Landehofs friluftsområde. Strukturer 
för erosionsskydd finns inte i Landvetter 
centrum.

För att bevara och utveckla 
erosionsskydd krävs grön- och 
blåstrukturer med vegetation som binder 
jorden i samband med vattenflöde.

Ekosystemtjänsten skydd mot 
extremväder finns i grön- och 
blåstrukturer med kapacitet att fördröja 
och hantera extremvärder såsom 
skyfall och samt torka. Naturområden, 
Mölndalsån och delvis Agnebäcken 
har bra förutsättningar för skydd mot 
extremväder. Grön- och blåstrukturer 
som förekommer i låga och instängda 
område är speciellt viktiga. Området 
kring idrottsplatsen är ett exempel på en 
lågpunkt där utvecklingspotential finns. 
Strukturer för hantering av extremväder 
finns i mycket begränsade omfattning i 
Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla skydd mot 
extremväder krävs grön- och blåstruktu-
rer där stora vattenmängder förekommer, 
speciellt i låga och instängda områden.

Ekosystemtjänsten luftrening finns i 
grönstrukturer genom växternas lövverk, 
t.ex. i naturområden eller trädgårdar. 
Dessa strukturer är speciellt viktiga 
i närheten av högtrafikerade vägar. 
Det finns grönstrukturer i närheten 
av riksväg 40, Härkeshultsvägen och 
Lunnavägen som är viktiga att bevara. 
Strukturer med  flera vegetationsskikt är 
särskilt viktiga för luftrening, exempelvis 
Gallhålans naturreservat, Landehof 
friluftsområde, Agnebäcken och 
Mölndalsån. Grönstrukturer för luftrening 
finns i mycket begränsad omfattning i 
Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla luftrening 
krävs vegetation med löv och barr.  Antal 
skikt och typ av vegetation påverkar hur 
effektiv grönstrukturer är för luftrening. 

STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

INVENTER A

Reglerande ekosystemtjänster
REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER

Page 67 of 674



24

STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIALSTATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

2.5 REGLERING AV BULLER 2.8 REGLERING AV 
SKADEDJUR OCH SKADE-

VÄXTER

2.7 POLLINERING2.6 RENING & REGLERING AV 
VATTEN

Ekosystemtjänsten rening och 
reglering av vatten finns i grön- 
och blåstrukturer med kapacitet att 
fördröja och hantera vattenflöde, 
t.ex. i Mölndalsån, Agnebäcken eller 
gröna, genomsläppliga ytor. Grön-
och blåstrukturer för hantering av 
vatten är särskilt viktiga vid de naturliga 
ytavrinningsvägarna. Den relativ stor 
andelen genomsläppliga ytor i Landvetter 
ger bra förutsättningar för rening 
och reglering av vatten. Grön- och 
blåstrukturer för rening och relgering 
av vatten finns i begränsad omfattning i 
Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla rening och 
reglering av vatten krävs grön- och 
blåstrukturer för avledning, fördröjning 
och hantering av dagvatten.

Ekosystemtjänsten pollinering finns 
i blommande växter som, genom 
insekternas pollinering, utvecklar frukt, 
bär och frö för växtens fortplantning och 
för produktion av mat. Naturområden, 
Mölndalsån, trädgårdarna i villaområden 
och vissa grönstrukturer i mer urbana 
miljöer, så som plantering och vissa 
blommande träd, är exempel på 
strukturer som skapar  bra förutsättningar 
för pollinering. Blommande växter finns 
i begränsad omfattning i Landvetter 
centrum.

För att bevara och utveckla pollinering 
krävs grön- och blåstrukturer med 
blommande växter och bra kopplingar 
mellan dessa strukturer, speciellt i 
centrum. 

Ekosystemtjänsten reglering av 
skadedjur och skadeväxter finns 
genom djur och andra organismer 
som kan reglera och minska 
mängden skadedjur, skadeväxter och 
sjukdomsbärare. Det finns bra livsmiljöer 
för skadedjursreglerarna i naturområden, 
Mölndalsån och Agnebäcken. 
Skadedjursreglerararna kan röra sig 
inom tätorten och nära centrummiljöerna, 
sannolikt i jakt på lätta byten som dras till 
de urbana miljöerna.

För att bevara och utveckla reglering 
av skadedjur och skadeväxter krävs bra 
livsmiljöer för skadedjursreglerarna. 

Ekosystemtjänsten reglering av buller 
finns i grönstrukturer med tät vegetation, 
t.ex. i naturområden. Dessa strukturer är 
speciellt viktiga i närheten av bullerkäl-
lor såsom högtrafikerade vägar. Det finns 
grönstrukturer i närheten av riksväg 40, 
Härkeshultsvägen och Lunnavägen som 
är viktiga att bevara. Strukturer med  flera 
vegetationsskikt är särskilt viktiga för bul-
lerreglering, exempelvis Gallhålans na-
turreservat, Landehof friluftsområde och 
Mölndalsån. Grönstrukturer för reglering 
av buller finns i mycket begränsad om-
fattning i Landvetter centrum. 

För att bevara och utveckla reglering av 
buller krävs grönstrukturer med tät vege-
tation. Antal skikt och typ av vegetation 
påverkar hur effektiv grönstrukturer är för 
reglering av buller.

INVENTER A
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BEFINTLIG LOK ALISERING

3.3 RÅVAROR3.2 VATTENFÖRSÖRJNING3.1 MATFÖRSÖRJNING 3.4 ENERGI

I "Utredning av jordbruksmark i Härryda kommun 2020" av Natur-
centrum AB finns karta med bete, åker och äng markerat.

De försörjande ekosystemtjänsterna finns i Landvetter 
i mindre omfattning genom följande befintligheter i 
området:

Skog
Skogsmark kring Landvetter, såsom Gallhålans natur-
reservat, Landehof friluftsområde m.fl. innehåller delvis 
ätbara örter, bär och svamp. I vissa omgivande skogar 
pågår skogsbruk för produktion av träd för timmer, mas-
saved och bränsle.

Vatten
Landvettersjön, Mölndalsån och Agntjärn upplåter sina 
vatten via fiskekort som kan köpas som årskort eller 
veckokort. I sjöarna förekommer bl.a gädda, abborre, 
lake, mört, siklöj, signalkräfta och öring.

Mölndalsån & Landvettersjön
Med hjälp av ekosystemen tillhandahålls dricksvatten 
från sjöar, vattendrag och grundvatten. För att vi ska 
kunna fortsätta få rent vatten behöver vattnet kunna fil-
treras genom jord som inte är förorenad eller övergödd.
Mölndalsåns vattensystem, där Landvettersjön ingår, är 
en viktig resurs för dricksvattenförsörjning. Rådasjön, 
som är placerad nedströms Landvettersjön och ingår i 
Mölndalsån vattensystem, försörjer med dricksvatten till 
Mölndals kommun och Göteborgs kommun. Vattenkvali-
tén bör därför skyddas i hela vattensystemet.  

Odling
Mark för odling av mat och råvaror finns delvis i Land-
vetter i form åkermark och betesmark. På dessa ytor kan 
innehållet variera, t.ex. med odling av frukt, grönsaker, 
prydnadsväxter, energiskog och djurfoder. I villaträdgår-
dar sker delvis odling av frukt, bär, grönsaker och pryd-
nadsväxter.

INVENTER A
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< Landvettersjön, som ingår i Mölndalsån vattensystem, är en 
viktig resurs för dricksvatten för kommuner nedströms.

< Bild t.v: Odling i trädgård 
med växthus och kompost.

Bild nedan: Båtar och bryggor längs Landvettersjöns strandkant 
för fiske i sjön.

Det finns stor potential för 
odling i privata trädgårdar. Mer 
odling av ätbara växter på of-
fentliga platser skapar kunskap 
och inspiration som bidrar till 
detta.

Bild ovan: Trädgårdar med stor 
potential för odling

< Bild t.v: Odling av enstaka 
fruktträd på bostadsgård

INVENTER A

Försörjande ekosystemtjänster
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som 
skapar förutsättningar för olika typer av försörjande ekosystem-

tjänster

INVENTER A

Försörjande ekosystemtjänster
FÖRSÖR JANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER

Page 71 of 674



28

STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

3.3 RÅVAROR3.2 VATTENFÖRSÖRJNING3.1 MATFÖRSÖRJNING 3.4 ENERGI

Ekosystemtjänsten matförsörjning 
finns begränsat i de omgivande sko-
gar som erbjuder ätbara örter, bär och 
svamp. Landvetter innefattas även av en 
jaktvårdskrets med jakt av t.ex. älg, räv, 
mård, grävling m.m. I området finns lite 
åkermark insprängt i grönstrukturen för 
odling av olika grödor. Betesmark för 
djurhållning finns också i mycket begrän-
sad omfattning. I villaträdgårdar finns va-
rierad odling av frukt, bär, grönsaker och 
prydnadsväxter. Matförsörjning finns 
även i vattnen Landvettersjön, Möln-
dalsån och Agntjärn där fiske är tillåtet. 

För att bevara och utveckla matförsörj-
ning krävs större ytor för odling och bete 
insprängt i grönstrukturen. För mer privat 
odling krävs kunskap och inspiration, t.ex. 
koloniträdgårdar. 

Ekosystemtjänsten råvaror finns i de 
skogar där skogsbruk pågår vilket är pro-
duktion av träd för timmer, massaved och 
bränsle. Från verksamma gårdar med 
djurhållning produceras gödsel.

För att bevara och utveckla råvaror krävs 
större ytor för odling och produktion. 
Detta är dock inte prioriterat i de centrala 
delarna av Landvetter.

Ekosystemtjänsten vattenförsörjning 
finns i Mölndalsån vattensystem. Enligt 
VISS (Vatten Informations System Sve-
rige) har Landvettersjön god ekologisk 
status och god kemisk status, med två 
mindre undatag: halterna av kvicksilver 
och polybromerade difenylterar (PBDE) 
överskrider gränserna i fiskar. Gene-
rellt sett har Sverige bra förutsättning-
ar för tillgång till dricksvatten. Däremot 
hotar klimatförändringen tillgången till 
dricksvatten även i Sverige, särskilt under     
perioder med brist på nederbörd. 

För att bevara och utveckla vattenför-
söjning krävs att vattnet är fritt från häl-
sofarliga ämnen, att vattnet kan filtreras 
genom jord som inte är förorenad eller 
övergödd samt att ett naturligt vatten-
kretslopp säkerställs. 

Ekosystemtjänsten energi har inte iden-
tifierats i Landvetter. Till energi räknas 
ved, grödor och biologiska restproduk-
ter som kan ge oss värme och energi ge-
nom biogas och andra bränslen. Solen-
ergi räknas inte som en ekosystemtjänst 
enligt Boverkets definition men förekom-
mer i Landvetter som energikälla, t.ex. på 
Resecentrums tak.

För att utveckla energi krävs större ytor 
för ved, grödor och biologiska restpro-
dukter. Detta är dock inte prioriterat i de 
centrala delarna av Landvetter.

INVENTER A
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BEFINTLIG SITUATION

4.3 KUNSKAP OCH 
INSPIRATION

4.2 MENTALT 
VÄLBEFINNANDE

4.1 FYSISK HÄLSA 4.4 SOCIAL INTERAKTION 4.5 KULTURARV OCH 
IDENTITET

De kulturella ekosystemtjänsterna finns genom följande 
befintligheter i området.

Friluftsområden
Tre friluftsområden omger Landvetter i olika riktningar 
med kopplingar och rörelser vidare till naturen:
Gallhålans naturreservat inkl. Brattåsberget och 
Agntjärn breder ut sig i nordväst mot fortsatta natur-
områden kring Tahult, Haketjärnen, Långevattnet och 
Maderna. Rakt norrut finns kopplingar till Råtjärnssko-
gen, Stentjärnarna och Lidmossarna. Agnebäcken är en 
mycket viktig koppling mellan Gallhålan och centrum.
Landehof friluftsområde breder ut sig i nordost mot na-
turområdena Helgered, Sandsjön, Hornasjön och vidare 
mot Härskogen.
Mölndalsån och Landvettersjön (f.d. Gröen) breder ut 
sig söder om Landvetter centrum och vidare koppling-
ar söderut mot vandringsleder kring mossar, tjärnar och 
Yxsjöns naturreservat. Befintliga naturområden i Landvetter, t.ex. Agnebäcken med 

omgivande grönska, är mycket viktiga miljöer för  samtliga fem 
kulturella ekosystemtjänster

Stråk & kopplingar
Viktiga stråk och kopplingar för rörelser finns i form av 
cykelstråk (för både motion och pendling), promenad-
stråk, motionsspår (Landehof motionsspår 5 + 7 km), el-
ljusspår (Landehof 2x2,5 km för skidåkning), ridvägar, 
mountainbikespår och vandringsleder/stigar. Exempel-
vis finns fina naturstigar i Gallhålans naturreservat och 
Brattåsberget, längs Agnebäcken och Mölndalsån samt 
i Landehofs friluftsområde. Backarundan genom natur- 
och kulturmiljö på båda sidor om riksvägväg 40 är en 
populär motionsrunda. Vildmarksleden går i öst-västlig 
riktning norr om Landvetter och binder samman flera oli-
ka naturområden. Exempelvis ansluter den till Bohusle-
den och Härsjörundorna. Samtliga kopplingar över riks-
väg 40 är viktiga för oskyddade trafikanters framkomst 
och därför även för de kulturella ekosystemtjänsterna.

INVENTER A

Kulturella ekosystemtjänster
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Barriärer
Järnvägen, riksväg 40, större trafikerade vägar, sjöar 
och vattendrag m.m. skapar barriärer mellan viktiga mål-
punkter och hindrar människor från att röra sig däre-
mellan. Järnvägen har tre korsningspunkter, varav ingen 
övergång har separerad gång- och cykelbana.
 
Väg 40 korsas av fyra tunnlar och två broar. Fyra av 
dessa har separerade gång- och cykelstråk. Härrydavä-
gen, Härkeshultsvägen, Salmeredsvägen och Lunnavä-
gen är större vägar som kan vara svåra att korsa utanför 
markerade övergångsställen.

Mötesplatser
Det finns en stor variation av grönblåa mötesplatser i 
Landvetter utemiljö med olika funktion (se karta s.30): 
CENTRUM (C): Landvetter ”torg” - en stor parkering 
med gröna inslag och tillhörande sidogator.
PARKER (P): Guldsmedsplatsen, Teleparken och Läns-
mansparken. Bakom Västergärdets förskola finns park 
med boule, utegym, parcour, linbana och volleybollsplan.
LANDVETTER KYRKOGÅRD (K): En grön, öppen och 

kontemplativ mötesplats med sjöutsikt.
LEK (L): Två kommunala lekplatser samt anlagda lek-
platser av olika kvalitet på skol-, förskole-, bostadsgår-
dar samt vid badplatsen. Lunnaskolan har skolskog.
NATURLEK (NL): Farmor Lillys äventyrsskog, scoutgår-
dens utemiljö, Landehofstugan, spontan lek längs Agne-
bäcken samt i Gallhålans naturreservat. Omgivningarna 
kring Lunnaskolan och skoltorpet.
UTEGYM (UG): vid Landehofstugan och bakom Väster-
gärdets förskola.
BADPLATS (B): Badplatserna Sjöholmen och Pålen vid 
Landvettersjön med simskola sommartid. Här finns även 
en 2x30 m stor vägg för laglig grafitti i naturen.
En inofficiell häst- och hudbadplats finns på udden. 
Badplats för rörelsehindrade planeras här.
SKRIDSKOR (S): Landvettersjön och Agntjärnen vid 
tillräckligt tjock is.
FISKE (F): Landvettersjön, Mölndalsån och Agntjärn 
upplåter sina vatten via fiskekort. I sjöarna förekommer 
bl.a gädda, abborre, lake, mört, siklöj, signalkräfta och 
öring.
TENNIS (T): Tennisbana vid badplatsen
GRILLPLATSER (GP): Vid Scoutkåren, Landehofstuga, 

Gallhålan (3 st) och badplatsen
IDROTTSPLATSEN (IP): En stor idrottsplats mitt i cen-
trum. Norrut finns  Landvetter IP och fotbollsplaner vid 
Pinntorpshallen.

Byggnader
Det finns flera befintliga byggnader med offentlig, kul-
turell, religiös eller annan samhällsfunktion i Landvetter. 
De fungerar som viktiga målpunkter för rörelser (gåen-
de och cyklister) i Landvetters utemiljö och i många fall 
erbjuds anslutande mötesplatser i utemiljön. Dessa rö-
relser och vistelser främjar kulturella ekosystemtjänster, 
såsom fysisk hälsa och social interaktion, men utvecklas 
med fördel med mer grönblåa strukturer och värden. Ef-
tersom byggnaderna idag inte är en del av den grönblåa 
struklturen i sig analyseras dessa inte vidare som viktiga 
förutsättningar för ekosystemtjänster.

Sidogata till Landvetter "torg" (Länsmansparken)  med grönblå 
bas och lekfull utrustning som inbjuder till umgänge och lek.

Landvetter kyrkogård med omgivning är exempel på en icke kom-
ersiell mötesplats i Landvetters utemiljö som erbjuder samtliga 
kulturella ekosystemtjänster.

Landvetters parker, Guldsmedsplatsen och Teleparken (ovan) 
erbjuder flera kulturella ekosystemtjänster genom identitetsska-
pande formspråk, sittplatser och konstverk i en grön struktur.

INVENTER A KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Kultur & Identitet: Befintlig grönska och natur som bi-
drar till attraktiva miljöer, den lokala identiteten och är en 
del av kultutarvet finns i Landvetter centrum genom grö-
na landmärken/orienteringspunkter, utsiktspunkter/sikt-
linjer och kulturhistoriska platser. 
• Landvetter kyrkomiljö - en grön, kulturhistorisk miljö 

med anor från 1300-talet.
• Mölndalsån: en historisk vattenväg med omgivan-

de natur.
• Gamla Västgötavägens sträckning - en historisk by-

väg genom landskapet
• Landvetters äldre centrum söder om väg 40 med 

jordbruksmark och sekelskiftesbebyggelse.
• Gallhålans naturreservat med bebyggelselämningar, 

gravrösen, odlingsrösen m.m.
• Backa gård med jordbruksmark med kulturhistoris-

ka lämningar 
• Agnebäcken - vattendrag med historiska rester av 

stenbroar och fördämningar.
• Jättegryta på kullen längs Gamla landsvägen
• Fickparkerna Guldsmedsplatsen och Teleparken
• Gågator - gröna strukturer längs gågator, t.ex. 

Länsmansparken
• Landviti-kullen: grön kulle med konstverk
• Gröna siktlinjer längs gång- och cykelbron över väg 

40
• Gröna siktlinjer från norr i riktning mot värmeverkets 

skorsten.
• Landvetter idrottsplats: delvis grönt landmärke och 

orienteringspunkt
• Kulle söder om idrottsplats: grön utsiktspunkt
• Bostadsgård norr om idrottsplats: grön utsiktspunkt
• Salmeredsvägen: gröna siktlinjer mellan bebyggelse 

mot syd / väst, bl.a. historisk siktlinje till kyrkan.
• Landehofhöjden: grön utsiktspunkt över Landvetter 

och mot Landvettersjön
• Vattenkanter: gröna utsiktspunkter över Landvetter-

sjön och Agntjärn från olika platser längs vattenkan-
terna.

Bro vid Mölndalsåns mynning, nära Landvetter kyrkomiljö.

Social interaktion för olika åldrar genom stora grönytor som  
kopplas samman med bostadsgård, lek m.m. norr om idrotts-
platsen. Lång siktlinje mot värmeverkets skorsten och vidare i 
sydvästlig riktning.

Det finns flera miljöer för kreativ naturlek som levererar samtliga 
kulturella ekosystemtjänster. Tex. vid Scoutgården, Landehofs 
stuga, längs Agnebäcken samt i Gallhålans naturreservat. 
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Ikonerna på kartan markerar viktiga grön- och blåstrukturer som skapar 
förutsättningar för olika typer av kulturella ekosystemtjänster

INVENTER A

Kulturella ekosystemtjänster
KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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STATUS & UT VECKLINGSPOTENTIAL

4.3 KUNSKAP OCH 
INSPIRATION

4.2 MENTALT 
VÄLBEFINNANDE

4.1 FYSISK HÄLSA 4.4 SOCIAL INTERAKTION 4.5 KULTURARV OCH 
IDENTITET

Ekosystemtjänsten fysisk häl-
sa finns i alla de grönblåa mil-
jöer som erbjuder olika typer av 
fysiska rörelser och aktiviteter. 
Detta finns i form av stråk/stigar 
för cykling och för promenader/
vandring/löpning samt platser 
för friluftsliv, bad, skidor, skrid-
skor, utegym, boule, parcour, 
volleyboll och tennis i de tre na-
turområdena, på öppna gräs-
ytor, i aktivitetsparken och på 
idrottsplatsen. Lekmiljöer finns 
utspritt i centrum.

För att bevara och utveckla fy-
sisk hälsa krävs tydliga och kva-
litativa grönblåa stråk och kopp-
lingar mellan olika målpunkter 
för fysisk hälsa.

Ekosystemtjänsten mentalt 
välbefinnande finns i de grön-
blåa miljöer som erbjuder välmå-
ende och återhämtning. Detta 
finns inom de tre naturområde-
na Gallhålans naturreservat inkl. 
Agntjärn och Agntjärnsbäcken, 
Landehof friluftsområde, längs 
Mölndalsån och vid Landvetter-
sjön inklusive kyrkomiljön. Frid-
fulla platser med utsikt över 
vatten eller natur är speciellt 
värdefulla. Det finns även i min-
dre format i form av fickparker-
na, gröna gågator och utsikts-
platser.

För att bevara och utveck-
la mentalt välbefinnande krävs 
kvalitativa, fridfulla grönblåa mil-
jöer med både utsikt och rums-
lighet.

Ekosystemtjänsten kunskap & 
inspiration finns i de grönblåa 
miljöer som erbjuder inspiration, 
ökad kunskap och förståelse för 
naturens och dess samband. 
Detta finns inom de tre natur-
områdena Gallhålans naturre-
servat inklusive Agntjärn och 
Agntjärnsbäcken, Landehof fri-
luftsområde, längs Mölndalsån 
och vid Landvettersjön i form av 
fungerande ekosystem med en 
mångfald av livsmiljöer och arter 
att studera. Även naturlek upp-
muntrar detta.

För att bevara och utveckla kun-
skap och inspiration krävs tydli-
gare pedagogik och information,  
samt kopplingar till centrum.

Ekosystemtjänsten social in-
teraktion finns i de grönblåa 
miljöer som erbjuder mötesplat-
ser för alla. Detta finns inom de 
tre naturområdena Gallhålan 
inkl. Agntjärnsbäcken, Lande-
hof, Mölndalsån och Landvet-
tersjön samt markerade mötes-
plaser, d.v.s. ”torget”, fickparker, 
aktivitetspark, idrottsplats, kyr-
kogård,  lekplatser, naturlek, 
utegym, badplatser, tennisbana, 
grillplatser samt frilufts- och för-
eningsliv.

För att bevara och utveckla so-
cial interaktion krävs en variation 
av kvalitativa grönblå mötesplat-
ser, stråk och kopplingar för oli-
ka målgrupper i Landvetter.

Ekosystemtjänsten kulturarv 
och identitet finns i de grön-
blåa miljöer som erbjuder att-
raktiva miljöer med tydlig iden-
titet och/eller kulturarv. Detta 
finns genom de platser som pre-
senteras under Kultur och iden-
titet ovan, d.v.s kyrkomiljön, 
Mölndalsån, Gallhålans och Ag-
nebäckens lämningar, historisk 
bebyggelse, parker, gröna gåga-
tor, konst, Landviti-kullen, broar, 
värmeverkets skorsten, Idrotts-
platsen och utsiktsplatser.

För att bevara och utveckla kul-
turarv och identitet krävs stör-
re variation, kvalitet och informa-
tion av innehåll, t.ex. tillgänglig 
information om historiska plat-
ser.

Kulturella ekosystemtjänster
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INVENTER A

KulturellaReglerandeStödjande Försörjande

Kartan visar en sammanfattning av de viktigaste områdena för 
befintliga ekosystemtjänster. 

Summering

SAMTLIGA EKOSYS TE MTJÄNS TER
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DEL 2 
ANALYSERA
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BEHOV OCH BEDÖMNING

ANALYS

”I Härryda kommun bygger vi framtiden. 
Här har människor och företag möjlighet 

att växa och blomstra. 
Här lyfter idéer och landar lösningar som 

håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, 

handlingskraft.
Visionen Härryda kommun

I analysskedet bedöms de fyra S:en, vilka styr projektets 
ambitioner: 

• Skydda: Ekosystemtjänsten finns men ekosystemet 
behöver skyddas för att inte kommande förändring-
ar ska påverka.

• Stärka: Ekosystemtjänsten finns men inte i tillräck-
ligt stor utsträckning. Förstärkning av nuvarande 
behöver ske.

• Skapa (tillskapa): Ekosystemtjänsten finns inte i 
området idag men behov finns. Nyskapande behö-
ver ske.

• Skippa (kompensera för): Avvägning av andra in-
tressen som finns i området medför att denna eko-
systemtjänst inte kan bevaras. Detta bör kompense-
ras genom att ersätta på annan plats.

Med utgångspunkt i statusbedömningen av 
ekosystemtjänsterna från inventeringsskedet (bra, ok, 
dålig status som illustreras med ansiktsfigur) analyseras 
vilka ekosystemtjänster som bör skapas, stärkas, 
skyddas eller skippas, samt hur ekosystemtjänsterna 
påverkas av föreslagen stadsbyggnadsplan. 

En prioriteringsordning görs för att hjälpa projektet att 
kategorisera de för platsen viktigaste ekosystemtjäns-
terna, där 1 står för högsta prioritering och 5 för lägsta 
prioritering.  

Motivering beskriver det bakomliggande 
resonemanget till resultatet av prioritering och bedöm-
ning av ekosystemtjänsterna.

Vid behov tas kompensationsåtgärder fram för det som 
bedöms aktuellt att ”Skippa”. Detta görs med fördel ge-
nom att nyskapa andra ekosystemtjänster i projektet. 

Introduktion analys
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PRIORITERING: 1

MOTIVERING

Skydda
• Gallhålan är redan skyddad 

och bör förbli skyddad.

Stärka
• Förstärknig genom utveck-

ling av fler livsmiljöer för ett 
prioriterat antal arter/art-
grupper. Fokus äddellöv, 
pollinatörer och ängsmark

• Förstärkning genom ända-
målsenlig naturvårdsskötsel 
av befintliga miljöer.

• Förstärkning av spridnings-
korridorer i strategiska lä-
gen.

PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning i befintliga 

grönstrukturer som erbjud-
er ett överlapp av olika ar-
ters livsmiljöer samt i områ-
den där viktiga fröspridare, 
nyckelarter mm förekommer 
för att upprätthålla viktiga 
ekosystemfunktioner.

• Förstärkning av spridnings-
korridorer mellan grönst-
rukturer som erbjuder olika 
livsmiljöer för ökade sam-
spel.

PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning sker genom 

nyskapandet av nya livsmil-
jöer, med fördel för ett antal 
prioriterade arter/artgrup-
per. Fokus äddellöv, pollina-
törer och ängsmark

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning genom ända-

målsenlig naturvårdsskötsel 
av befintliga miljöer.

• Förstärkning genom ska-
pandet av nya grön- och 
blåstrukturer som har en 
självupphållande funktion.

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa
• Jordmånsbildning är svår 

att uppnå i en centrummil-
jö eftersom det kräver sto-
ra grönstrukturer med na-
turliga processer som får ta 
plats över tid.

ANALYS & PRIORITERING

1.3 LIVSMILJÖER1.2 EKOLOGISKT SAMSPEL1.1 BIOLOGISK MÅNGFALD 1.4 NATURLIGA KRETSLOPP 1.5 JORDMÅNSBILDNING

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

ANALYS

Stödjande ekosystemtjänster

S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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PRIORITERING: 1

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av gröna ytor som har 

ett vegetationskikt med mer vegeta-
tion i olika skikt skulle utöka kapaci-
teten av grönskan för att reglera det 
lokala klimatet. 

Skapa
• Nyskapande av flera grön- och 

blåstrukturer i centrummiljön där 
hårdgjorda ytor i dagsläget är domi-
nerande. 

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skydda
• Bevara grönstrukturer och undvik 

hårdgjorda markbeläggningar där 
stora och snabba vattenflöde före-
kommer. 

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Befintliga gröna strukturer kan utfor-

mas så att de har större kapacitet för 
fördröjning och hantering av skyfall. 
Området kring idrottsplatsen är av 
särskilt intresse. 

Skapa
• Nyskapande av flera grön- och 

blåstrukturer i centrummiljön, där 
hårdgjorda ytor i dagsläget är domi-
nerande, för hantering av skyfall och 
värmeböljor.

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av gröna ytor som har 

ett vegetationskikt med mer vegeta-
tion i olika skikt skulle utöka effekten 
av grönskan för luftrening. 

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

2.2 EROSIONSSKYDD 2.3 SKYDD MOT 
EXTREMVÄDER

2.1 REGLERANDE AV 
LOKALKLIMAT

2.4 LUFTRENING

ANALYS

Reglerande ekosystemtjänster
ANALYS & PRIORITERING
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PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av gröna ytor som har 

ett vegetationskikt med mer vegeta-
tion i olika skikt skulle utöka effekten 
av grönskan för bullerdämpning.

PRIORITERING: 2

MOTIVERING

Stärka
• Befintliga gröna strukturer kan ut-

formas så att de har större kapacitet 
för avledning och hantering av dag-
vatten. 

Skapa
• Nyskapande av flera grön- och 

blåstrukturer i centrummiljön, där 
hårdgjorda ytor i dagsläget är domi-
nerande, för avledning och hantering 
av dagvatten. Dessa är särkilt viktiga 
i närheten av trafikerade vägar.

PRIORITERING: 3

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning med blommande växter, 

framför allt i mer urbana miljöer, för 
att skapa samband och koppla ihop 
olika områden.  

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa
• Skadedjursreglerararna häckar i na-

turområdena runt om Landvetter 
centrum. Denna tjänsten bevaras ge-
nom att skydda och stärka befintliga 
naturområden, som behövs för eko-
systemtjänsten biologisk mångfald. 
Inga särskilda insatser bedöms be-
hövas för skadedjurreglerarna. 

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

2.5 REGLERING AV BULLER 2.8 REGLERING AV 
SKADEDJUR OCH SKADE-

VÄXTER

2.7 POLLINERING2.6 RENING & REGLERING AV 
VATTEN

ANALYS

Reglerande ekosystemtjänster

ANALYS & PRIORITERING
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3.3 RÅVAROR3.2 VATTENFÖRSÖRJNING3.1 MATFÖRSÖRJNING 3.4 ENERGI

PRIORITERING: 4

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av ytor för odling och 

bete bidrar med ökad kunskap och 
intresse för denna ekosystemtjänst. 
Speciellt om platserna kan bjuda in 
till delaktighet i form av t.ex. skötsel 
eller självplock.

Skapa
•  Nya ytor för odling för ökad kunskap 

och inspiration. T.ex. kan överbliv-
na ytor skapa möjlighet för mer eller 
mindre tillfälliga koloniträdgårdar el-
ler fickparker med "ätbart" tema. 

PRIORITERING: 4

MOTIVERING

Skydda
• Mölndalsåns vattensystem bör skyd-

das från eventuella föroreningar. 
Marken inom Mölndalsåns avrin-
ningsområde ska inte förorenas.

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa: 
• Avvägning av andra intressen som 

finns i området medför att denna 
ekosystemtjänst inte prioriteras. Om-
råden för produktion av råvaror bör 
främst ske utanför Landvetter cen-
trum.

PRIORITERING: 5

MOTIVERING

Skippa:
•  Avvägning av andra intressen som 

finns i området medför att denna 
ekosystemtjänst inte prioriteras. En 
centrummiljö har inte bra förutsätt-
ningar för ekosystemtjänst energi. 

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

ANALYS

Försörjande ekosystemtjänster
ANALYS & PRIORITERING
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4.3 KUNSKAP OCH 
INSPIRATION

4.2 MENTALT 
VÄLBEFINNANDE

4.1 FYSISK HÄLSA 4.4 SOCIAL INTERAKTION 4.5 KULTURARV OCH 
IDENTITET

PRIORITERING 2

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av grönblåa 

stråk och platser för fysisk 
aktivitet gällande kvalitet 
framför kvantitet skulle bidra 
till större användning. T.ex. 
mer kvalitativ grönska på 
lekplatser, skolgårdar och 
längs viktiga stråk.

PRIORITERING 2

MOTIVERING

Skydda
• Platser för mentalt välbe-

finnande finns, men behö-
ver skyddas för att inte på-
verkas negativt i kommande 
utveckling. T.ex. rofyllda 
platser där det går att höra 
fågelkvitter

Skapa
• Fler platser för mentalt väl-

befinnande behövs i centra-
la Landvetter.

PRIORITERING 3

MOTIVERING

Stärka
• Kunskap och inspiration är 

grunden till människans för-
hållande till naturen. Genom 
kunskap skapas förståelse, 
intresse och respekt. Ge-
nom att stärka platser för 
naturpedagogisk, lek och 
aktivitet i grönblåa miljöer 
främjas denna ekosystem-
tjänst.

PRIORITERING 1

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av platser för 

social interaktion med mer 
grönska, hög kvalitet och 
strategisk placering skulle 
bidra till större användning.

Skapa
• Nyskapande av olika typer 

av grönblåa platser som är 
flexibla under dygnet och 
året samt lockar fler oli-
ka målgrupper. Särskilt i de 
mest centrala delarna.  

PRIORITERING 4

MOTIVERING

Stärka
• Förstärkning av grönblåa 

platser för kulturarv och 
identitet med tydligare in-
formation skapar bättre för-
ståelse för denna typ av mil-
jöer, bättre orientering och 
starkare identitet.

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

SKYDDA
STÄRKA
SKAPA
SKIPPA

ANALYS

Kulturella ekosystemtjänster
ANALYS & PRIORITERING

KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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S TADSBYGGNADSPL AN

Prioriterade ekosystemtjänster för 
Landvetters centrumutveckling
Ekosystemtjänsternas närvaro i Landvetters centrumut-
veckling har stor betydelse för bland annat centrum-
miljöns robusthet mot klimatförändringar och människ-
ors välbefinnande och trivsel. Vid utformning av den nya 
centrummiljön med bebyggelse, gator, torg, gårdar, m.m. 
bör ekosystemtjänsterna med prioritering 1-3 ligga till 
grund för fortsatt planering, gestaltning, projektering, 
byggande och förvaltning (se nedan). 

1

1

2

4

52

5

33

5

3 5

5

2

2 2

4

1 2

3

3

4

ANALYS

Försörjande

Biologisk 

mångfald

Reglerande av 

lokalklimat

Matförsörjning

Social interaktion Fysisk hälsa Mentalt 

välbefinnande

Kunskap och 

inspiration

Kulturarv och 

identitet

Vattenförsörjning Råvaror Energi

Reglering av 

buller

Rening och 

reglering av vatten

Pollinering Skydd mot 

extremväder

Luftrening Erosionsskydd Reglering av 

skadedjur och 

Ekologiskt 

samspel

Livsmiljöer Naturliga 

kretslopp

Jordmånsbildning

Reglerande

Försörjande

Kulturella

Prioriterade ekosystemtjänster

Siffra för prioritering i analysskedet presenteras ned-
an bredvid respektive ekosystemtjänst. Prioriteringsord-
ningen rangordnas med siffrorna 1-5, där 1 är högst pri-
oritet och 5 är lägst.
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DEL 3 
PLANERA & 
FÖRVALTA
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I denna del av rapporten redovisas förslag och principer 
för hur ekosystemtjänster kan stärkas och utvecklas 
i fortsatt centrumutveckling i Landvetter centrum. 
Övergripande riktlinjer och principer föreslås för 
naturbaserade lösningar, förvaltningsaspekter och 
platsspecifika strukturer som krävs i området utifrån de 
ekosystemtjänster som har identifierats som viktiga att 
skydda, stärka,  skapa eller skippa (kompensera för).

Rekommendationerna har utarbetats i dialog med 
experter inom hållbarhet, ekologi, samhällsplanering och 
landskapsarkitektur, samt med input från nyckelpersoner 
inom kommunen under deltagande i digital workshop. 
Driftaspekter inkluderas i val av principer för att skapa 
realistiska förslag som fungerar långsiktigt enligt 
kommunens ambitioner. Behov av fortsatt process och 
nödvändigt fortsatt arbete föreslås. 

”Bevara det gröna och gör det nya grönt! 
Dialograpport Landvetter centrum

PL ANER A & FÖRVALTA REKOMMENDATIONER

Introduktion planera & förvalta

”Samhällsplaneringen måste utgå från 
principer för hållbar utveckling. Hur våra 
städer och samhällen utformas är viktigt 

för målet att kunna nå ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart 

samhälle. 
Översiktsplanen 2012
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Vilka naturbaserade lösningar behövs för att utveckla 
ekosystemtjänster i Landvetter?

Gröna stråk och spridningsvägar
Attraktiva, kvalitativa, sammanhängande gröna stråk/in-
frastruktur behöver utvecklas i Landvetter centrum med 
goda kopplingar till omgivande natur- och friluftsområ-
den. Det kan handla om gågator, torg, gång- och cykel-
stråk och motionsspår dels mellan bostäder och grönblå 
mötesplatser, dels mellan olika grönblå områden/natur-
områden. Sammanlänkade grönområden skapar viktiga 
rörelser för växter, djur och människor. Spridningsvägar-
na behöver stärkas så att befintlig och ny natur hänger 
samman i högre grad.

Gröna kopplingar (över barriärer)
Barriärer för både natur och människor behöver över-
bryggas bättre både fysiskt och mentalt genom att öka 
kvaliteten och attraktiviteten på befintliga kopplingar, så-
som gångbroar, tunnlar, siktlinjer m.m. T.ex. genom att 
öka kopplingens bredd med plats för både oskyddade 
trafikanter och natur genom t.ex. flerskiktad vegetation.

Blå stråk och ytor
Vattenstråk och vattenytor för rening och fördröjning av 
vatten genom öppen dagvattenhantering kan utvecklas i 
Landvetter. Platser med en visuell och fysisk vattenkon-
takt har även ett rekreativt och kontemplativt syfte, vilket 
bör främjas genom ökad kontakt med vattnet både fy-
siskt och visuellt. Det är viktigt att behålla och säkra all-
mänhetens tillgång till vattenytor. Småvatten är en brist-
vara i centrum men har stora värden för en mångfald av 
artgrupper - alla behöver vatten. Inslag av småvatten i 
närmiljön bör anläggas.

Grönblå mötesplatser
Ett pärlband av grönblå mötesplatser behöver utveck-
las längs de gröna och blå stråken i Landvetter centrum. 
Platser med olika funktioner och upplevelsevärden un-
der hela året, alla årstider och alla väder behövs med ak-
tiviteter för människor med olika åldrar, bakgrund och 
intressen, både i centrum och för vidare utflykter. Land-
vetters närhet till naturen och dess värden lyfts fram 
som en av Landvetters största styrkor som samhälle. 
Boverket rekommenderar max 300 m från en bostad till 
någon slags natur- eller grönområden för utevistelse, vil-
ket delar av centrum inte når i dagsläget. Forskning visar 
att närhet till gröna mötesplatser bidrar till högre vistel-
sefrekvens och större välmående.

Tillfällig översvämningsyta med vegetation
Ytor och stråk i lågpunkter kan utvecklas för att kun-
na fungera som tillfälliga översvämningsytor vid krafti-
ga regn. 

Genomsläppliga ytor med vegetation
Hårdgjorda ytor bör minimeras vid centrumutveckling, 
till förmån för vegetationsklädd mark, som är en viktig 
struktur för flera ekosystemtjänster, t.ex. bullerdämpning 
eller reglering av dagvatten. Armerat gräs är ett bra al-
ternativ till asfalt på låghastighetsgator och parkeringar.

Flerskiktad vegetation
Vegetationsytor av såväl torrare som fuktigare karaktär 
bör utvecklas i centrum, gärna med tre vegetationsskikt 
(fältskikt, buskskikt och trädskikt). Flerskiktad vegeta-
tion ger upphov till både evapotranspiration och skugg-
ning, vilket ger god temperaturreglerande förmåga och 
kyleffekt dagtid.

Fler träd
Träd i urbana miljöer bidrar till flera ekosystemtjänster 
så som biologisk mångfald, skugga och bra mikroklimat. 
Olika trädarter - blommande, bärande och äddellövträd 
uppskattas av både människor, växter och djur.

Miljöer för pollinatörer
Ytor som innehåller resurser som pollinatörer behöver 
för hela sin livscykel bör utvecklas, det vill säga både 
boplatser, parningshabitat, värdväxter, övervintringsplat-
ser och födoresurser över hela säsongen.

Årstidsvariationer
En mångfald av olika arter erbjuder en stor variation un-
der året för upplevelser, kunskap och njutning. Från vå-
rens tidiga lökar och knoppar till sommarens blomster-
prakt med olika färger, former och strukturer. Höstens 
frukter, bär och sprakande färger övergår till vinterns 
blottade stammar, grenar och vintergröna växter.

Platser för  naturpedagogik
Naturpedagogiska platser med information behövs för 
att öka medventenhet, intresse och kunskap om natur- 
och kulturmiljöer. T.ex. informationsskyltar som på ett 
pedagogiskt sätt beskriver nyttor och värden med fau-
nadepåer, ängsytor, artrika planteringar, öppna vatten-
ytor m.m.

Gröna tak och gröna väggar
Gröna tak och gröna väggar är bra lösningar för att få 
in grönsstrukturer i urban miljö.  Biotoptak ger i regel 
störst ekologiska värden och dagvattenhanterande för-
måga, och går bra att kombinera med solceller.

NATURBASER ADE LÖSNINGAR

Övergripande riktlinjer & principer

PL ANER A & FÖRVALTA SAMMANFAT TNING PR IORITER ING
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FÖRVALTNINGSASPEK TER

Förvaltning av de grönblå strukturerna bör utföras på ett 
aktivt, hållbart och långsiktigt sätt där konkreta förvalt-
ningsmål för utvalda ekosystemtjänster identifieras och 
formuleras i t.ex. skötselplaner. På så sätt skapas stor 
potential till förhöjd kvalitet med fungerande ekosystem-
tjänster i det dagliga arbetet med förvaltning av utemil-
jöerna, både på kort och lång sikt. Nedan beskrivs för-
valtningsaspekter som med rekommenderas i fortsatt 
arbete med Landvetter centrum. 

Kvalitativ vegetation
Diverse gröna ytor i Landvetter med befintligt låg kva-
litet, t.ex. större gräsmattor, rondeller, vägrenar, refu-
ger och trafikmiljöer m.m. har stor potential att utvecklas 
till en mer kvalitativ grönska genom förändrad förvalt-
ning. Exempelvis kan klippta gräsytor delvis utveck-
las med ängsvegetation eller naturlika planteringar. Ytor 
med ett vegetationsskikt utvecklas med fördel till fler ve-
getationsskikt, särskilt där många vistas/bor. Detta bi-
drar både till mer ekosystemtjänster och en mer exten-
siv, kostnadseffektiv skötsel.

Anpassad vegetation
Genom större kunskap om hur olika växter lever och ut-
vecklas (ståndort, storlek, väderstreck m.m.) undviks 
onödig och felaktig plantering, beskäring, rensning m.m. 
Detta innebär att vegetationen kan utvecklas till sin fulla 
potenital, vilket bidrar till mer ekosystemtjänster och en 
mer extensiv, kostnadseffektiv skötsel. 

Identitetsskapande objekt
Genom att framhäva/synliggöra befintliga historiska, kul-
turella och naturliga objekt/element i Landvetter genom 
fysiska åtgärder skapas större möjlighet att upptäcka 
dem. Det kan handla om att röja kring en vacker sten-
mur, ett karaktärsfullt träd eller få fram en spännande 
siktlinje. Dessa spår och element innebär nya målpunk-
ter i utemiljön och större förståelse för lokal natur och 
historia.

Tillgänglighet & trygghet
Grönblå miljöer i Landvetter behöver utvecklad tillgäng-
lighet, framkomlighet och trygghet. Detta kan främjas 
inom förvaltningsarbetet genom att till exempel:
• Lindra nivåskillnader och lutningar.
• Utveckla skyddande vegetation för väder och klimat.
• Utveckla skyddande vegetation mot motortrafik och 

buller.
• Underhålla vegetation längs viktiga stråk så det 

känns tryggt att röra sig där.
• Anpassa och underhålla markmaterial för tillgänglig-

het - genomsläppliga, släta, rena etc.
• Anpassa och underhålla utrustning - tillgängliga, 

hela, rena etc.

Information 
Information har flera olika syften: för inspiration, kun-
skap, vägvisning, orientering och tillgänglighet. Till ex-
empel kan ett skyltkoncept för Landvetter utvecklas för 
att informera om gröna stråk och kopplingar till omgi-
vande naturområden eller för att inspirera och förmed-
la kunskap kring naturbaserade lösningar, såsom äng, 
död ved och öppna vattenspeglar. Informationen behö-
ver vara uppdaterad och tillgänglig, t.ex. med hjälp av 
QR-koder för uppläsning, olika språk m.m. 

Naturvårdsinriktad skötsel
Liksom i Gallhålans naturreservat bör även natur utan-
för ges en ändamålsenlig naturvårdsinriktad skötsel för 
att höja kvalitén i dessa områden/ytor och således sä-
kerställa/öka deras ekologiska värde över tid. Det hand-
lar bl a om att friställa trängda skyddsvärda träd, att 
anlägga äng och slåttra den vid annars hårt klippta gräs-
ytor, att låta död ved få ta plats i naturpartier - även i mer 
centrala delar, att tillåta att buskage för småfågel växa till 
sig osv. 

PL ANER A & FÖRVALTA ÖVERGRIPANDE R IK TL INJER & PR INCIPER

Övergripande riktlinjer & principer
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REKOMMENDATIONER

PL ANER A & FÖRVALTA

Trädplanteringar med varierad undervegetation likt bilden ovan 
kan utvecklas på fler platser i Landvetter, se punkt 11.

Bild från "Grön- och blåstruktur, Härryda kommun" (2020) som 

visar behovet av gröna kopplingar i Landvetter. 

Var och hur kan strukturer för stödjande ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

SKYDDA
1. Gallhålans naturreservat har ett starkt skydd och 

bör fortsatt ges ändamålsenlig naturvårdsskötsel.
2. Mölndalsån med tillhörande grönstrukturer bör be-

varas.
3. Agnebäcken med tillhörande grönstruktur bör skyd-

das från all typ av negativ påverkan och ges ända-
målsenlig skötsel för upprätthållandet av befintliga 
naturvärden.

4. Övriga utpekade värdekärnor, som t.ex. ädellöv-
skog, bör skyddas och ges ändamålsenlig skötsel, 
så som nödvändig friställning av träd (nedtagning av 
träd till förmån för andra träds utveckling).

STÄRKA
5. Stärk befintlig grönska med vegetation för pollina-

törer i form av ett pollinatörsstråk längs med väg 40. 
Höj upp markerad del i kartan så det blir en naturlig 
grön passage över för pollinatörer.

6. Stärk befintlig tätortsgrönska genom att plante-
ra in vegetation med höga ekologiska värden som 
kan utgöra livsmiljöer för en mångfald av arter och 
ge dessa en naturvårdsinriktad skötsel, t.ex. ängar, 
plantering av äddellövträd, småvatten m.m., bland 
annat längs Norra Stomvägen och Salmeredsvägen.

7. Stärk skolgårdarnas befintliga vegetation med yt-
terligare vegetation, gärna äddellöv och vegetation 
som gynnar pollinatörer, fåglar m.m. 

SKAPA
8. En ekodukt/vilt- eller faunapassage över väg 40 

skulle förbättra kopplingen mellan norr och söder.
9. "Grön passage" i marknivå över Salmeredsvägen 

vid Lunnaskolan mot Landehofs friluftsområde.
10. Trädplanteringar/alléer och artrika "raingardens" 

längs med Salmeredsvägen, gärna äddellöv och ve-
getation som gynnar bl a pollinatörer och fåglar.

11. Trädplanteringar/alléer och artrika refuger, rondeller 
och vägkanter längs med Härkeshultsvägen, gärna 
äddellöv, ängsytor, blommande/bärande träd m.m.

12. Parkeringen vid Landevi idrottsplats utformas med 
fler träd och gröna lösningar för bland annat dag-
vattenhantering. Se över möjligheten att utveckla till 
artrik park med t.ex. ädellövsträd för högre värde.

13. Gröna tak föreslås på ny bebyggelse vid centrumut-
vecklingen. Även befintliga tak bör utredas för gröna 
tak. Biotoptak ger störst ekologiska värden.

14. Utemiljöer och stadsstråk bör vid centrumutveckling 
ges en grön karaktär genom skapandet av 
planteringar, alléer och "parktorg" med fokus på 
ädellöv och vegetation för pollinatörer. Ängsytor 
kan föras in på ytor som traditionellt stensätts, t.ex. i 
anslutning till parkeringar och i gata.

15. Nya grönstråk/spridningsvägar (inklusive de utpe-
kade stråken i bild nedan). Nya förbindelser för att 
koppla ihop Gallhålans naturreservat i väst med 
Landehof och trädgårdsmiljöerna i öst samt med 
södra Landvetter.

Stödjande ekosystemtjänster

S TÖDJANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Var och hur kan strukturer för reglerande ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

SKYDDA
1. Privata trädgårdar är en typ av grönstruktur med 

stor betydelse för reglerande ekosystemtjänster 
såsom pollinering, luftrening, bullerreglering och 
vattenreglering. Dessa strukturer bör bevaras och 
uppmuntras i framtida utveckling. 

2. Värna de tysta grönområdena då tystnad är en stor 
kvalitet som är svår och dyrt att konstruera.

STÄRKA
3. Befintliga grönstrukturer i urban miljö som 

domineras av klippta gräsytor kan kompletteras 
med flera skikt av vegatation, vilket skulle utöka 
grönstrukturens värde för ekosystemtjänster. 

4. Stora klippta gräsytor i bostadsområden 
kan utvecklas till multifunktionella grön- och 
blåstrukturer med flera vegetationsskikt och med 
kapacitet att avleda och fördröja vatten. 

5. Lokala låga stråk och ytor kan skapas i de öppna, 
gröna ytor norr om idrottsplatsen där stor risk för 
översvämningar finns. Dessa nedsänkta ytor kan 
hantera tillfälligt stora vattenmängder. 

6. Stora, befintliga tak kan omvandlas till gröna tak 
och nya byggnader kan utormas med gröna tak. 
Biotoptak är att föredra framför sedumtak. 

7. Vägkanter längs högt trafikerade vägar och 
rondeller kan stärkas med mer vegetation och när 
topografin och markförhållande tillåter det, utformas 
för öppen dagvattenhantering. 

PL ANER A & FÖRVALTA

REKOMMENDATIONER

SKAPA
8. I kommande planering bör mer plats ges åt grön- 

och blåstrukturer genom att minska hårdgjorda 
ytor. Grönytefaktor kan användas som verktyg för 
att reglera utbredningen av hårdgjorda ytor. Genom 
att till exempel använda armerat gräs eller stenmjöl 
i stället för asfalt, kan mängden hårdgjorda ytor 
minskas vid exploatering.

9. Planera för öppen dagvattenhantering i centrum 
genom tillskapande av infiltrerande ytor, 

planteringar, grönta tak och andra strukturer som 
kan hantera dagvatten och samtidigt bidra till 
kulturella ekosystemtjämster. 

10. Planera för vegetationsytor med träd och växter vid 
centrumutveckling.

11. Skapa stråk med blommande växter för pollinatörer 
genom centrum och stärk kopplingen mellan båda 
sidor av riksväg 40, t.ex. genom att träd med dess 
kronor planteras så nära nära motorvägen som 
möjligt. 

Ytor med ettvegetationsskikt kan stärkas med mer vegetation för 
att få bättre mikroklimat, bullerreglering, luftrening och dagvatten-
hantering, t.ex. vid en plats som bilden visar.

Öppen vegetationsklädd yta norr om idrottsplatsen som kan an-
vändas som multifunktionell yta för översvämningshantering.

Reglerande ekosystemtjänster

REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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PL ANER A & FÖRVALTA

Reglerande ekosystemtjänster
REGLER ANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER

1

2

3

7
7

6
6 6 8

9 10

4

5

4

2

2

2

11
11

11

11

Page 94 of 674



51

Hur och var kan strukturer för försörjande ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

SKYDDA
1. En process för vattenskyddsområde över Möln-

dalsåns vattensystem pågår. Marken inom Möln-
dalsåns avrinningsområde bör skyddas från eventu-
ella föroreningar för att Mölndalsåns vattensystem 
inte ska förorenas. Skydd kan främjas genom för-
bud mot dumpning, övergödning m.m. samt en god 
filtreringsförmåga i frisk jord med kvalitativ vegeta-
tion som kan filtrera och rena vattnet.  

REKOMMENDATIONER

PL ANER A & FÖRVALTA

Ätbar odling - permanent eller tillfällig på överblivna ytor, fick-
parker eller takträdgårdar. En möjlighet är att använda tak på 
livsmedelsbutiker till odling.

Landvettersjön, som ingår i Mölndalsåns vattensystem, är en 
viktig resurs för dricksvatten som är och bör förbli skyddat.

Tillfälliga betesmarker för får, get m.m. skulle kunna främjas 
genom "sommarbete" på olika ytor i de mer centrala delarna av 
Landvetter.

SKAPA
2. Nya ytor kan utvecklas för ätbar odling och bidrar 

med ökad närvaro, kunskap och intresse för 
ekosystemtjänsten matproduktion. Speciellt om 
platserna kan bjuda in till delaktighet i form av 
t.ex. skötsel eller självplock. För mer privat odling 
krävs kunskap och inspiration. Exempelvis kan 
överblivna ytor och stora gräsmattor på lämpliga 
platser skapa möjlighet för mer eller mindre tillfälliga 
koloniträdgårdar, fickparker eller takträdgårdar med 
"ätbart" tema. 

3. Möjlighet att ersätta klippta gräsytor eller andra 

"överblivna ytor" med "sommarbete" för t.ex. 
får, getter eller höns kan undersökas. Nya ytor, 
tillfälliga eller permanenta, för denna typ av djur 
bidrar med ökad närvaro, kunskap och intresse för 
ekosystemtjänsten matförsörjning. Speciellt om 
platserna kan bjuda in till delaktighet i form av t.ex. 
skötsel eller kontakt med djuren. 

SKIPPA
4. Avvägning mellan olika intressen samt förutsätt-

ningar som finns i området medför att produktion av 
ekosystemtjänsterna råvaror och energi inte priori-
teras i de centrala delarna av Landvetter.

Försörjande ekosystemtjänster

FÖRSÖR JANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Försörjande ekosystemtjänster
FÖRSÖR JANDE EKOSYS TE MTJÄNS TER
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Var och hur kan strukturer för kulturella ekosystem-
tjänster utvecklas i Landvetter? Siffrorna i text nedan är 
kopplade till siffrorna i kartan på nästa sida.

STÄRKA
1. Gröna stråk och kopplingar: Viktiga, 

sammanhängande stråk för oskyddade trafikanter 
med tydliga kopplingar från centrum till omgivande 
friluftsområden bör utvecklas med grönblå 
bas för fungerande ekosystemtjänster samt 
med information/skyltning för såväl vägvisning/
orientering som naturpedagogik. 

2. Gröna mötesplatser: Stora klippta gräsytor på oli-
ka nivåer med fina siktlinjer kan utvecklas med kva-
litativ vegetation som skapar fler ekosystemtjänster 
- fler arter, fler vegetationsskikt, fler människor. Flex-
ibla gröna mötesplatser för alla åldrar och årstider 
är att föredra.

3. Agnebäcken bör utvecklas med ökad tillgänglighet 
och information/naturpedagogik, gärna med möjlig-
het till samlingsplats för naturpedagogik (uteklass-
rum el. liknande).

4. Gallhålans naturreservat kan utvecklas med ökad 
tillgänglighet från Agnebäckens håll, t.ex. med tydli-
ga entréer och spänger till Agntjärn) samt utökad in-
formation/naturpedagogik inom naturreservatet.

5. Samtliga lekplatser/lekmiljöer inklusive förskole- 
och skolgårdar bör utvecklas med en fungerande 
kvalitativ grönblå bas för barns utveckling med 
tydlig naturpedagogik.

6. Gårdsmiljöer, såväl befintliga som nya, bör utveck-
las till "miniparker" med grönblå bas för lek, aktivitet 
och umgänge då offentliga parkytor är begränsade 
i Landvetter.

REKOMMENDATIONER

7. Kullen söder om idrottsplatsen kan utvecklas som 
en grön möteslplats för kulturella ekosystemtjäns-
ter, bl.a. med viktiga siktlinjer åt olika håll, möjligtvis 
som del av ny centrumpark, se punkt13.

8. Gång- och cykelbro över väg 40 kan utvecklas med 
en grön, omgivande och skyddande struktur av bl.a. 
träd.

9. Platser vid Landvettersjön behöver både skyddas 
och utvecklas för visuell och fysisk vattenkontakt för 
vila och aktivitet, t.ex. fridfulla platser med trivselljud 
och sjöutsikt respektive plats för bad och lek.

10. Kyrkomiljön bevaras och stärks som en fridfull plats 
för kontemplation och mentalt välbefinnande.

SKAPA
11. Parktorg: Parkeringen bör utvecklas till ett torg med 

en tydlig grönblå struktur för flera ekosystemtjänster 
och därmed högre vistelsevärden.

12. Gågator bör utvecklas med en grönblå bas (inklusi-
ve gröna tak och fasader) för attraktiva stadsrum där 
människor vill uppehålla sig. Kvalitativa grönblå plat-
ser i anslutning till byggnader med samhällsfunktio-
ner är viktigt liksom en tydlig koppling till torget. 

13. Centrumpark: Befintliga och nya grönytor bör ut-
vecklas till en ny grönblå mötesplats/park, Lande-
vidparken, på samtliga sidor runt idrottsplatsen. 
Ytan norr om idrottsplatsen blir en viktig knutpunkt 
för gröna stråk mellan centrum och friluftsområ-
den och kan utvecklas till en pedagogisk punkt med 
information om grönblåa stråk/platser/områden i 
Landvetter.

14. Idrottsplatsen bör utvecklas till att vara en del av  
Landvetters centrumpark. Stängsel bör öppnas upp 
eller tas bort och ersättas med vegetation.

15. Stora ytor av parkeringsplatser bör ersättas med 
parkeringshus för att skapa utrymme för en grönblå 
struktur mellan centrum och väg 40.

PL ANER A & FÖRVALTA

Punkt nr 8: Gång- och cykelbron kan utvecklas med trädplan-
teringar och flerskiktad grönska på marken längs båda sidor om 
bron, för att skapa en grön struktur som bidrar med ekosystem-
tjänster och främjar rörelser mellan norr och söder.

Punkt nr 12: Gågator bör utvecklas med en grönblå bas för attrak-
tiva stadsrum där människor vill vistas oavsett årstid. 

Kulturella ekosystemtjänster

KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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PL ANER A & FÖRVALTA KULTURELL A EKOSYS TE MTJÄNS TER
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I arbetet med stadsbyggnadsstudie för Landvetter cen-
trum har en rapport tagits fram, med utvärdering av ar-
kitektförslag samt utkast till stadsbyggnadsplan (Krook 
& Tjäder, 2021) som förslag till framtida centrumutveck-
ling. Nedan redovisas hur ekosystemtjänsterna påverkas 
av en sådan utveckling och vilken potential som kan fin-
nas i förslaget till stadsbyggnadsplan.

Ekosystemtjänsterna finns genom den grönblåa struk-
tur som letar sig in mellan bebyggelsen i Landvetter 
centrum. Dessa är idag av varierad kvalitet och med va-
rierade kopplingar till omgivande naturområden. Ju fler 
ytor och och ju bättre kvalitet på denna grönblåa struk-
tur som planeras - desto fler ekosystemtjänster kan le-
vereras. 

I stadsbyggnadsplanen till vänster beskrivs olika funk-
tioner av platser och stråk. Möjligheten för fungerande 
ekosystemtjänster inom dessa funktioner beror på hur 
de utformas. Framtida stadslivscentrum, stadslivsstråk 
eller skolområde kan t.ex. ha enorm potential för eko-
systemtjänster om det utformas på ett sätt som främjar 
dessa med en kvalitativ bas/grund av grönblått innehåll 
och kopplingar. 
För att skapa attraktiva och levande miljöer som kan le-
verera ekosystemtjänster behöver den grönblåa struk-
turen få komma in som ett raster och genomsyra flera av 
stadsbyggnadsplanens strukturer (se grön streckning 
på nästa sida), såsom:

• Skola
• Resecentrum/pendel/mobilitetshub
• Stadslivscentrum
• Stadsrand
• Stadslivsstråk
• Utvalda stråk för oskyddade trafikanter

S TADSBYGGNADSPL ANPL ANER A & FÖRVALTA

Förslag till stadsbyggnadsplan (Krook & Tjäder, 2021)

UT VÄRDERING

Stadsbyggnadsplan
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PL ANER A & FÖRVALTA SUMMER ANDE REKOMMENDATIONER

Landeviparken

parktorg

pocket park

lekmiljö

resecentrum

gröna och blå stråk

gröna tak & 
gårdar

Ikonerna på kartan markerar  ekosystemtjänster som främjas genom 
föreslagna  grön- och blåstrukturer i stadsbyggnadsplanen för 

Landvetter centrum.

REKOMMENDATIONER

Stadsbyggnadsplan
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Fortsatt arbete stadsbyggnadsstudie 
& stadsbyggnadsplan
Bearbetning av framtagna rekommendationer för eko-
systemtjänster i centrumutvecklingen krävs för fortsatt 
planering och gestaltning av stadsbyggnadsplanen med 
grön- och blåstrukturer som skapar förutsättningar för 
ekosystemtjänster. 

Många kompetenser - kunskap
Involvera olika kompetenser hela vägen inom planerings-
processen av Landvetter centrum. Det behövs kunskap 
inom alla de prioriterade ekosystemtjänsterna, vilket oli-
ka kompetenser kan bidra med.

Delaktighet
Invånare i Landvetter bör involveras i den fortsatta pro-
cessen med centrumutvecklingen för att få bredare kun-
skapsunderlag om de kulturella ekosystemtjänsterna. 
Invånarna kan senare med fördel även konsulteras i fort-
satt planering och förändringar i utemiljön.

Föreningsliv
Föreningslivet är en viktig resurs som kan bidra till att 
utveckla och tillgängliggöra utemiljön i Landvetter. För 
många föreningar fungerar naturen som en arena för 
verksamheten. En viktig del i att utveckla friluftslivet är 
föreningar som på ett hållbart sätt vistas i naturen.

Intressekonflikter
En analys av eventuella konflikter med andra intres-
sen behöver göras i utvecklingen av ekosystemtjänster i 
Landvetter centrum.

Skydd av befintlig natur
Genom att skydda befintlig natur och grönblåa struktu-
rer undviks negativ påverkan.

PL ANER A & FÖRVALTA FORTSAT T PROCE S S

Kvalitet
Kvalitet är lika viktigt som kvantitet när nya och befintliga 
grönytor skapas och förvaltas i samband med ny bebyg-
gelse. Det krävs fungerande ekosystem för att kunna le-
verera ekosystemtjänster.

Skötselplaner
Skötselplaner är ett viktigt verktyg för att säkerställa att 
värden och nyttor som ekosystemtjänsterna producerar 
varar långsiktigt och främjas snarare än försämras ge-
nom driften.  

Grönytefaktor
Grönytefaktor, GYF kan vara ett användbart verktyg för 
att säkra grönblåa strukturer och kvaliteter i Landvetter 
centrumutveckling. 

Fortsatt process
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Sammanfattning

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. 

Rekommendationer

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 planering möjligheten att åstadkomma god tillgänglighet och ett 
långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum – Människan bör ses som utgångspunkt i den grundläggande 
planeringen av trafiksystemet 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 enligt med politiska målsättningar är det viktigt att sträva efter ett  
långsiktigt hållbart Landvetter.

Människan 
i centrum

Helhets-
perspektiv

Långsiktigt 
hållbart

Syfte och metod
Syftet med trafik- och mobilitetsplanen är att tydliggöra hur trafiken, mobiliteten och parkeringarna 
kan bidra till ett stadsmässigt och attraktivt Landvetter centrum i enlighet med det politiska 
uppdraget för Stadsbyggnadsstudie Landvetter centrum (2022).

Stadsbyggnadsstudiens förslag på principer och strategier 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 scenarion och förslag på åtgärder har beskrivits och analyserats för 
att testa planens genomförbarhet.  Analyserna har genomförts utifrån ett tematiskt upplägg och resulterar  
i ett antal rekommendationer på en övergripande nivå för fortsatt planering i framtida utveckling  
av Landvetter centrum.

Den stadsbyggnadsplan som illustrerats i stadsbyggnads-
studien 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. 

Stadsbyggnadsplanens föreslagna gator har kategoriserats 
utifrån vilken funktion i strukturen de har och har utifrån det 
fått en föreslagen utformning. Stadslivsstråket är exempelvis 
det stråk som kommer ha aktiva bottenvåningar och 
föreslås ha förutsättningar för dagvattenhantering i form av 
regnbäddar och ytor för vistelse. 

Kopplingar och trafiknät

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

• Öka integrationen avr befintliga kopplingar över/under 
väg 40

• Utred möjligheten att anlägga ytterligare  
en koppling över väg 40 

• Koppla samman Landvetter centrum med  
omgivande bebyggelse

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

Kollektivtrafiknod
• Bygg ut resecentrum till en kollektivtrafiknod genom att innefatta fler funktioner och genom att låta den  

växa över till södra sidan

• Öka tillgängligheten till kollektivtrafiknoden 

• Öka tryggheten genom närvaro – boende och stråk runt resecentrums alla sidor

Parkering och mobilitet

• Tillgodose den största andelen av parkeringsbehoven i 
parkerings- och mobilitetshusen längs Härrydavägen

• Samplanera regleringen av parkeringsutbudet
• Lägg stort fokus på att skapa trygga och gärna gröna 

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

och flexibelt transportsystem

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. Huvudinriktningen är att framtida 
parkeringsbehov ska 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 platser behövs totalt. Detta innebär ett effektivt 
hanterande av utrymmet i Landvetter centrum. 

Landvetter centrum erbjuder förutsättningar för 
effektiva och hållbara resmönster och genom att 
förädla och utveckla resecentrum till en kollektiv-
trafiknod 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 mobilitetshubb med bland annat 
attraktiva cykelparkeringar bedöms bidra till en god 
kollektivtrafiknod. Med fler ögon från både männsikor 
i rörelse och från omgivande nya bostäder bedöms 
även tryggheten kunna öka.

En möjlighet är även att använda och utveckla 
befintliga motorvägshållplatserna för expressbussar 
som kan trafikera vidare till Landvetter södra. 

Kollektivtrafiknod

• Bygg ut resecentrum till en kollektivtrafiknod genom att 
innefatta fler funktioner och utökas mot den södra sidan

• Öka tillgängligheten till kollektivtrafiknoden 
• Öka tryggheten genom närvaro – boende och stråk runt 

resecentrums alla sidor
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För att säkra Landvetters utveckling som attraktivt samhälle 
har Härryda kommuns samhällsbyggnadssektor fått ett 
politiskt uppdrag att ta fram en stadsbyggnadsstudie på 
strategisk nivå. 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 bättre, och i förlängningen vidare mot 
Landvetter Södra. Syftet med trafik- och mobilitetsplanen 
är att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten kan bidra till 
att nå målsättningarna med stadsbyggnadsstudien och det 
politiska uppdraget. 

Trafik- och mobilitetsplanen är en av flera utredningar inom 
ramarna för stadsbyggnadsstudien för Landvetter centrum.

Metod och avgränsning
Utgångspunkten i arbetet med trafik- och mobilitetsplan för 
Landvetter har främst varit den förstudie som formulerats 
under hösten 2021 som har sin utgångspunkt i den utvär-
deringsrapport (Krook & Tjäder, 2021) och det förslag på 
inriktning som formulerats utifrån de tre arkitektförslagen som 
tidigare tagits fram. Förstudien har tillsammans med förslag 
till övergripande struktur och stadsbyggnadsplan analyserats 
och konsekvensbedömts i denna rapport. I de flesta fall har 
det inneburit att olika scenarion och förslag på åtgärder har 
beskrivits och analyserats för att testa planens genomförbar-
het. Förslagen och scenariona som har tagits fram har också 
fungerat som underlag för en tidig ekonomisk kalkyl. Arbetet 
med trafik- och mobilitetsplanen syftar till att säkra att inrikt-
ning kan ge upphov till måluppfyllelse bland annat vad gäller 
de ekonomiska ramarna. Detta innebär dock inte att det inte 
finns andra scenarion som också kan leda till måluppfyllelse. 

Analyserna har genomförts utifrån ett tematiskt upplägg och 
resulterar i ett antal rekommendationer för fortsatt planering. 
Teman har formulerats dels utifrån det politiska uppdraget och 
dels utifrån de frågeställningar som under processens gång har 

blivit tydliga vara centrala för att nå målen om en attraktiv ut-
veckling av Landvetter centrum. Som ett ramverk för analysen 
ligger gällande riktlinjer för trafikplanering som återfinns bland 
annat i TRAST,  Trafik för en attraktiv stad, och VGU, Vägar och 
gators utformning. På vilket sätt beskrivs närmare under kapitel 
2 Utgångspunkter. 

Den geografiska avgränsningen för trafik- och mobilitetsplanen 
är i första hand Landvetter centrum. Men i vissa avseenden 
har det varit nödvändigt att ha ett mer övergripande perspek-
tiv för att sätta centrum i ett geografiskt sammanhang. 

I de fall frågor har studerats i separata utredningar lyfts rele-
vanta delar in för att tydliggöra helhetsperspektivet för trafik 
och mobilitet. Exempel på separata utredningar är:
• Parkering och mobilitet Landvetter centrum 2035  

(Kreera, 2022)
• Social konsekvensanalys stadsbyggnadsstudie 

Landvetter centrum (2022)
• Ekosystemtjänstanalys Landvetter centrum (White, 2021)
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 I Härryda kommun  
bygger vi framtiden.  

Här har människor och 
företag möjlighet att växa 

och blomstra. 
Här lyfter idéer och landar 

lösningar som håller för 
kommande generationer. 

Våra ledord: 
mod, nytänkande, 

handlingskraft.

Utgångspunkter

Utvecklingsinriktning för Härryda kommuns översiktsplan 
innehåller de långsiktiga strategierna för kommunens utveck-
ling med sikte på 2040. Dokumentet utgör utgångspunkten 
för arbetet med ny översiktsplan och antogs politiskt 2020.  
Följande formulerade strategi i syftar främst på arbetet 
med trafik och mobilitet: Utveckla ett robust och effektivt 
transportsystem som möjliggör hållbar mobilitet med stärkta 
kopplingar inom och över kommungränsen. 

Strategin innehåller bland annat följande beskrivning: 
Genom att möjliggöra hållbar mobilitet kan Härryda kom-
mun skapa goda förutsättningar för olika trafikslag att kunna 
samverka för ökad resurseffektivitet och minskad miljö- och 
klimatbelastning. Inom kommunen är förutsättningarna olika för 
en mer hållbar mobilitet men alla delar har goda möjligheter att 
utvecklas. Nya områden såsom utbyggnad av Landvetter södra 
med hög täthet, stadsmässighet och funktionsblandning, ger både 
närhet och bra förutsättningar för ett hållbart transportsystem 
med prioritering av gång och cykel. En utveckling i Mölnlycke och 
Landvetter stad i sin helhet bör följa samma principer. 

Genom att utveckla strategiskt valda bytespunkter till attraktiva 
noder med funktioner som matartrafik, pendelparkeringar och på 
vissa platser service skapas god tillgänglighet för fler längs viktiga 
stråk i regionen samt underlättas möjligheten att växla mellan 
transportslag för att ta sig vidare till sin målpunkt.

Utöver Översiktsplanen som ska vara vägledande vid den 
långsiktiga planeringen finns ett antal ytterligare relevanta stra-

tegiska dokument att ta stöd från i den långsiktiga planeringen 
för trafik och mobilitet. 

• Strategisk plan för Agenda 2030 som togs fram år 2019 och 
innehåller en avsiktsförklaring om att Härryda kommun ska 
bidra till att uppfylla de mål och delmål som är formulerade 
i Agenda 2030.

• Hållbarhetsstrategiskt program, pågående 2021, ska vara en 
riktning för hållbarhetsarbetet på lång sikt. 

• Energi- och klimatplan, som antogs hösten 2021 och 
innehåller sex handlingsområden för att minska energi-
användningen, bland annat Fysisk planering och mobilitet, 
Förnybar energi och Kollektivtrafik.

På regional nivå är Strukturbild för Göteborgsregionen, Håll-
bar tillväxt, Visionen – Det goda livet, Klimat 2030, Regionala 
miljömål samt Regionalt trafikförsörjningsprogram de vikti-
gaste strategiska riktningarna. Även Stråket Göteborg-Borås 
- Gemensam målbild samt Funktionsutredning för tågstråket 
Jönköping-Borås-Göteborg år 2050 utgör viktiga underlag för 
kommunens utveckling.

På nationell nivå utgör Sveriges klimatmål, nationella miljömål, 
nationella folkhälsomål och de transportpolitiska målen de 
viktigaste övergripande målen. De transportpolitiska målen 
består av funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet 
handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare 
och näringsliv. Hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet 
ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 

Politiska målsättningar
Härryda kommun har en vision som pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och som ska  
finnas med som grund för prioriteringar och beslut. Visionen är beslutad i kommunfullmäktige.

Helhetsperspektiv – Planeringen 
av trafiken och mobiliteten påverkar 
möjligheten att skapa ett attraktivt 
samhälle och attraktiva livsmiljöer. 
På samma sätt påverkar övrig fysisk 
planering möjligheten att åstadkomma 
god tillgänglighet och ett långsiktigt 
hållbart trafiksystem. Att se sambanden för 
hur planeringen av trafiken och mobiliteten 
påverkar helheten och hur övrig planering 
påverkar trafiken och mobiliteten är en av 
Trafik- och mobilitetsplanens grund- 
läggande uppgifter.

Människan i centrum – Människan bör ses som 
utgångspunkt i den grundläggande planeringen av 
trafiksystemet 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. Ett samhälle som är tillgängligt för alla oavsett ålder, 

kön, fysisk och mental 
förmåga samt 
inkomst. Samtidigt 
ska människan i så 
liten utsträckning 
som möjligt 

påverkas negativt av 
trafiken. 

Långsiktigt hållbart  
– I enligt med ovan beskrivna 

politiska målsättningar är det viktigt 
att sträva efter ett långsiktigt hållbart 

Landvetter.

Ordet trafik definieras som förflyttningen 
av människor, gods och information, det vill säga 

de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet 
mobilitet definieras som rörlighet, det vill säga möjligheten 
och behovet, för människor och gods att förflytta sig från en 
plats till en annan, men även behovet av att förflytta sig.

Riktlinjer trafikplanering

Förhållningssätt

Ett planeringsstöd framtaget inom EU benämns Sustainable  
Urban Mobility Plan, SUMP, vilket beskriver och stödjer pro-
cessen med att ta fram en TRafik- Och MobilitetsPlan, TROMP. 
Motsvarande planeringsstöd i Sverige är TRAST, Trafik för en 
attraktiv stad. TRAST är ett planeringsverktyg utgivet av bland 
annat Boverket, Trafikverket och SKR, Sveriges kommu-
ner och regioner (tidigare SKL). Planeringsverktyget 
erbjuder stöd i planeringen av trafiksystemet 
för att bidra till stadens utveckling och till en 
god och hållbar livsmiljö. 

En attraktiv stad kräver framsyn-
ta stadsbyggnadsåtgärder och en 
samhällsplanering som utgår från ett 
helhetsperspektiv. Helheten skapas 
då många parter och intressen ges 
möjlighet att samverka i planeringspro-
cessens olika skeden. Genomgående i 
TRAST används ordet stad i en betydelse 
som också inkluderar tätort och annan samlad 
bebyggelse. Trafiksystemet bör vara väl anpassat 
efter stadens förhållanden och ge den tillgänglighet som behövs. 
Balans eftersträvas mellan de olika trafikslagen och mellan 
tillgänglighet och andra kvaliteter. Tätortens utveckling ska gynnas 
genom en väl avvägd hantering av trafikfrågorna, samtidigt som 
sambandet mellan markanvändning, trafik och människors val av 
transportsätt lyfts fram. Avvägningar behöver göras mellan olika 
kvaliteter, som stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäker-
het och miljö- och hälsopåverkan.

VGU, Vägar och gators utformning, består av separata dokument 
som innehåller både krav och råd. För det statliga vägarna 
är reglerna obligatoriska vid nybyggnation och vid större 
ombyggnationer. För andra väghållare kan VGU användas 
vägledande och regelverket används av de flesta kommuner. 

VGU innehåller, som namnet säger, krav och råd 
kring hur vägar och gator ska utformas, till 

exempel med avseende på dimensione-
rande trafik, gatubredder, korsnings- 

utformning med mera. 

Människan 
i centrumHelhets-

perspektiv

Långsiktigt 
hållbart
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Kulturhus
Skola och 
skolgård

Torg

Park

Parkering

Härrydavägen

Riksväg 40

Resecentrum

Handelsträdgård

(Stadsbyggnadsplan, Krook & Tjäder)

Stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum, förstudie

Arbetet med stadsbyggnadsstudien påbörjades hösten 2020 
med ett parallellt uppdrag för utvecklingen av Landvetter 
centrum. Tre olika arkitektförslag togs fram för centrum, vilka 
utvärderades i rapporten Parallella uppdrag för Landvetter 
centrum, utvärdering och förslag till inriktning. Den innehöll 
bland annat sammanfattning av slutsatserna i arkitektförslagen 
och de principer som kommer att utvecklas vidare. Detta  
inledande arbete sammanfattades i Förstudie till stadsbyggnads-
studie för Landvetter centrum, december 2021. Ett material som 
sedan var föremål för dialog både med medborgare och andra 
intressenter. Förstudien innehåller bland annat förslag på plan- 
och stadsbyggnadsprinciper, förslag till övergripande struktur 
för Landvetter centrum med omgivning och en stadsbyggnads-
plan för centrum. 

Planprinciperna beskriver bland annat så kallade stadslivsstråk, 
vilket är samlande och genomgående stråk med mindre plats-
bildningar.  Vidare beskriver planprinciperna att torget ska vara 
dragare och ska utvecklas med en kombination av vistelseytor 
och parkering samt få en inramande bebyggelse på fyra sidor, 
samt att det ska finnas en skyddande stadsrand. Nya och 
förstärkta kopplingar samt knutpunkt som kopplar samman är 
även det planprinciper som lyfts i det inledande arbetet med 
stadsbyggnadsstudien.

I förslaget på övergripande struktur finns en ny koppling över 
väg 40 i höjd med Lunnavägen utpekad. Skissen visar också på 
möjliga kopplingar mot Landvetter Södra. 

Målpunkt

Centrumområde

Grönområde

Sport

Kultur

Vatten

Knutpunkt 

Stadslivsstråk 

Grönstråk

Stråk och länkar

Utvecklingsområde

Härrydavägen föreslås utgöra angöringsväg för 
Landvetter centrum och till denna kopplas gator in till 
centrum. Den förslås vara uträtad där den idag passerar 
pendelparkeringen närmast motorvägen. Längre in i 
kvarteren där det huvudsakligen är bostäder finns körbara 
gator med trafik på de gåendes villkor. Inslag av grönska 
på de platser som skapas i stadslivsstråket beskrivs 
även i förslaget.  De större parkeringsanläggningarna är 
i stadsbyggnadsplanen föreslagna längs Härrydavägen 
tillsammans med centralt placerade korttidsparkeringar. 

Plan- och stadsbyggnadsprinciper, samt övergripande 
struktur och förslag till stadsbyggnadsplan som beskrivits 
här ovan är det som kommer analyseras och fördjupas i 
de kommande avsnitten utifrån olika teman. Att föreslagen 
struktur och stadsbyggnadsplan här bedöms nå närmare  
för projektet formulerade mål betyder inte att  
det inte finns andra scenarion som  
också skulle ge det.

I förslaget på övergripande struktur finns en ny koppling över väg 40. Skissen visar också på kopplingar mot 
Landvetter Södra. 
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TEMA

Kopplingar och trafiknät

Landvetter centrum delas av väg 40, vilken utgör en barriär 
för alla som vill röra sig mellan den norra och södra 
sidan. Det finns idag två gång- och cykelkopplingar och 
en bilkoppling som planskilt korsar väg 40 i Landvetter 

centrum. Att öka tillgängligheten genom att förbättra 
befintliga passager och genom att skapa ytterligare 
möjlighet att passera är viktigt för att knyta samman den 
norra och södra sidan. 

Kopplingar över och under väg 40

Den befintliga centralt placerade gång- och cykelbron, har 
en viktig roll som koppling till den södra sidan av centrum 
och i förlängningen mot Landvetter Södra.  Att utveckla 
denna funktion för en ökad upplevd tillgänglighet och 
trygghet anses därför vara ett bra förslag. Det skulle kunna 
ske genom att bebyggelsen placeras närmare brofästet både 
norr och söder om bron och få avståndet mellan de båda 
sidorna att upplevas som mindre. 

Att skapa en platsbildning och öka stadsmässigheten på 
Byvägen söder om väg 40 kan också bidra till en förbättrad 

funktion. Att integrera bron i ett stråk kan leda till att den 
upplevs som närmre, mer tillgänglig och trygg. 

Passagens attraktivitet skulle också kunna öka genom att 
bygga in bron i ett transparant material, helt eller delvis, och 
på så vis få bullerdämpning och väderskydd. Ytterligare ett 
sätt att minska det upplevda avståndet är att arbeta med 
formspråk och möblering och på så vis skapa en upplevelse 
av att vara ”framme” i centrum och vid resecentrum redan 
söder om bron.

Befintlig central gång- och cykelbro

Befintlig tunnel i väst
I förslag till stadsbyggnadsplan har stråket mellan cen-
trum och tunneln få en ny sträckning längs Agnebäcken. 
Det skulle då bli en del av ett nytt grönstråk från den nya 
stadsdelsparken i Landvetter centrum, utmed Agnebäcken 
till Landvettersjön.  

En förutsättning för att möjliggöra detta nya stråk är att 
Härkeshultsvägen förläggs på en bro över stråket, då 
höjdförhållandena mellan Härkeshultsvägen och omgivande 
natur är stora. Den idag delvis kulverterade bäcken skulle 
då eventuellt kunna passera under samma bro. Vidare 
behöver bensinstationens ytbehov med underjordiska 
cisterner beaktas samt tillkommande bostäders behov av 
privata gårdar nordöst om Härkeshultsvägen. 

 

Enligt ekosystemtjänstanalysen (White, 2021) bör Agnebäck-
en utvecklas med ökad tillgänglighet och information, vilket 
förslaget skulle innebära. Stråket som helhet (centrum-Land-
vettersjön) har i utredningen bedömts som ett viktigt sam-
manhängande stråk för gående och cyklister och därför bör 
ututvecklas med bland annat ekosystemtjänster.

Dagens koppling mellan centrum och tunneln går längs en del 
av Härkeshultsvägen som kantas av ett värmeverk, en restau-
rang och en bensinstation. Vägen har här låga trafikflöden och 
bedöms som mindre attraktiv att färdas längs för gående och 
cyklister ur trygghetssynpunkt. Det är dock denna sträckning 
som cykelvägen kommer ha även fortsättningsvis.

Ur Social konsekvensanalys:  
Den största fysiska barriären i Landvetter är riksväg 40. Barriären påverkar förutsättningarna för att passera vägen smidigt, 
men också vilka verksamheter som passar att anlägga i anslutning till motorvägen. Det gör att den verkliga barriären blir 
betydligt större än bara själva motorvägen. Både tunneln och bron har pekats ut som otrygga av Landvetterbor. 

Ur TRAST: Begreppet tillgänglighet
Trafiksystemets grundläggande uppgift är att se till att samhället är tillgängligt för alla. Tillgänglighet definieras här 
som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter 
som de har behov av i samhället. Tillgänglighet skapas av trafiksystem, med bidrag från samtliga trafikslag, och  
bebyggelse i samverkan. 

Att förbättra tryggheten och attraktiviteten för tunneln 
under väg 40 har konstaterats vara viktigt i den sociala 
konsekvensanalysen. Den är redan idag utformad med 
ljusinsläpp mellan körbanorna. Att ha god belysning i och 
i anslutning till tunneln samt att hålla vegetationen borta 
alternativt anlägga park i närheten av öppningarna är förslag 
till förbättringar. Möjligheterna att bredda öppningarna till 

tunneln för att den ska upplevas som mer välkomnande, för 
att ge ökat ljusinsläpp och ökad insyn bör studeras. 

När antalet invånare till Landvetter centrum ökar och om 
kopplingen mellan centrum och tunneln integreras i ett stråk 
och därmed blir mer attraktiv kommer antalet trafikanter som 
använder tunneln att öka. Mänsklig närvaro skapar trygghet. 

Turkos linje visar lokaliseringen av befintlig gång- och cykelbana som leder 
fram till tunneln under väg 40. Vit linje visar förslag på nytt stråk för främst 
gående längs Agnebäcken med förslag på tunnel under Härkeshultsvägen.

Tunnelöppning från norr under väg 40. Nyligen tillkommen muralmålning i tunneln genom konstprojekt 
genomfört av skolelever. 

Tidig illustration av nytt kvarter genom vilket 
föreslaget grön- och gångstråk skulle passera 
och sedan vidare under Härkeshultsvägen.  
Sett från norr.
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Förslag på ny koppling i östra centrum
En ny bro enligt förslaget i stadsbyggnadsplanen skulle ge 
ytterligare en koppling över väg 40 i centralt läge och vara 
viktig för att minska barriäreffekten. I norr ansluter den till 
korsningspunkten mellan Härrydavägen och Lunnavägen. 
Bron förutsätter en ny väg mellan Byvägen och Magasin-
svägen på norra sidan järnvägen som skulle kunna passera i 
ytterkanten av den pågående detaljplanen kallad Växthusen. 
Huruvida vägen ska rymma gång- och cykeltrafik, alternativt 
bil-, gång- och cykeltrafik behöver studeras närmare. En 
koppling för samtliga trafikslag skulle på ett positivt sätt knyta 
samman huvudvägnätet på norra och södra sidan samtidigt 
som den skulle avlasta Kyrkvägen/Byvägen genom gamla 

Landvetter från viss trafik med målpunkt Landvetter centrum 
i samband med att Landvetter Södra byggs ut. 

Tidiga analyser av tillgängligheten tyder på att bron minskar 
barriäreffekten för delar av Landvetter och kompletterar väl 
de befintliga passagerna över väg 40. I synnerhet om den 
anläggs även för biltrafik då det är relativt långt mellan den 
västra passagen via Landvettermotet till den östra passagen 
via Björrödsmotet. I illustration nedan tydliggörs i vilken 
omfattning den föreslagna passagen ger en ökad tillgänglighet 
i befintligt vägnät vad gäller gångavstånd.

Ökad tillgänglighet för geografiskt område till följd av  
föreslagen passage. Röd cirkel ny bro, rött streck ny väg.

Ökad tillgänglighet i befintligt vägnät till följd av föreslagen passage. 
Röd cirkel ny bro, rött streck ny väg.

Nuvarande och framtida täthet av boende och 
arbetsplatser kan vara ett tillvägagångssätt för 
att identifiera var en passage kan vara lämplig 
att lokalisera. I illustrationen till vänster illustreras 
boendetätheten i Landvetter, vilken tydliggör att 
en passage i föreslaget läge kan motiveras utifrån 
dagens boendetäthet.

De fysiska förutsättningarna för att anlägga en  
bro i detta läge har inte studerats närmare. 
Höjdförhållandena där bron är föreslagen är 
relativt fördelaktiga, se illustration ovan, men 
behöver studeras vidare tillsammans med frågor 
om till exempel markåtkomst och geotekniska 
förutsättningar.

Placering ny passage kopplat till boendetätheten i Landvetter idag. Röd cirkel ny bro, 
rött streck ny väg.

För att genomföra föreslagen stadsbyggnadsplan behöver 
ett genomgående trafiknät vara en del av den föreslagna 
strukturen för att skapa god tillgänglighet. För Landvetter 
tätort har den övergripande nätstrukturen för cykel, bil, och 
kollektivtrafik illustrerats för dagens nät för jämförelse med 
föreslagen stadsbyggnadsplan. 

I cykelplan för Göteborgsregionen som blev färdig 2020 är 
målsättningen att det ska finnas ett regionalt sammanhållet 
cykelvägnät 2030. Stomcykelstråken utgör de bärande delarna i 
att knyta ihop den regionala strukturen. Stomcykelnätet i Land-
vetter knyter samman Landvetter med närliggande orter och 
det nätet ska ha högst prioritet och kvalitet. Huvudcykelnätet är 
det övergripande nätet för cykel i Landvetter tätort som binder 
ihop olika delar av samhället och viktiga målpunkter. 

Genomfart/infartsvägar används i stor utsträckning 
av trafik som har regionala eller nationella start- och 
målpunkter. Huvudvägnätet för biltrafik består av gator 
för trafik genom, till och från tätorten samt mellan 
stadsdelar inom tätorten. Viktiga målpunkter är centrum, 
verksamhetsområden och besökspunkter inom staden 
och målpunkter utanför tätorten. I Landvetter ser 
funktionsindelning idag ut som figur nedan visar.

Trafiknäten i Landvetter

0 0,5 10,25 Kilometer A4Datum: 2021-12-20 Skala 1:20 000

Cykelnät nutid
Stomcykelnät

Huvudcykelnät

0 0,5 10,25 Kilometer A4Datum: 2021-12-20 Skala 1:20 000

Bilnät nutid
Genomfart/Infart

Huvudgata

!(R

0 0,5 10,25 Kilometer A4Datum: 2021-12-20 Skala 1:20 000

Kollektivtrafiknät nutid
!(R Resecentrum

Järnväg

Kollektivtrafiknät

Cykelnät i Landvetter idag. 

Bilnät i Landvetter idag. Kollektivtrafiknät i Landvetter idag. 
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För cykelnätet är det viktigt 
att skapa sammanhängande 
och gena stråk, i synnerhet för 
stomcykelnätet och huvudcykelnätet 
som är de som redovisas i karta, till 
höger. Stomcykelnätet får i förslaget 
en genare sträckning i den västra delen 
av Landvetter centrum och även i den östra 
delen av centrum längs Härrydavägen föreslås 
en förbättring. År 2035 bedöms stomcykelnätet 
även koppla vidare söder ut mot Landvetter södra 
via gång- och cykelbron och Stationsgatan. De föreslagna 
sträckningarna bedöms ge en ökad framkomlighet och 
attraktivitet bland annat för pendlingscyklister.

Huvudcykelnätet föreslås knyta ihop befintlig och ny bebyg-
gelse, med resecentrum och stomcykelnätet.   

För bilvägnätet föreslås en uträtning av Härrydavägen. 
Detta bedöms medföra ökad stadsmässighet, ytterligare 
markyta för bebyggelse och minskat behovet av 
att korsa Härrydavägen. En ny anslutning till torget 
föreslås från Härrydavägen, vilken bedöms öka 
tillgängligheten till torget och avlasta Stenåkersgatan 
som i framtiden annars riskerar att få kapacitetsproblem 

(idag cirka 6800 fordon per vardagsmedeldygn).  
Vidare föreslås i stadsbyggnadsplanen att korsningen 
mellan Härrydavägen och Lunnavägen byggs om till 
cirkulationsplats. Denna åtgärd bedöms vara viktig 
för att tydliggöra att Härrydavägen byter karaktär 
från landsväg till stadsgata. Cirkulationsplatsen är 
också viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt då den ger en 
hastighetsdämpande effekt. 

Inga nya sträckningar av busslinjer föreslås eller analyseras 
inom ramarna för stadsbyggnadsstudien för Landvetter 
centrum. Resecentrum som kollektivtrafiknod beskrivs 
närmare under tema Kollektivtrafiknod.

Med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg har en skatt-
ning av tillkommande antal resor som ny bebyggelse ger upp-
hov till gjorts. Bedömningen har gjorts för ett scenario med 
600 tillkommande bostäder och 3000 kvm BTA butiksyta. En 
rimlighetsbedömning har gjorts avseende tillkommande ytor 
och ytor som försvinner, varför trafikalstringen beräknas för 
ovanstående scenario.  

Antalet resor som bebyggelsen antas generera enligt trafik- 
alstringsverktyget är totalt cirka 4 000 för samtliga trafikslag 
(gång, cykel, bil, kollektivtrafik och övrigt exkl. nyttotrafik)

Uppskattat antal tillkommande resor per vardagsmedeldygn  
(fortsättningsvis benämnt VaDT) är cirka 1100 fordon. Dessa 
1100 fordon fördelar sig sedan på anslutande gator till områ-
det och till föreslagna parkerings- och mobilitetshus. Storleks-
ordningen på flöden går att jämföra med dagens trafikflöden 
i området som på Härrydavägen är cirka 7 600 VaDT (2016), 
Stenåkersgatan cirka 6 800 VaDT (2016) och Landevigatan 
cirka 1 700 VaDT (2016), se figur på nästa sida. Ny anslutning 

till torget från Härrydavägen (Landevigatans förlängning) gör 
att främst en del av flödet från Stenåkersgatan istället trafike-
rar här tillsammans med en del av det tillkommande flödet. 
På så vis bedöms inte flödet på Stenåkersgatan bli högre än 
dagens flöde. Härrydavägen kommer få den största delen av 
den tillkommande trafiken, varför god framkomlighet även i 
framtiden behöver tillgodoses längs Härrydavägen även om 
karaktären av stadsgata ökar. 

Sammanfattningsvis bedöms tillkommande trafikflöden inte 
ge upphov till kapacitetsproblem i det lokala vägnätet inom 
utredningens tidshorisont som är 2035. 

På längre sikt (efter 2035) kan cirkulationsplatsen mellan Här-
rydavägen, Härkeshultsvägen och Stenåkersgatan som är relativt 
liten komma att få problem kapacitetsmässigt. Den kan då kom-
ma att behöva byggas ut med fler körfält, varför utrymme för att 
möjliggöra detta bör finnas i planen. Även ytterligare körfält längs 
till- och frånfarter bör möjliggöras, varför byggelsen längs främst 
Stenåkersgatan och Härrydavägen bör anpassas för detta. 

Exploateringens påverkan på lokalvägnätet

Landvettermotet.  
Cirkulationsplats norr om  
Landvettermotet kan på sikt,  
efter 2035, eventuellt behöva  
byggas om för att få  
ökad kapacitet.

Den huvudsakliga anslutningen för vägtrafik till och från 
Landvetter tätort är Landvettermotet. Det används av cirka 
12 000 fordon under ett vardagsdygn, varav den tunga 
trafiken utgör cirka 1 300 fordon. Det är ungefär hälften så 

många fordon som använder sig av Landvettermotet jämfört 
med Mölnlyckemotet. Diagram nedan visar att motet har 
tydliga toppar på morgonen (i riktning mot Göteborg) och 
eftermiddagen (tillbaka till Landvetter). 

Exploateringens påverkan på Landvettermotet

I PM Bedömning av framtida trafiksituation Landvettermotet 
och Björrödsmotet (M4Traffic, 2022) konstateras att utifrån de 
trafikprognoser som finns framtagna så finns ingen risk för 
kapacitetsproblem varken 2030 eller 2040 i Landvettermotet. 

Genomförda trafikprognoser har baserats på uppgifter i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram där tillkommande 

bostäder enligt nu framtagen stadsbyggnadsstudie bara 
delvis finns med. I de bedömningar som gjorts finns det 
tillfredsställande kapacitet i Landvettermotet. När belastningen 
är som störst idag används till exempel påfartsrampen mot 
Göteborg av ca 600 fordon/timme. Rampen skulle kunna klara 
av en fördubbling av dagens trafikflöden utan att överskrida 
kapaciteten.

Trafikflöden 
på ramperna i 
Landvettermotet, 
vardagsdygnstrafik 
Trafikflöden 
på ramperna i 
Landvettermotet, 
vardagsdygnstrafik

Stomcykelnät

Huvudcykelnät

Stenåkersgatan

Landvettermotet

Landevigatan

Landvettermotet
Byvägen

Boråsleden

Härryda vägen

 Härkeshultsvägen
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Ur TRAST:  I de flesta sammanhang är det mänsklig närvaro som skapar trygghet. Mer eller mindre medvetet rör vi 
oss helst i närheten av andra människor. Då godtar vi också den människa som sitter i en bil. Tät biltrafik i flera körfält 
skapar barriärer och otrygghet. Långsam biltrafik på de gåendes villkor skapar trygghet och liv i ett område.
Detta betyder, att utifrån synpunkten om informell social kontroll, borde vi föredra trafiklösningar med en traditionell 
gatustruktur, med blandad trafik av bilar och oskyddade trafikanter och gator kantade med husfasader, gärna med 
servicefunktioner i bottenvåningen.

Ur Social konsekvensanalys: Underlaget visar också att det finns mentala barriärer i centrum som är ännu mer 
påtagliga i det vardagliga livet. Med mental barriär menas att det inte finns något direkt fysiskt hinder som förhindrar 
rörelser, utan istället kan aspekter som otrygghet eller ett upplevt hinder göra att människor undviker vissa vägar. I 
Landvetter centrum finns idag flera sådana barriärer.

Enligt planeringsstödet Trafik för en attraktiv stad, TRAST,  är en 
attraktiv stad eller tätort, stor eller liten, en plats där människor 
gärna vill vistas och som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar. Genom att göra plats för fler boende och verksamma i 
Landvetter centrum, ökar tätheten, vilket skapar förutsättningar 
för samverkan och möten mellan människor och företag. Gator 
och torg tillsammans med andra allmänna platser utgör det 
gemensamma vardagsrummet. Gatorna med omgivande fasa-
der bildar gaturum vilka knyts samman i stråk där målet är att 

människor ska vilja röra sig och vistas.  I TRAST beskrivs vidare 
att för planering av ett transportsystem i tät bebyggelse krävs 
avvägningar mellan olika intressen och funktioner. Priorite-
ringar blir nödvändiga där de viktigaste anspråken tillgodoses 
samtidigt som andra prioriteras ner. Gaturummen ska vara 
tillgängliga för alla oavsett ålder, kön, eller fysisk förmåga. 
Trygghetsfrågan är central vid utformningen av gaturummen. 
Det kan bidra till eller motverka att människor vill eller vågar 
vistas ute, oavsett tid på dygnet.

TEMA

Utformning av  
ett attraktivt centrum

 Att centrum idag framförallt går att angöra med bil ifrån 
nordväst och väster (med någon mindre tillfart som undan-
tag) skapar en sluten struktur med brist på orienterbarhet 
och tillgänglighet som följd. Att möjliggöra och tydliggöra 
tillfarter från fler håll både för gång- och cykeltrafik samt för 

biltrafik kan resultera i en öppnare och tillgängligare struktur 
med ökad trygghet som följd. I stadsbyggnadsplanen föreslås 
tillkommande tillfarter från både söder och öster vilket 
således skulle innebära en öppnare och mer välkomnande 
struktur i Landvetter centrum i framtiden. 

Gaturum och torg i Landvetter centrum idag kan med vissa 
undantag delas in i två kategorier, rum för motorfordonstra-
fik och rum för gående och cyklister. I de rum där motor-
fordonen vistas har gående och cyklister lite ianspråktaget 
utrymme och är därmed lågt prioriterade. I de rum där 

gående och cyklister prioriteras är motortrafiken förbjuden i 
dagsläget. På så vis finns mycket lite integration mellan dessa 
rum och dessa trafikslag, vilket bedöms påverka tillgänglighet 
och trygghet negativt idag. 

Gaturum och stadsbyggnadskvaliteter

Gränser mellan trafikslag

Orienterbarhet

Tillfarter till centrum för biltrafiken är fler i 
stadsbyggnadsplanen jämfört med idag, vilket 
påverkar orienterbarheten positivt.

Om orienterbarheten och trygghetsproblematiken inte 
förbättras efter genomfört förslag kan en ytterligare åtgärd 
vara att i större utsträckning öppna upp för biltrafik på fot-

gängares villkor i och genom centrum. Därför bör placering 
av bebyggelse ske på ett sätt som inte omöjliggör detta.

Trygghet

Båda dessa citat ur TRAST och Social konsekvensanalys pekar 
i samma riktning som beskrivningen av den bristande 
orienterbarheten och gränserna mellan trafikslagen.  Att 
den bristande integrationen mellan trafikslag skapar mentala 
barriärer bland annat på grund av känslan av otrygghet. 
Att luckra upp dessa gränser genom ett mer integrerat 
trafiksystem mellan olika trafikantgrupper bedöms vara ett 
steg i rätt riktning. Förslag på hur återfinns under rubriken 
Livsrumsmodellen. 

Vidare beskrivs i Social konsekvensanalys att den föreslagna 
torgytan med andra funktioner än parkering på en del av 
torget ger goda förutsättningar för ett bättre samspel mellan 
gång-, cykel- och biltrafikanter. Utformningen bedöms också 
kunna minska den upplevda otryggheten som skapas av 
trafiksituationen på torget idag.

Analyskarta med de  
barriärer som präglar  
Landvetter centrum.  
Blå linjer representerar 
mentala barriärer, medan 
den röda linjen represen-
terar fysiska (riksväg 40). 
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Byte av ”golv” mellan samma väggar, illustration hämtad ur Rätt fart i staden TRAST.

Under temat Kopplingar och trafiknät indelades gatorna utifrån 
funktionell roll i trafiksystemet. Men som stöd vid utformning 
av gaturummet och för att identifiera vilken hastighet som är 
lämplig kan den så kallade livsrumsmodellen tillämpas. Denna 
beskrivs i Rätt fart i staden (en del av TRAST). 

Utöver gatans funktionella roll i staden har den också stor 
potential som strukturbildande element och för att skapa 
stadsliv. Med hjälp av livsrumsmodellen kan potential för olika 
stadsrum lyftas fram avseende inramning och läge i stadsstruk-

turen, vilket kan fungera som stöd vid val av utformning. Enligt 
TRAST blir utformningen av ”golvet” i gaturummet en arena för 
olika anspråk bland annat från ”väggarnas” funktioner  
(till exempel bostäder eller butiker), vistelse och trafikrörelser. 
Ambitionen är att ge de olika gaturummen en gestaltning som 
tydliggör deras roll och hur rummen ska användas. De blir på 
så vis självförklarande och lätta att förstå för alla som rör sig  
eller vistas i dem. Den så kallade livsrumsmodellen tydliggör 
hur utformningen av golvet påverkar upplevelsen av ett gatu-
rum som i sin tur påverkar beteenden. 

Livsrumsmodellen

Frirum – rum för cyklister, fotgängare och de lekande barnen. 
I frirummet ska de oskyddade trafikanterna inte behöva oroa 
sig för motorfordonstrafik, som i princip inte bör förekomma. 
Utformningen måste utgå från gåendes och cyklisters perspektiv 
och hastighet, vilket innebär detaljrikedom och småskalighet 
med många möjligheter till möten mellan människor. Bilfria 
områden är till exempel torg, parker, lek- och fritidsområden, 
avstängda gator, separata gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är 
inte lämplig på dessa platser. 

Integrerat frirum – rum där fotgängare och cyklister är 
prioriterade. Motorfordon har möjlighet till begränsad inkörning 
men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. 
Låg fart är en förutsättning och prioritet för fotgängare/cyklister 
gäller. Väggarna består ofta av hus med entré mot rummet. 
Olika typer av aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. 
Ytorna har delad funktion. Rummen finns i de finaste delarna 
av stadens nät, i torgbildningar, i entréområde, centrala offentliga 
stadsrum m m. 

Mjuktrafikrum – rum som omfattar större delen av stadens/
tätortens gaturum. Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk 
på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors 

anspråk att lätt röra sig i rummets längs- och tvärsriktning. 
I rummet ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. 
Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till 
gatornas funktion. 

Integrerat transportrum – oskyddade trafikanter kan färdas 
i rummet men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns 
också ringa anspråk på vistelse i rummet. Väggarna vänder 
sig mot rummet men har ringa anspråk på det. Det är långa 
avstånd mellan entréerna. Korsningsanspråket uppkommer i 
anslutning till korsningar mellan de integrerade transportrummen 
eller andra livsrum. I rummet har oskyddade trafikanter ett 
anspråk på trygghet i form av andra trafikanters närvaro men 
utan att samspela med dem. Gaturummet har som regel en 
transportfunktion. 

Transportrum – rum för enbart motorfordonstrafik, där gång- och 
cykelpassager på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade. 
Väggarna vänder inte sina anspråk mot rummet. Transportrummet 
omgärdas av barriärer, synliga eller osynliga. Transportrummet 
har en renodlad trafikuppgift. Dess karaktär påverkas ringa 
av hastighetsnivån, varför den inte behöver bedömas. För 
övergripande huvudnät bör transportrum eftersträvas.

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

Med stöd av livsrumsmodellen har ett förslag på indelning av 
gatorna i stadsbyggnadsplanen i modellens olika rum tagits 
fram. En indelning som ska fungera som stöd vid utformning 
av gaturummen. Stadslivsstråket i väst-östlig riktning utformas 
enligt detta förslag som ett integrerat frirum, bostadsgatorna 
som mjuktrafikrum och Härrydavägen som ett integrerat 
transportrum.

Rätt fart i staden beskriver vidare vilken betydelse hastigheten 
längs en gata har för gatans karaktär, möjligheten att korsa 
gatan samt vilka funktioner som lokaliseras utmed sträckan, 
till exempel mångfunktionella stadsmiljöer. Följande samband 
finns beskrivet i handboken mellan kvalitetsnivå och typ av 
”rum”, vilket bedöms kunna vara en lämplig ansats vad gäller 
hastighetsbegränsningar för tillkommande gator enligt stads-
byggnadsplanen.

Förslag på indelning av gatorna i 
stadsbyggnadsplanen i Livsrumsmodellens 
olika rum.

Hastigheten har också en direkt inverkan på trafiksäkerheten, 
vilket framförallt gäller konsekvenserna av en kollision. I tätor-
ter är cirka två tredjedelar av de som dör i trafiken oskyd-
dade trafikanter. Krockvåldet har en avgörande betydelse 
för oskyddade trafikanters överlevnad, varför hastigheterna 
bör anpassas efter vad människan tål. Enligt Rätt fart i staden, 

TRAST, överlever nio av tio oskyddade trafikanter att bli på-
körda av en bil i 30 kilometer i timmen, är hastigheten däre-
mot 50 kilometer i timmen överlever bara två av tio olyckan, 
se krockvåldskurvan ovan. Utformningen av gaturummet har 
en avgörande betydelsen för om hastighetsbegränsningar 
hålls eller inte.

Kvalitetsnivå Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum

God Gångfart <30 km/tim <50 km/tim

Mindre god 20 km/tim  40 km/tim 60 km/tim

Låg >30 km/tim >50 km/tim >70 km/tim

FRIRUM INTEGRERAT
FRIRUM

MJUK- 
TRAFIKRUM

INTEGRERAT 
 TRANSPORT- 

RUM

 TRANSPORT- 
RUM

0

20%

40%

60%

80%

100%

10   20   30   40   50   60   70   80   90  100  110

Fotgängare

Sidokrock

Frontalkrock

Hastighet km/tim

Hastighetens betydelse för stadens karaktär.  Hämtad ur Rätt fart i staden, TRAST.

Krockvåldskurvan visar hur stor risken är  
att dödas vid påkörning för olika trafikantgrupper.  
Hämtad ur Rätt fart i staden, TRAST.

Ur TRAST:  I Livsrumsmodellen delas staden in i olika ”rum”, vilka är Frirum, Integrerat frirum, Mjuktrafikrum,  
Integrerat transportrum och Transportrum. 
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I föreslagen stadsbyggnadsplan finns tre stadslivsstråk. 
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 väg 40 och binder samman de två andra. 

Stadslivsstråket har de största flödena av människor, flest 
aktiva bottenvåningar och utmed stadslivsstråket skapas 
småskaliga platser där vardagslivet kan ske. 

Stadslivsstråket i öst-västlig riktning på den norra sidan 
är det stråk som utvecklas först och kommer ha flest 
centrumfunktioner och föreslås bli ett högkvalitativt 
stråk. Gröna inslag, möjligheter för vistelse och möten är 
prioriterat längs stråket. 

Stadslivsstråk och förslag på sektioner

 Friyta FriytaFotgängare/möblering Regnbädd Delat utrymme Träd/angöring Fotgängare/möblering  Friyta FriytaGång- och cykelbana Angöring/träd Körbana delad med gatsten Träd/angöring Gångbana

 Allé FriytaGång- och cykelväg Friyta Smal körbana Träd/angöring Gångbana

Bostadsgata vid park – illustration av möjlig utformning av bostadsgata vid park.

Centrumgata – illustration av möjlig utformning av centrumgata.

Övergripande förslag 
på struktur med de 
tre stadslivsstråken 
illustrerade i orange.

Stadslivsstråket – illustration av möjlig utformning av stadslivsstråk på norra sidan väg 40.

Enligt tidigare beskrivna livsrumsmodellen föreslås 
stadslivsstråket på den norra sidan utformas som ett 
integrerat frirum. Det betyder att det fotgängare och cyklister 
är prioriterade och motorfordon har möjlighet att köra 
längs stråket på deras villkor. Det finns aktiva bottenvåningar 
längs stråket och utrymmet inbjuder till olika aktiviteter. 
Enligt livsrumsmodellen finns det integrerade frirummet i de 
finaste delarna av stadens nät. Stadslivsstråket föreslås därför 
utformas på detta sättet. 

Inom det östra delområdet av stadsbyggnadsplanen, 
där biltrafiken kommer vara begränsad då majoriteten 
lämnar sin bil i parkerings- och mobilitetshusen, är smalare 
sektioner möjliga. Bostadsgata vid park. Dessa gator föreslås 
utformas som mjuktrafikrum enligt livsrumsmodellen, se 
tidigare avsnitt. Även centrumgatan som illustreras är ett 
mjuktrafikrum, men har betydligt större flöden och därmed 
en bredare sektion.
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För mer grönska och för att ta tillvara på vattnet och på så vis 
åstadkomma ökad biodiversitet och trivsel kan regnbäddar 
och skelettjordar användas för att fördröja, infiltrera och rena 
dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor.  Vegetationen som 
planteras i regnbäddarna och skelettjorden kan på så sätt dra 
nytta av dagvattnet samtidigt som det befintliga ledningssys-
temet avlastas. Tekniska anläggningar så som regnbäddar och 
skelettjordar bedöms också ha potential att reducera de ne-
gativa effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor 
samtidigt som de bidrar till att luften renas och buller dämpas.   

Regnbäddar och skelettjordar kan beskrivas som system 
vilka används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten 
från närliggande hårdgjorda ytor. På detta sätt fördröjs och 
omhändertas regnvattnet med hjälp av processer som ingår i 
den naturliga vattencykeln, vilket i sin tur avlastar trycket på det 
konventionella dagvattensystemet. Samtidigt utgör regnbäddar 
och skelettjordar anpassningsbara tekniska anläggningar som 
bidrar till möjligheten att använda dagvatten som resurs vilken 
i sin tur berikar bebyggelsemiljön beträffande upplevelser, 

rekreation och naturvärden i synnerhet i annars hårdgjorda 
miljöer. Potential att tillföra stödjande, reglerande och kulturella 
ekosystemtjänster i gaturummet utökas på detta sätt.

Grönska för skyfall och ökad trivsel

Exempelbild utformning torgyta med grönska, vistelseytor och korttidsparkering

Träd i skelettjord Drottningtorget Trollhättan.

Exempel regnbädd, från Jaktgatan Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

Torget som målpunkt
Enligt förstudien för stadsbyggnadsstudien ska 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. 

Torgytorna syftar, förutom att tillgodose parkeringsbehoven, 
till att koppla ihop det tänkta stadslivstråket i öster med de 
nordvästra delarna av Landvetter centrum med aktiva bot-
tenvåningar som bjuder in till aktivitet och handel. Samtidigt 
ska torgytorna fungera som mötesplats som ger besökaren 
möjlighet att stanna upp för att socialisera och slå sig ner för 
en kort paus. Det ska finnas uppehållszoner för fotgängare 
möblerad med sittplatser. Samtidigt bör utrymme planeras 
för att rymma grönska och blomsterprakt, belysning, cykel-
parkeringar, skyltning och platsspecifik konst. 

Liksom i stadslivsstråket prioriteras gröna inslag på 
torgytorna vilka samtidigt ska kunna hantera det dagvatten 
som genereras på platsen. Enligt Härryda kommuns 
dagvattenpolicy ska kommunen verka för en långsiktig och 
hållbar dagvattenhantering. Det föreslås att ny bebyggelse 
ska planeras så att öppna dagvattenlösningar bidrar till och 
berikar de planerade bebyggelsemiljöerna. Samtidigt ska, 
enligt politiska beslut, arbetet med att stärka den biologiska 
mångfalden i kommunen fungera som viktig utgångspunkt 
i samhällsplaneringen och lyftas in tidigt i dessa processer. 
För att möjliggöra ett mer stadsmässigt byggande där fler 
hårdgjorda ytor skapas samtidigt som frågorna gällande 
dagvattenhantering och biologisk mångfald beaktas krävs 
innovativa tekniska lösningar. 
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Det framtida parkeringsbehovet som föreslagen stads-
byggnadsplan ger upphov till har studerats närmare i 
utredningen. Parkering och mobilitet Landvetter centrum 
2035 (Kreera, 2022) tillsammans med förslag på möjliga 
lösningar både för parkering och för annan mobilitet. Syftet 

med utredningen har varit att säkra stadsbyggnadsplanens 
genomförbarhet samtidigt som en god tillgänglighet och 
andra målsättningar ska vara möjliga att uppnå. Följande 
avsnitt har sin utgångspunkt i denna utredning.

Parkeringsutredning  
Landvetter centrum 2035

Ett framtida parkeringsbehov för 2035 har beräknats 
för föreslagen stadsbyggnadsplan tillsammans med park-
eringsbehovet för den befintliga bebyggelse som planeras 
att vara kvar 2035 inom området för stadsbyggnadsplanen. 
Behovet av parkering för både cykel och bil har beräknats 
med utgångspunkt i arbetsmaterial för parkeringsnorm för 
Härryda kommun.

En uppskattning av framtida parkeringsbehov för stadsbygg-
nadsplanen har beräknats utifrån ett scenario med med cirka 
600 nya lägenheter där det gjorts antaganden för bruttototal- 
area, BTA, för respektive kvarter, bostäder och verksamheter. 
En känslighetsbedömning har genomförts för om det istället 
skulle vara aktuellt med 800 nya lägenheter. Beräkningarna 
bygger på antaganden om att respektive fastighetsägare 

genomför mobilitetsåtgärder som möjliggör en reducering 
av parkeringstalet med 10 %. Detta motsvarar en medelväg 
då reduktionen, enligt föreslagen norm, kan variera mellan 0 
och 20 % beroende på vilka åtgärder fastighetsägaren väljer 
att genomföra. Beräkningarna bygger också på antagandet att 
samtliga långtidsparkeringar löses i parkerings- och mobilitets-
husen. Korttidsparkeringar i första hand som markparkeringar. 
Slutligen har en rimlig nivå av samnyttjande antagits, det vill 
säga att de samlade parkeringsanläggningarna ger upphov till 
att samma parkeringsplatser kan användas av olika användare 
vid olika tidpunkter till exempel verksamma och boende. 

Utredningen visar på att scenariot är ett genomförbart 
tillvägagångssätt för att lösa efterfrågan på parkering år 2035 
utifrån antagna förutsättningar. 

Möjlig placering av parkerings- och mobilitetshus  
längs Härrydavägen.

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.

TEMA

Parkering och mobilitet
Uppdraget handlar om att skapa ett stadsmässigt Landvetter 
centrum, med ett särskilt fokus på attraktiv stadskärna. 
Samtidigt ska den framtida parkeringen utformas på ett 

ändamålsenligt sätt och vara rätt dimensionerad. Kommande 
avsnitt visar ett scenario för hur det skulle kunna gå till för att 
nå närmare båda dessa målsättningar.

Parkering i Landvetter idag

Det pågår ett arbete med att ta fram en parkeringsstrategi 
och en parkeringsnorm för Härryda kommun. Syftet med 
parkeringsstrategin är att tydliggöra kommunens långsiktiga 
intention med planeringen av parkering i Härryda kommun 
bland annat vad gäller parkeringsutbud och prioriteringar. 
Samtidigt pågår arbetet med att utarbeta en parkeringsnorm 
för kommunen, en norm som beskriver kommunens 

arbete med parkering, för cykel och bil, i plan- och 
bygglovsprocesserna. Parkeringsnormen innehåller förslag på 
parkeringstal, dvs ett tal som beskriver behovet av parkering 
vid ny- och ombyggnation i olika delar av kommunen. Då 
kommunen inte har en beslutad parkeringsnorm sedan 
tidigare har arbetsmaterialet tillämpats i beräkningar av 
framtida parkeringsbehov i denna process. 

Pågående arbete med parkeringsstrategi 

 
 
Markparkeringar  
i Landvetter centrum idag. 
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Mobilitetshubb definieras som en anläggning där det finns ett ut-
bud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas 
eller lånas. En mindre mobiliteshubb i anslutning till resecentrum 
föreslås i parkerings- och mobilitetsutredningen. Här återfinns 
väderskyddade och säkra cykelparkeringar för olika typer av 
fordon. Här finns också möjlighet att ladda elcykelbatterier och 

utrymme för service som innefattar till exempel leveransboxar 
för upphämtning av paket samt utrymme och möjlighet för 
självservice av cyklar eller en mindre cykelverkstad eller liknande 
verksamhet. Mobilitetshubben föreslås placeras vid gång- och 
cykelbron och blir således en del av den nya kollektivtrafiknoden 
som knyter samman den norra och södra sidan av väg 40. 

Mobilitetshubb

Enligt ekosystemtjänstanalysen för Landvetter centrum är 
gröna tak och gröna väggar bra lösningar för att få in grönstruk- 
turer i urban miljö. Biotoptak ger i regel störst ekologiska 
värden och dagvattenhanterande förmåga, och går bra att 
kombinera med solceller.  Att på de större parkeringsanlägg-
ningarna arbeta med både gröna tak och väggar bedöms ha 
en stor potential som ekosystemtjänster.

Trygghet parkeringshus
Trygghet är en viktig fråga i Landvetter centrum, och det 
finns ett politiskt uppdrag om att trygghetsperspektivet i 
högre grad ska genomsyra stadsbyggnad i Härryda kommun, 
något som lyfts i den socialkonsekvensanalys som genom-
förts inom ramarna för Stadsbyggnadsstudien för Landvetter 
centrum. Här nämns vidare att stora parkeringshus kan, om 
de inte är mycket omsorgsfullt utformade, bidra till otrygghet, 
då de är glest befolkade och har en ensidig funktion. 
Rekommendationen är därför att parkerings- och mobilitets-
husen ska utformas med trygghet som en central aspekt. Ett 

antal konkreta förslag på åtgärder listats i socialkonsekvens- 
analysen för att öka tryggheten i parkerings- och mobilitets- 
husen. Exempelvis bör parkeringsytan delas upp och att 
entréerna helst ska leda direkt ut i det fria samt att varje 
sektion endast bör ha en entré med ett  
bra inbrottsskydd. 

Gröna tak och gröna väggar

Möjlig utformning av mobilitetshubb. Cykelhus Gamlestan, Göteborg. 

Idag finns ett stort antal parkeringsplatser för bil definierade 
som pendelparkeringar i närheten av Landvetter resecen-
trum och av motorvägshållplatserna. Det finns dock inget 
som omöjliggör för till exempel verksamma i Landvetter 
centrum att nyttja dessa platser. Från resecentrum är det 
möjligt att bland annat resa direkt till centrala Göteborg en 
resa som tar cirka 16 minuter (Korsvägen). Denna högkva-
litativa busskoppling in till regionkärnan innebär att det finns 
en efterfrågan även för de som inte bor intill kollektivtrafiken 
och behöver ta bilen första delen av resan, för att sedan  
byta till buss. 

Att möjliggöra en hållbar och effektiv resa även för de som 
bor utanför de tätbebyggda områdena i kommunen bedöms 
vara viktigt, varför ett scenario med framtida pendelparkeringar 
i Landvetter centrum har studerats i utredningen Parkering 

och mobilitet Landvetter centrum 2035. Ett antagande om att 
även pendelparkeringar bör lösas i parkerings- och mobilitets-
husen har gjorts för att scenariot ska vara förenligt med förslag 
på inriktning för stadsbyggnadsstudien och med förslaget på 
parkeringsstrategi. Utifrån antaganden om andel av befolkning 
(inklusive tillkommande boende enligt bostadsförsörjnings-
programmet) bosatt i Landvetters omland som kan vara 
intresserade av att pendelparkera i Landvetter centrum har 
en framtida efterfrågan beräknats. Antagande har gjorts om att 
pendelparkeringen är avgiftsbelagd. Landvetter Södra har här 
lyfts separat för att tydliggöra ett antaget behov av pendel-
parkeringar till följd av exploateringarna för Landvetter Södra 
(utbyggnadstakt med utgångspunkt i bostadsförsörjningspro-
grammet). Om behovet av pendelparkeringar ska tillgodoses 
får den fortsatta processen utvisa. Medfinansiering från till 
exempel stat eller region kan vara en möjlighet. 

Pendelparkering

Huvuddelen av cykelparkeringarna bör anordnas inom 
respektive fastighet, med god standard och acceptabla gång-
avstånd. Större målpunkter i området kommer även fortsätt-
ningsvis att vara resecentrum och torget, där ett större antal 
cykelparkeringar föreslås samlas.

För att lösa behovet av bilparkering föreslås två parkerings- 
och mobilitetshus. Detta scenario inkluderar pendelparkeringar 
i parkerings- och mobilitetshusen. Om behovet av pendelpar-
keringar tillgodoses på annan fastighet eller på annat sätt kan 
storleken på parkeringshusen minskas. Nedre våningsplanen 
föreslås helt eller delvis regleras som korttidsparkeringar. 
Övrig korttidsparkering löses på torget och längs gator. 

Parkerings- och mobilitetshusen föreslås även innehålla andra 
funktioner som underlättar vardagslivet och ökar tillgänglig- 
heten. Det kan till exempel handla om laddmöjligheter, bilpool, 
leveransboxar och service av fordon. I väst föreslås fastigheten 
även innehålla bostäder och butiker i bottenplan. Att skapa 
flexibla parkerings- och mobilitetshus ovan mark ökar flexibili-
teten i användandet både idag och i framtiden. 

I utredningen har antaganden gjorts om att samtliga nya 
fastigheter i Landvetter centrum löser sitt parkeringsbehov 

genom parkeringsköp i parkeringshusen, vilket således blir en 
förutsättning för finansiering. Även befintliga verksamheter 
som idag tillhandahålls kostnadsfria parkeringsplatser antas 
delvis göra parkeringsköp i de nya parkeringsanläggningarna 
för att lösa sina parkeringsbehov. Ett antagande som gjorts 
för att möjliggöra förtätning samtidigt som förslaget enligt 
målsättningarna ska vara ekonomiskt bärande. 

Olika möjliga scenarion för huvudmannaskap för parkerings- 
och mobilitetshusen har lyfts fram i utredningen, bland annat 
kommunalt huvudmannaskap. 

En annan förutsättning för att förslaget ska vara 
genomförbart i detta scenario är att parkeringsplatserna 
i parkerings- och mobilitetshusen och markparkeringarna 
regleras både i tid och med kostnad. Det är en förutsättning 
för att finansiera drift och underhåll av parkerings- och 
mobilitetshusen, men också för att få en balanserad 
parkeringssituation i Landvetter centrum. Genom att 
regleringen av samtliga parkeringar samplaneras kan god 
tillgänglighet för de användare som är prioriterade tillgodoses. 
En kostnadsfri halvtimme eller timme exempelvis, är dock 
möjligt att överväga för korttidsparkeringarna.

Möjliga framtida parkeringslösningar
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Enlig Boverket med fleras vägledning TRAST är fem minuter 
till hållplatsen ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd. 
Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär 
en radie på 400 meter. Nästintill all föreslagen bebyggelse 
i stadsbyggnadsplanen får således maximalt fem minuters 
promenad till attraktiv kollektivtrafik. 
 

För att det ska vara lätt att ta sig till kollektivtrafiknoden både 
för boende och verksamma inom Landvetter centrum och 
för de som har en längre anslutningsresa är det viktigt att 
gång- och cykelvägarna når ända fram. 

TEMA

Kollektivtrafiknod

I Landvetter centrum ligger en av kommunens största 
kollektivtrafikknutpunkter med bussar i både lokal- och 
regionaltrafik. Landvetter resecentrum har förbindelser med 
samtliga tätorter i kommunen samt Landvetter flygplats. Från 
centrum går även bussar mot bland annat Göteborg, Borås 
och Partille. 

Landvetter resecentrum har över tid blivit alltmer av en 
bytespunkt genom att trafiken till och från Göteborg från 
de östra delarna samt Marks kommun fått fler byten mellan 
linjer i Landvetter. Det finns flera olika faktorer som kommer 

att påverka resecentrums utveckling. De mest framträdande 
är etablering av mer lokal trafik i Landvetter, utvecklingen 
av Landvetter Södra samt utbyggnaden av stationer på ny 
järnvägsförbindelse på sträckan Göteborg–Borås. 

Sammantaget framstår det som rimligt att anta att 
Landvetter resecentrum kommer att utvecklas för att 
tillgodose flera behov.  Västtrafiks zonsystem har en 
stor påverkan på de ekonomiska incitamenten att välja 
kollektivtrafik och vilken funktion kollektivtrafiknoden i 
Landvetter kommer ha i framtiden.

I utredningen Parkering och mobilitet Landvetter centrum 2035 
föreslås en mobilitetshubb i anslutning till resecentrum. 
Mobilitetshubben kompletterar resecentrum med 
fler funktioner till exempel möjligheten för att ladda 
elcykelbatterier och utrymme för service som innefattar 
till exempel leveransboxar för upphämtning av paket samt 
utrymme och möjlighet för självservice av cyklar. Fler samlade 
funktioner underlättar vardagslivet för landvetterborna 
samtidigt som ett resecentrum med fler funktioner blir mer 
använt och mer befolkat och därmed tryggare. 

I ett av arkitektförslagen tidigt i processen för 
stadsbyggnadsstudien lyftes ett förslag på kollektivtrafiknod 

som knyter samman norr och söder om väg 40 med 
bebyggelse. Byggnaden norr om väg 40, väst om 
resecentrum, förslås få funktionen av en mobilitetshubb, 
vilket gör att resecentrum upplevs närmare den södra sidan. 
Byggnaderna norr om väg 40 öst om gång- och cykelbron 
skulle kunna innehålla pendelparkeringar och skulle på så 
vis komplettera stadsranden och skydda bakomvarande 
bebyggelse. Byggnader på södra sidan närmare väg 40 skulle 
knyta samman sidorna ytterligare. Bron kan breddas eller 
byggas in, få annan beläggning eller tak och på så vis bli en 
tydligare del av resecentrum. Cykelparkeringen på södra 
sidan kan få en förbättrad standard och ett formspråk som 
tydliggör att även dessa är en del av resecentrum. 

Pågående planering
Fler funktioner

Genom att göra plats för fler boende och verksamma i 
Landvetter 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 
kollektivtrafiken 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 knutpunkt med god tillgänglighet 
och fler funktioner kan dessa tas till vara. 

I planeringen av transportsystemet är det viktigt att se till 
”hela resan”-perspektivet. Det innebär en utgångspunkt i 
människans förflyttning från dörr till dörr och att varje del 
av resan ska möjliggöras. I Härryda kommun med stort 
omland runt tätorterna är utvecklingen av knutpunkter likt 
förslaget i Landvetter en viktig funktion för att möjliggöra 
för kommunens invånare att resa hållbart för de som har 
möjlighet. 

Potential för hållbart resande

Tillgänglighet till kollektivtrafiknoden

400 m

Tidig illustration av möjliga förändringar vid framtida resecentrum. Den bruna byggnaden norr om väg 40 visar en 
möjlig placering av en mobilitetshubb, se avnitt på föregående sida med tillhörande inspirationsbild.

Illustration som visar att majori-
teten av föreslagen tillkommande 
bebyggelse är lokaliserad inom 
400 meter från resecentrum.
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Ur TRAST: 
Utifrån ett trygghetsperspektiv i förhållande till risk eller upplevd risk att bli utsatt för brottslighet, mobbning eller 
störande beteende, är det önskvärt med rörelsestråk för oskyddade trafikanter som är befolkade med tillräckligt 
många andra oskyddade trafikanter, så att en informell social kontroll finns längs med stråket. För att det ska fungera, 
bör de oskyddade trafikanterna dessutom vara åldersmässigt blandade.

Den informella sociala kontrollen och möjligheten att kalla på hjälp i närmiljön kan stärkas genom: 
• bebyggelse med människor nära rörelsetråk för oskyddade trafikanter, och hus som har fönster och entréer  

vända mot rörelsestråket, 

• parallella rörelsestråk för bilar och oskyddade trafikanter, där de kan se varandra och passera på kort avstånd, 

• funktionsblandade miljöer som ökar blandningen av oskyddade trafikanter, och reducerar den tid på dygnet  
då de oskyddade trafikanterna är få. 

TEMA

Kopplingar och trafiknät
• Öka attraktiviteten och tryggheten för befintliga kopplingar över/under väg 40

• Öka integrationen av befintliga kopplingar över/under väg 40

• Utred möjligheten att anlägga ytterligare en koppling över väg 40 

• Koppla samman Landvetter centrum med omgivande bebyggelse

Rekommendationer

Planeringen för Landvetter Södra pågår och en viktig del i att 
skapa en hållbar ny stad är kollektivtrafikförsörjningen. Befint-
liga motorvägshållplatser kan trafikeras av expressbussar som 
sedan skulle kunna gå vidare mot Landvetter Södra. En sådan 
trafikering kan på sikt utvecklas i riktning mot ett BRT-system 
(Bus Rapid Transit) som är ett system med separata körfält 
för busstrafik. I Göteborg även kallat Metrobussystem. Ett 
sådant system behöver i så fall anpassas till befintlig miljö och 
lokala förutsättningar. 

Trafikverket genomförde 2017 ett uppdrag som syftade till 
att översiktligt beskriva förutsättningarna för att trafikförsörja 
Landvetter Södra med en så kallad BRT-lösning. Slutsatserna 
var att en sådan lösning kan åstadkommas genom breddning 
av körbanorna inom befintligt vägområde för väg 40. Övriga 
nödvändiga åtgärder som lyftes i PM:et var stationsbyggnader, 
anslutande kommunal väg med passage över Kust- till kust-
banan samt anpassning vid trafikplats på väg 40. En översiktlig 
kostnadsbedömning visade då att kostnaderna skulle uppgå 
till omkring 500–800 miljoner kronor och inkluderade även 
den kommunala vägen mellan Landvetter Södra och väg 40 
med passage över Kust- till kustbanan. Kostnadsuppskatt-
ningen inkluderar inte kostnader för själva trafikeringen. En 

BRT-lösning till Landvetter Södra ansågs även kunna kom-
pletteras med ytterligare stationslägen samt förlängas österut 
mot Landvetter Airport. 

Ett rimligare alternativ av trafikering av Landvetter Södra 
med BRT bedöms vara via Björrödsmotet och Eskilsbyvä-
gen än via en ny kommunal väg med passage över Kust- till 
kustbanan. 

I Trafikverkets Stråket Kust till kust Göteborg-Borås, beskrivs en 
möjlig återöppning av stationen i Landvetter längs Kust- till 
kustbanan. Stationen som föreslås benämnas Landvetter 
Backa skulle vara en mötesstation med tre spår, vilket bety-
der att järnvägen här skulle byggas ut till tre spår, varav ett 
vändspår (ändstation). En station i Landvetter Backa skulle 
skapa nya hållbara regionala resmöjligheter från Landvetter 
och Landvetter Södra, men skulle också påverka befintlig 
busstrafik till Landvetter resecentrum. En station på denna 
plats skulle medföra stora investeringar, tekniska utmaningar 
och anpassningar av bebyggelse- och vägstruktur i området. 

Kollektivtrafikförsörjning av Landvetter Södra studeras vidare 
inom ramarna för projektet Landvetter Södra. 

TEMA

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

TEMA

Parkering och mobilitet
• Tillgodose den största andelen av parkeringsbehoven i parkerings- och mobilitetshusen längs Härrydavägen

• Samplanera regleringen av parkeringsutbudet

• Lägg stort fokus på att skapa trygga och gärna gröna parkerings- och mobilitetshus

• Erbjuda olika typer av mobilitetslösningar för ett hållbart och flexibelt transportsystem

TEMA

Kollektivtrafiknod
• Bygg ut resecentrum till en kollektivtrafiknod genom att innefatta fler funktioner och utökas mot den södra sidan

• Öka tillgängligheten till kollektivtrafiknoden 

• Öka tryggheten genom närvaro – boende och stråk runt resecentrums alla sidor

Trygghetsproblematiken lyfts bland annat i den  
Sociala konsekvensanalysen med följande beskrivning:  
– 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 blir också extra viktig, liksom att om många fönster 
vetter mot resecentrum. 

I föreslagen stadsbyggnadsplan finns fler byggnader och 
fler bostäder med närhet till resecentrum vilket går 

i linje med vad som här 
beskrivs som viktigt ur ett 
trygghetsperspektiv. Även fler 
gång- och cykelstråk till och 
längs resecentrum samt fler 
funktioner som för med sig 
fler människor i rörelse olika 
tider på dygnet är positivt.

Trygghet vid resecentrum

Framtida möjliga kollektivtrafiklösningar

Social konsekvensanalysFör stadsbyggnadsstudie i Landvetter centrum 

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

JANUARI  2022
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Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se

Syftet med trafik- och mobilitetsplanen är att tydliggöra hur trafiken, 
mobiliteten och parkeringarna kan bidra till ett stadsmässigt och 

attraktivt Landvetter centrum i enlighet med det politiska uppdraget 
för Stadsbyggnadsstudie Landvetter centrum (2022).
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Figur 1 Landvetter centrum med utblick mot norr 

 

Sammanfattning 
Som ett led i utvecklingen att säkra att Landvetter vidareutvecklas till ett attraktivt samhälle pågår 
arbetet med en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå med särskilt fokus på en attraktiv stadskärna och 
en ändamålsenlig infrastruktur. En viktig fråga är att besökare, boende och verksamma ska kunna 
komma till Landvetter centrum och parkera sin bil eller cykel. Denna utredning redogör för ett bedömt 
parkeringsbehov för bil och cykel utifrån ett framtida scenario med 600 tillkommande bostäder 2035, 
och ger principiella lösningar för att möta detta behov tillsammans med förslag på andra lösningar på 
mobilitet.  

Utredningens beräknade parkeringsbehov baseras på hur situationen förväntas vara i Landvetter 
centrum 2035 med tillkommande och kvarvarande bebyggelse och baserar sig inte på dagens 
parkeringssituation. Framräknat behov utgår från förslag till parkeringstal för Härryda kommun som 
återfinns i utkast till parkeringsstrategi som föreslår en lägre parkeringsnorm än vad som återfinns idag i 
Landvetter centrum. Syftet med att använda en lägre parkeringsnorm än idag är att åstadkomma en 
strategisk centrumutveckling med effektiv markanvändning, vilket bedöms som möjligt och också 
eftersträvansvärt utifrån politiskt uppdrag. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I scenariot för Landvetter centrum 2035 är huvudinriktningen att framtida parkeringsbehov ska 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 platser behövs totalt. Detta innebär ett effektivt hanterande av 
utrymmet i Landvetter centrum.  

För att lösa parkeringsbehovet i beräknat scenario från kommande fastigheter i Landvetter centrum 
föreslås att exploatörer köper parkeringar, så kallat parkeringsköp, i framtida parkering- och 
mobilitetshus.  

2035 är en lång tidshorisont och det är viktigt att komma ihåg att mycket kan förändras som kan 
påverka parkeringsbehovet kraftigt till dess. Utblicken i denna utredning indikerar en framtida osäkerhet 
i mobilitetsfrågor i stort och att behovet av parkering kan komma att vara mindre än förväntat 2035 till 
följd av digitalt arbete, ökande e-handel, elektrifiering och fler självkörande bilar. Därför är det viktigt 
att parkeringslösningarna i Landvetter centrum är flexibla och strävar mot att ha möjligheten att till 
exempel bygga om parkering- och mobilitetshusen för någon annan funktion i framtiden.  
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Inledning 

Förutsättningar 

För att säkra att Landvetter vidareutvecklas till det attraktiva samhället som Härryda kommun önskar 
har kommunens samhällsbyggnadssektor fått ett politiskt uppdrag att ta fram en stadsbyggnadsstudie på 
strategisk nivå. Stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum ska vara vägledande, övergripande och 
sammanhållande för bland annat detaljplaner, arbete med centrumutveckling, handel och offentlig miljö 
och grönstruktur samtidigt som den ska ha ett särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig 
infrastruktur. 
 
En viktig fråga i stadsutvecklingen är att skapa god tillgänglighet till Landvetter centrum.  Att besökare, 
boende och verksamma ska kunna komma till centrum och parkera sin bil eller cykel är en del av 
tillgängligheten. Planeringen av parkeringar behöver samtidigt göras med avvägning till andra 
stadsbyggnadskvaliteter och perspektiv såsom ekonomi, hållbarhet samt attraktiv och trygg stadskärna. 

Mål och syfte 

Utredningens mål är att kartlägga framtida parkeringsbehov för de centrala delarna av Landvetter. 
Utredningen ger förslag för övergripande principer och konkreta lösningar för hur parkeringsbehovet 
kan mötas. Syftet är att fungera som ett stöd vid fortsatt planering för utveckling av Landvetter centrum.  

Parkeringsbehovet tas fram genom att räkna fram kvarvarande befintlig bebyggelses parkeringsbehov 
samt tillkommande bebyggelses behov. Dagens parkeringssituation har alltså inte legat till grund för 
behovet utan utgångspunkten i utredningen är att ta fram ett behov för den nya situationen 2035 utifrån 
hur Landvetter centrum förväntas se ut och fungera då (hur många bostäder, vilka verksamheter mm.) 

Avgränsning 

Området består av de centrala delarna av Landvetter tätort. Kartan nedan redovisar utredningsområdet. 
Utredningsområdet ingår i området för den pågående stadsbyggnadsstudien. Utredningen har målår 
2035 och innefattar parkeringsbehov för både bil och cykel.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Utredningsområdet i Landvetter centrum 
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Nuläge 

Kort- och långtidsparkering 

Idag finns markparkering i anslutning till Landvetterskolan, dagligvaruhandeln och service i centrum, 
vid idrottsplatsen och vid bostäder på olika platser i området. Det finns också en långtidsparkering norr 
om cirkulationsplatsen i västra Landvetter centrum vars syfte primärt är samåkning, men som också 
används av boende och verksamma i Landvetter. Det finns också pendelparkeringar i anslutning till 
Härrydavägen. En utveckling av Landvetter centrums nordvästra delar pågår och utbyggnaden av 
detaljplanerna för kvarter 1-3 är i slutskedet (nov 2021). I figur 3 ges en överblick över nuläget.  

 
Figur 3 – Långtidsparkering (9) i västra delarna av centrum 

I Härryda kommun är det gratis att parkera på kommunens parkeringar med undantag för några få 
parkeringar i Landvetter och Mölnlycke som är avgiftsbelagda nattetid. I Landvetter centrum löses idag 
det kommersiella parkeringsbehovet för privata fastighetsägare på kommunens mark utan avgift. 
Korttidsparkering (1-2h) regleras med hjälp av p-skiva. Det finns ett garage i privat regi som är 
avgiftsbelagt som hyrs ut till boende i området. Garaget har idag ca 60 platser och är beläget i samma 
huskropp som Willys.  

 
Figur 4 – Parkeringsplatserna i Landvetter centrum ägs och förvaltas av Härryda kommun och regleras på olika sätt 
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Fördelningen av olika tidsintervall för parkeringarna i centrala Landvetter ser ut enligt följande:  

Reglering Total andel (900st) 

Korttidsparkering <1h 0,6% (5st) 

Korttidsparkering 1h 17% (155st) 

Korttidsparkering 2h 21% (190st) 

Långtidsparkering max 24h 61% (550st) 

 

 
Figur 5  På torget i Landvetter centrum vid Ica och Willys regleras idag ungefär halva parkeringen som 
korttidsparkering 1h och övrig som korttidsparkering, 2h. 

I Landvetter tätort finns idag fyra parkeringsytor för pendelparkering med totalt 338 platser (yta 5, 6 
och 7 i Figur 3). De ligger alla samlade i centrala Landvetter strax norr om väg 40. En beläggningsstudie 
genomfördes 2018 av Västtrafik där pendelparkeringarna inventerades vid ett tillfälle. Detta underlag 
visar att pendelparkeringarna har en hög beläggning vilket går i linje med intrycket vid platsbesök i 
Landvetter, men det är viktigt att beakta att både platsbesök och en enstaka beläggningsstudie enbart 
utgör stickprov. Det är också okänt huruvida det enbart är pendlare som använder parkeringarna eller 
om andra användargrupper också parkerar här. 

 
Figur 6 - Pendelparkeringar i Landvetter. (Reseplanerare, Västtrafik, 2021) 
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Närmsta pendelparkeringar utanför Landvetter är Mölnlycke och Delsjön i väst och Skårtorp och 
Härryda kyrka åt öst. Pendelparkeringarna antas användas av boende inom Landvetter, samt av boende 
i omgivningarna norr, söder och öst om samhället samt en kort sträcka väst om Landvetter. Detta då 
nästa stora pendelparkering är relativt långt bort i Delsjön, vilken dessutom är avgiftsbelagd.  

Underlagsmaterial 

Denna utredning har utgått från de skisser och förslag som funnits tillgängliga inom 
stadsbyggnadsstudien 1 samt utkast av pågående arbete med parkeringsstrategi 2 för Härryda kommun. 
Inga av dessa dokument är politiskt antagna utan de beskriver en möjlig framtida utveckling som 
behöver analyseras och konsekvensbedömas. I utkast av parkeringsstrategin redovisas bland annat 
parkeringstal för bil och cykel för bostäder och verksamheter samt möjligheten att genomföra 
mobilitetsåtgärder för att minska efterfrågan på bilparkering. I rapporten Parallella uppdrag för 
Landvetter centrum, utvärdering och förslag till inriktning, har den stadsbyggnadsplan med förslag på 
funktioner för olika kvarter använts som underlag. Härryda kommun har sedan kompletterat med 
material som redovisar antaganden om bruttototalarea, fortsättningsvis förkortat BTA, respektive antal 
lägenheter per kvarter som underlag för beräkningarna för antal parkeringsplatser för bil och cykel. 
Underlag som visar vilken befintlig bebyggelse och parkering som antas vara kvar år 2035 har också 
tillhandahållits av kommunen.  

 
Figur 7 Förslag till stadsbyggnadsplan från stadsbyggnadsstudien (Utvärdering & förslag till inriktning, Härryda 
kommun, 2021)  

 

 

 

 

 
1 Parallella uppdrag för Landvetter centrum, utvärdering & förslag till inriktning, Härryda kommun, juni 2021 
2 Förslag till parkeringsstrategi för Härryda kommun, 2021 
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Parkeringsstrategi Härryda kommun 

I det pågående arbetet med en parkeringsstrategi föreslås ett antal inriktningar som ska tydliggöra 
kommunens långsiktiga intention med planeringen av parkering i Härryda kommun. Under pågående 
arbete med parkeringsutredningen för Landvetter centrum pågår även den politiska behandlingen av 
parkeringsstrategin. Vissa av de i parkeringsstrategin föreslagna inriktningarna har tillämpats i förslaget 
på stadsbyggnadsplan och i förslaget på framtida parkeringar i Landvetter centrum. Exempel på 
principer som tillämpats är samlade parkeringsanläggningar, i mindre utsträckning erbjuda ytkrävande 
och avgiftsfria pendelparkeringar i attraktiva lägen, sammanhängande parkeringsreglering, 
avgiftsbeläggning, utvecklad laddinfrastruktur och utvecklat parkeringsutbud för cykel.  
 
Samlade anläggningar blir en allt vanligare strategi för att hantera parkeringsbehovet i tätorter och ord 
som mobilitetshus, mobilitetshubb och parkeringshus används ofta för att beskriva en sådan samlad 
anläggning. I nyordslistan3 för 2021 finns ordet mobilitetshubb med följande definition: 
 

 
 

I denna utredning används därför parkering- och mobilitetshus och mobilitetshubb som begrepp för att 
beskriva de samlade parkeringsanläggningar som utöver parkering för fordon även har andra funktioner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Nyordslistan tas fram av Institutet för språk och folkminnen och ord som ingår här hamnar ofta i SAOL när 
SAOL uppdateras, vilket sker med ett par års mellanrum 
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Parkeringstal 

Det finns inga beslutade parkeringstal i Härryda kommun utan utredningen utgår från förslag till 
parkeringstal för Härryda kommun som finns i utkast till parkeringsstrategi. Parkeringstalen är en 
bedömning av hur många parkeringsplatser som är rimligt i förhållande till BTA och vilka typer av 
verksamheter som avses finnas i området. Parkeringstalen är lägre i de centrala delarna av tätorterna och 
högre längre ut i perifera områden och på landsbygden. Landvetter centrum ingår i zon 1, se karta samt 
förklaring nedan. Syftet med att använda en lägre parkeringsnorm än idag är att åstadkomma en 
strategisk centrumutveckling med effektiv markanvändning, vilket bedöms som möjligt och också 
eftersträvansvärt utifrån politiskt uppdrag. 
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Nedan redovisas parkeringstalen per 1000 BTA för Landvetter centrum vilket motsvarar zon 1.  

 
Figur 8 Parkeringstal för bil och cykel uppdelat på verksamma, boende och besök (Förslag till parkeringsstrategi, 
Härryda kommun, 2021) 

Samnyttjande 

På parkeringsytor finns möjligheter till samnyttjande av platser då användandet fördelar sig över dygnet 
beroende på i vilket syfte bilarna parkeras. Parkeringar som ligger i närheten av varandra (samlade 
parkeringsanläggningar samt närliggande markparkering i Landvetter centrum) ger potential att fler 
användargrupper nyttjar samma parkeringsplatser vid olika tidpunkter och därmed finns en 
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samnyttjandepotential. I utkastet till parkeringsstrategi finns underlag för att beräkna samnyttjandet för 
det framtida behovet. Utifrån underlaget har en samnyttjandepotential räknats fram genom att den mest 
belastade tiden (då flest parkeringsplatser används) räknas fram. Det är för denna situation som 
parkeringsantalet i Landvetter centrum dimensioneras för. 
 
I resonemang om parkering- och mobilitetshusens placering har acceptabla gångavstånd använts från 
pågående arbete med parkeringsstrategin, se faktiska avstånd i tabellen nedan. Vad som upplevs som 
acceptabelt gångavstånd skiljer sig åt mellan olika grupper. De användare som parkerar under en längre 
tid kan oftast tänka sig ett längre gångavstånd än till exempel besökare till butiker eller bostäder.  

Grupp Acceptabelt gångavstånd 
cykelparkering (m) 

Acceptabelt gångavstånd 
bilparkering (m) 

Angöring 25 75 

Besöksparkering 25 200 

Parkering för boende 50 400 

Parkering för verksamma 50 600 

Figur 9 Acceptabla gångavstånd för cykel- och bilparkering, motsvarar längsta avstånd. (Förslag till 
parkeringsstrategi, Härryda kommun, 2021). Utöver ovanstående grupper behöver parkering för rörelsehindrade 
anordnas maximalt 25 meter från entréer för respektive fastighet 4.  

Utredningen utgår från att parkeringsplatser för rörelsehindrade (max 25m från entréer), lastplatser och 
angöring anordnas inom varje fastighet efter behov. Behov av cykelparkering finns redovisat för området 
som helhet samt för varje kvarter. Cykelparkering föreslås också till största delen anordnas inom 
respektive fastighet för att avstånd till målpunkt ska bli så litet som möjligt. 

Trender 
Flera trender som pågår just nu kan förändra parkeringsbehovet i framtiden, särskilt i tätorterna och i 
centrumområden. Detta medför att lösningar för den framtida parkeringen bör ta höjd för att det finns 
en osäkerhetsfaktor i hur mycket parkering som faktiskt behövs. Det är därför viktigt att ha med sig att 
eftersom den här utredningen sträcker sig till 2035 så kan flera faktorer som påverkar parkeringsbehovet 
förändras längs vägen.  

I Landvetter centrum föreslås detta hanteras genom en gradvis utbyggnad av området och parkering- och 
mobilitetshus samt att de ytor som är tänkta att användas för parkering byggs på ett flexibelt sätt för att 
kunna ställa om och användas till något annat. Detta gäller både ytor för markparkering och parkering- 
och mobilitetshusen. Nedan redovisas några trender som bidrar till att framtida parkeringsbehov i 
Landvetter kan komma att förändras. 

Digitalt arbete  

Arbete kan framöver genomföras i större utsträckning digitalt i stället för fysiskt. Undersökningar i 
Sverige visar att många av de som har arbetat hemifrån under pandemin 5 gärna vill fortsätta att göra 
detta åtminstone ett par dagar i veckan samtidigt som digitala verktyg och internet har ökat 
möjligheterna att arbeta hemifrån. Denna trend har potential att påverka transportbehov liksom 
parkeringsbehov i anslutning till arbetsplatser genom:  

• Minskat behov av pendling  

• Minskad efterfrågan på pendelparkering 

• Parkeringsbehovet vid arbetsplatser minskar 

 
4 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/parkering_hallbarhet/pbl/lag/  
5 Under 2019-2021 påskyndade pandemin (covid-19) digitaliseringen av samhället. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/distansarbete-under-pandemin-man-var-daligt-forberedda 
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Ökande E-handel 

E-handeln vinner årligen marknadsandelar gentemot den fysiska handeln. Vissa studier6 menar att 
framtida städer och tätorters centrum framför allt kommer utgöras av (förutom bostäder) nischad 
handel samt frisörer, tandläkare, vårdcentraler och sociala mötesplatser såsom barer och caféer. 
Transportbehov samt parkeringsefterfrågan i centrumområden kan påverkas av denna trend genom att: 

• Efterfrågan av parkeringsplatser i centrumområden skiftar från att vara störst under dagtid till 
att spridas ut över hela dygnet 

• Efterfrågan på parkering för handel minskar 

Elektrifiering 

Fler och fler bilar har redan idag delvis eller hel eldrift. Andelen elbilar i framtiden kommer öka och då 
ställs högre krav på möjligheten att ladda i samband med parkering. Därför bör: 

• Framtida parkeringsanläggningar innehålla generöst med laddmöjligheter, både vad gäller antal 
laddplatser och kapaciteten för varje laddplats. Sedan mars 2021 gäller att hus med fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller inom fastigheten ska ha ledningsinfrastruktur (förberett för 
att skapa laddmöjlighet) till minst 20% av parkeringsplatserna 7. 

Fler självkörande bilar 

Andelen autonoma fordon ökar och transportsystemen blir mer och mer uppkopplade. Autonoma 
fordon ökar i takt med att 5G/6G-nätet byggs ut och att juridiken (lagstiftning mm) kommer på plats. 
Digitaliseringen skapar möjlighet för nya uppkopplade transportsystem där transport i allt högre 
utsträckning går mot ”transport som tjänst”8 i stället för privat ägande. Ett system där fordonen är i 
rörelse i större utsträckning än idag kommer skapa mer fordon på vägarna och färre som står parkerade. 
När autonoma fordon gör entré i större skala 9 kommer det ha en kraftig påverkan på resvanor och 
ytbehov, något som kan resultera i att: 

• Parkeringsbehovet minskar och parkeringsytor i tätorter kan användas för andra ändamål, till 
exempel bostäder och rekreation 

• Kommunernas intäkter från parkering 10 minskar samtidigt som vägslitaget blir högre. 
Sammantaget blir det en negativ kommunalekonomisk påverkan. Samtidigt blir det troligtvis 
samhällsekonomiskt fördelaktigt med en automatiserad fordonspark.  

• Efterfrågan på av- och påstigningszoner ökar 

• Ökad efterfrågan på laddplatser i samband med parkering av fordonsflottan som inte 
nödvändigtvis måste ske centralt 

Det är viktigt att komma ihåg att andra trafikslag än självkörande fordon kommer att fortsatt vara 
viktiga komponenter i framtidens transportsystem. Självkörande fordon kommer medföra 
kapacitetsproblem och ett förändrat och eventuellt ökat utrymmesbehov i städerna. Detta gör att i 
åtminstone högtrafikpendling kommer andra kapacitetsstarka transportmedel (kollektivtrafik) vara 
fortsatt viktiga. Även gång- och cykeltrafik kommer vara fortsatt viktiga, både utifrån 
utrymmesperspektiv och från ett hälsoperspektiv. 

 

 
6 https://www.idnet.se/aktuellt/ombyggnad-pagar-den-fysiska-butikens-roll-i-framtiden/ 
7 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/laddfordon/  
8 Transport som tjänst är ett samlingsbegrepp för ett system som erbjuder olika typer av transport via en digital 
plattform. 
9 Flera framtidsspaningar menar att detta kommer att ske någon gång mellan 2030-2045, men angivelsen är 
osäker eftersom det är många parametrar som kan påverka, se tex: Fotgängare och cyklister inom det 
uppkopplade och samverkande transportsystemet. Åström, Trivector 2017. 
10 Idag har Härryda kommun inte några större intäkter från parkering, men detta kan komma att förändras i 
framtiden 
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Bedömt parkeringsbehov 2035 
Framräknat totalt behov för hela Landvetter centrum 2035 är 932 bilparkeringsplatser inklusive platser 
för pendelparkering. För cykel är motsvarade siffra 2461 platser. Behovet förutsätter att 
mobilitetstjänster som motiverar en sänkning av behovet med 10% genomförs samt att förutsättningar 
för samnyttjande av platserna finns. Detta betyder att inga platser i området eller i parkering- och 
mobilitetshusen kan reserveras för ett enskilt fordon, utan platserna måste kunna utnyttjas av olika 
personer vid olika tider. Behovet förutsätter också att samtliga parkeringar avgiftsbeläggs. Om fler 
mobilitetsåtgärder genomförs kan behovet av antal platser komma att reduceras ytterligare. Även 
avgiftsbeläggning och tidsreglering kan ha stor påverkan på parkeringsefterfrågan i Landvetter centrum.  
 
Utredningen är baserad på antaganden om BTA samt efterfrågan på pendelparkering vilket gör att den 
kan komma att förändras beroende på hur Landvetter centrum utvecklas. Även större trender kan ha 
påverkan på parkeringsbehovet 2035 i Landvetter.  
 
Om reduktion för mobilitetsåtgärder och samnyttjandepotential ej tas i beaktning är framräknat behov 
för bilparkeringsplatser 1207 stycken inklusive pendelparkering i beräknat scenario.  

Parkeringsbehov för befintlig och tillkommande bebyggelse 

Parkeringsbehovet är framräknat på kvarvarande befintlig bebyggelse i centrum samt tillkommande 
bebyggelse. Bedömt parkeringsbehov år 2035 baseras på: 

• 600 nya lägenheter i hela området samt ett antal lokaler för andra ändamål. Varje lägenhet har 
uppskattats till ungefär 100 kvadratmeter BTA.  

• Parkeringsbehov för område 1,2, 3, 4,5 samt D och E beräknas för 2035.  

• Uppgifter om uppskattad BTA för varje kvarter eftersom planeringen är i ett tidigt skede.  

• P-tal från kommunens pågående arbete med parkeringsstrategin.  

Figur 9 redovisar stadsbyggnadsplanen (skissförslag från stadsbyggnadsstudien i Landvetter centrum) 
indelad i olika delområden för vilka framtida parkeringsbehov har beräknats. Område 3 (bostäder norr 
om område 1) samt område 6 (församlingshemmet, förskolan och äldreboendet) bedöms kunna lösa sitt 
parkeringsbehov inom egen fastighet. Därför är de exkluderade från beräkningarna nedan. Samlade 
parkeringsanläggningar är föreslagna inom område C och område J.  
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Figur 10 - Kartbild som visar de olika områdenas benämning i denna rapport 

På nästa sida redovisas bedömt parkeringsbehov för bil och cykel för respektive område i kartbilden 
ovan. Siffrorna i tabellen motsvarar antal parkeringsplatser.  
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Område Kategori Bil Cykel
Verk/boende Besök Tot Verk/boende Besök Tot

A Flerbostadshus 53 10 63 180 32 212
Totalt 63 212

B Detalj- och centrumhande 6 16 22 2 8 10

Flerbostadshus 44 8 52 149 27 176

Totalt 74 186

C Detalj- och centrumhande 6 16 22 2 8 10

Flerbostadshus 27 5 32 90 16 106

Totalt 53 116

D Detalj- och centrumhande 11 28 39 4 14 18

Totalt 39 18

E Detalj- och centrumhande 2 6 9 1 3 4

Grundskola 1 1 3 10 1 12

Flerbostadshus 18 3 21 61 11 71

Totalt 32 87

F Detalj- och centrumhande 16 42 58 6 21 27

Flerbostadshus 21 4 25 70 13 83
Totalt 83 110

G Flerbostadshus 53 10 63 180 32 212
Totalt 63 212

H Flerbostadshus 27 5 32 90 16 106
Totalt 32 106

I Flerbostadshus 29,5 5,5 35 100 18 118
Totalt 35 118

J Totalt p-hus 0 0

K Flerbostadshus 27 5 32 90 16 106
Totalt 32 106

L Flerbostadshus 18 3 21 60 11 71

Totalt 21 71

M Flerbostadshus 18 3 21 60 11 71

Totalt 21 71
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Figur 11 Beräknat parkeringsbehov för respektive område innan reduktion för mobilitetsåtgärder och samnyttjande. 

 

 

 

 

 

Område Kategori Bil Cykel
Verk/boende Besök Tot Verk/boende Besök Tot

N Flerbostadshus 27 5 32 90 16 106
Totalt 32 106

O Industri 16 2 18 6 1 7
Totalt 18 7

P Industri 8 1 9 3 0 3
Totalt 9 3

Q Detalj- och centrumhande 0 1 1 0 1 1
Totalt 1 1

R Parkering 0 0

S Grundskola 19 24 42 162 24 186
Totalt 42 186

T Grundskola 3 4 6 24 4 28
6 28

1 Industri 1,6 0,2 2 1 0 1
Flerbostadshus 60 11 71 204 37 241
Totalt 73 241

2 Flerbostadshus 48 9 57 162 29 191
Totalt 57 191

4 Detalj- och centrumhande 10 27 38 4 14 18
Flerbostadshus 38 7 45 128 23 151
Totalt 83 169

5 Idrottshall (bedömt behov    10 26 36 4 13 17
Kulturhus (bedömt behov  10 13 23 86 13 99
Totalt 59 116
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Pendelparkering 

I Landvetter centrum parkerar många idag för att sedan ta bussen vidare. Flera ytor för pendelparkering 
finns, totalt 338 pendelparkeringar11. Med bakgrund i hur Landvetter centrum används som en 
bytespunkt idag bedöms detta som en viktig funktion för att skapa ett flexibelt och hållbart 
transportsystem, även för de som bor utanför tätbebyggt område. Därför är förslaget att även i 
framtiden erbjuda pendelparkeringar i Landvetter centrum. En inriktning i det pågående arbetet med 
parkeringsstrategi är att i framtiden inte erbjuda centralt placerade avgiftsfria markparkeringar för 
pendlare, varför behovet behöver lösas på annat sätt. Att tillhandahålla pendelparkeringar är inte bara 
kommunens ansvar, utan ligger i regionens och Västtrafiks intresse varför finansieringsmöjligheter bör 
ses över. Efterfrågan på pendelparkering 2035 har beräknats med hjälp av följande antaganden: 

• Det befolkningsunderlaget som ingått i beräkningarna är Landvetter, Björröd, Härryda och 
Eskilsby tätort. Även Landvetter glesbygd och delar av Härryda och Eskilsby glesbygd har 
ingått.  

• I Landvetter tätort har 80% antagits bo på mindre än 1 km avstånd till resecentrum. Övriga 
20% har tillsammans med Björröd (och Landvetter södra12) räknats som 1-3 km avstånd, och 
resterande >3 km. 

• Lika stor andel av Härryda kommuns invånare pendlar ut från kommunen 2035 med buss 
(ungefär 37% som pendlar och av dessa åker 16% buss) som 2017 (när senaste 
färdmedelsfördelningen togs fram). 

• Befolkningsökningen mellan 2025–2035 har antagits vara samma som i Härryda kommun 
2021-2025. Sifforna kommer från Härryda kommuns befolkningsprognos 2021-203013.  

• 200 lägenheter/år (snitt 1,8 personer/lägenhet) antas byggas i Landvetter södra under perioden 
2026-2035 14. Detta beräknas generera 3240 nya invånare till 2035.  

• Av de resenärer som busspendlar har behovet beräknats vara att 20% av de som bor inom 1 
km, 40% av alla som bor inom 1-3km samt 90% av alla som bor >3km från resecentrum vill 
pendelparkera. Siffrorna har antagits med grund i RVU Skåne där det finns 
färdmedelsfördelning uppdelat på längd och typ av ort. Beräkningarna utgår från hur många 
som går och cyklar i förhållande till respektive avstånd och antagandet att resten är bil, då 
möjligheterna att åka ner till Landvetter centrum med kollektivtrafik är begränsade.  

• Att parkeringen avgiftsbeläggs vilket beräknas medföra att behovet minskar med 24%15.  

• 40% av de som bor 0-3 km från resecentrum vill cykla till bussen 

Behovet av pendelparkering för bil i Landvetter centrum 2035 har utifrån ovanstående antaganden 
beräknats till 281 bilplatser (338 inkl. Landvetter södra). Detta förutsätter att parkeringsplatserna 
avgiftsbeläggs. Utan avgiftsbeläggning beräknas behovet vara 369 platser (445 inklusive Landvetter S). I 
beräkningarna har så bra antaganden som möjligt gjorts, men eftersom det är många antagandet är det 
viktigt att komma ihåg att det verkliga utfallet kan variera. 

Behov av pendelparkering för cykel bedöms vara 274 platser (327 inkl. Landvetter S). 

Att minska parkeringsutbudet, särskilt för pendelparkering, innebär en ökad risk att fler människor 
väljer att ta bilen hela resan och inte reser alls med kollektivtrafiken. Kommunen har här en begränsad 
möjlighet att påverka då parkeringsmöjligheterna vid slutdestinationen har en stor inverkan på ett sådan 
val. 

 
11 Baseras på västtrafiks uppskattning (https://www.vasttrafik.se/reseplanering/reseplaneraren-
hafas/?parkings=true) 
12 Landvetter södra är ett utvecklingsområde söder om Landvetter centrum som är i startgroparna för att utveckla 
bland annat ett antal bostäder 
13https://www.harryda.se/download/18.5b5f86eb1796ba1806b55721/1621523217391/Befolkningsprognos%202
021-2030.pdf  
14 Antagen utbyggnadstakt från Bostadsförsörjningsprogrammet 
15 Ett snitt mellan ”Parkeringstillgångens betydelse för val av färdmedel” (Samfaerdsel) & ”Möjligheten att 
reducera anställdas bilanvändning med hjälp av olika åtgärder” (Resvaneundersökning för Skåne 2018) 
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Mobilitetsåtgärder  

Mobilitetsåtgärder kan användas i bygglovet för att sänka det totala behovet på bilparkering som 
respektive fastighet ger upphov till. Ju fler och mer omfattande mobilitetsåtgärder, desto mer minskar 
behovet av parkering. I denna utredning har ett antagande om att alla fastigheter genomför den första 
nivån av åtgärder16 vilket motiverar en 10% sänkning av bilparkeringsbehovet. Siffran motsvarar ett 
genomsnitt då vissa fastighetsägare ej kommer att göra några åtgärder medan andra kommer genomföra 
åtgärder som motiverar en större reduktion.  

Mobilitetsåtgärders genomförande ska säkerställas redan i bygglovet (fysiska åtgärder) och genom avtal 
enligt förslag till parkeringsstrategi i Härryda kommun (kontinuerligt pågående tjänster). Om åtgärderna 
syftar till att reducera parkeringstalet behövs en separat mobilitetsplan som redovisar åtgärdernas effekt 
på efterfrågan av parkering och för att bedöma hur mycket parkering som behövs. Förutsättningar för 
att kunna reducera p-tal är att de grundläggande åtgärderna som redovisas i förslag till 
parkeringsstrategi genomförs. Utöver detta bedöms ytterligare åtgärder som motiverar en reduktion av 
bilparkering med minst 10% (ca 3-5 åtgärder) kunna genomföras i Landvetter centrum. För exempel på 
åtgärder, se bilaga 3. Nedan redovisas parkeringsbehov per område om mobilitetsåtgärder som 
motiverar 10% reduktion följs.  

 

Totalt minskar behovet från 926 till 834 platser när hänsyn tagits till genomförandet av 
mobilitetsåtgäder. 

Förutsatt att alla områden genomför åtgärder som motiverar en 10% sänkning kan behovet av bilplatser 
sänkas med 92 platser. 

 

 

 
16 För mer detaljerad information om mobilitetsåtgärder, se ”förslag till parkeringsnorm och riktlinjer för 
parkering, Härryda kommun” 

Behov bilplatser 10 % reduktion
A 63 57
B 74 67
C 53 48
D 39 35
E 32 29
F 83 74
G 63 57
H 32 28
I 35 32
K 32 28
L 21 19
M 21 19
N 32 28
O 18 16
P 9 8
Q 1 1
S 42 38
T 6 6
1 73 66
2 57 51
4 83 74
5 59 53

TOT 926 834
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Samnyttjandepotential 

Genom att samnyttja parkeringsplatser kan det totala antalet platser minskas och yta frigörs för annan 
användning.  

 
Figur 12 Illustration av vinsten av samnyttjande av parkering (Parkeringsstrategi Gotland 2018) 

Att det finns möjlighet till samnyttjande beror på att parkeringarna används av olika användargrupper 
olika tidpunkter på dygnet. Till exempel så har parkeringsbeståndet lägre beläggning av de boende under 
dagtid, medan de som parkerar för att arbeta eller handla använder parkeringen i större utsträckning 
under samma tidsperiod. En förutsättning för samnyttjande av parkeringsplatser är att platserna inte är 
reserverade för en särskild verksamhet eller boende.  
 
Nedan följer en översiktlig bedömning av samnyttjandepotentialen i Landvetter centrum. Hur det 
faktiska samnyttjandet kan se ut påverkas av hur parkeringsplatsen regleras, lokalisering, faktiska 
målpunkter och tillgången till parkering. Beräkningarna bygger på antagandet om användning som 
redovisas i pågående arbete med parkeringsstrategin, se bild nedan.  

 
Figur 13 – Antal belagda platser under en viss tid, utifrån utkast på parkeringsnorm. 

Parkeringsbehovet har kategoriserats enligt ovanstående uppdelning: 

- Hem: Flerbostadshus boende 

- Besök: Flerbostadshus besökare 

- Shopping: Detalj- och centrumhandel verksamma och besökare 

- Nöje och kultur: Kulturhuset 

- Arbete: Kontor verksamma och besökare. Industri verksamma och besökare. Förskola 
verksamma och besökare. Grundskola verksamma och besökare samt pendelparkering 
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I beräkningen används en 15% buffert 17 (dvs. att 15% av det totala behovet ej anses kunna samnyttjas) 
för att inte överskatta potentialen vilket riskerar att resultera i för få parkeringsplatser. Potentialen av 
samnyttjande beräknas efter att antagandet om mobilitetsåtgärder som motsvarar en sänkning av 
parkeringsbehovet på 10 % har genomförts för varje kvarter. Antal pendelparkeringar har antagits vara 
framräknat behov efter avgiftsbeläggning och exklusive Landvetter södra. Vid beräkning av 
samnyttjandepotentialen har behovet av pendelparkering för Landvetter södra ej ingått. 

Antagandet om samnyttjandet är baserat på att området delas upp i två delar (västra (x) och östra delen 
(y)). Detta utgår från att det i förslaget på stadsbyggnadsplan redovisas två samlade 
parkeringsanläggningar en i västra och en i östra. Då uppnås acceptabla gångavstånd (se figur 9) även 
för besöksparkering och en god standard för avstånd i övriga kategorier (med undantag för angöring). 
Två parkering- och mobilitetshus ökar graden av samnyttjande då gångavstånden blir kortare, ger en 
god servicenivå för Landvetters invånare och ökar möjligheten för att parkeringssituationen och 
samnyttjande ska fungera bra. En förutsättning för samnyttjande är att parkeringarna inom området ej 
är reserverade för enskilda personer eller företag. I beräkningen har hälften av pendelparkeringarna 
antagits vara i västra området (X) och hälften i östra området (Y).  

 
Figur 14 - Områdesindelning för Landvetter centrum för beräkning av samnyttjande 

 
17 I enlighet med utkastet på parkeringsstrategi 
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Figur 15 - Ungefärliga gångavstånd till föreslagen placering av samlade parkeringsanläggningar. Genom två 
anläggningar täcks nästintill hela centrumområdet in för besöksparkering, vilket främjar samnyttjandet. Avståndet 
för sysselsatta och boende medger möjligheten att enbart ha ett parkering- och mobilitetshus, men detta ger en sämre 
servicenivå samt påverkar samnyttjandepotentialen.  

Total samnyttjandepotential i område X beräknas till 144 platser för västra området (X) och 36 platser i 
östra området (Y). Detta förutsätter att respektive område är fullt utbyggt och att inga platser är 
reserverade för en enskild person eller företag. 18. Om pendelparkering exkluderas blir potentialen i 
stället 27 platser för västra området (X) och 57 platser för östra området (Y).  

Om en förvaltningsform där parkeringsplatserna är reserverade för ett särskilt ändamål eller fastighet 
används finns ingen samnyttjandepotential.  

Fördelning mellan korttid och långtidsparkering 

Behovet av kort- respektive långtidsparkering (inklusive behov av pendelparkering efter 
avgiftsbeläggning samt efter avdrag för mobilitetsåtgärder och samnyttjande 19) fördelar sig enligt 
tabellen nedan.  

 Västra området (X)  Östra området (Y)  

 Antal Andel Antal Andel 

Korttid 210 40% 57 15% 

Långtid 341 60% 324 85% 

 

 
18 För fullständiga tabeller över uträkningen av samnyttjande, se bilaga 4 
19 Avdrag för samnyttjande har gjorts ur kategorin långtidsparkering då belastningen på korttidsparkeringarna 
bedöms vara högre. Genom att reglera omsättningen med hjälp av tid eller avgift på parkeringarna bedöms detta 
kunna fungera. 
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Idag är fördelningen i Landvetter centrum ungefär 40% korttidsparkering och 60% långtidsparkering. 
Det innebär att framräknat behov indikerar att andelen långtidsparkering bör öka, vilket till stor del 
beror på att det är många nya bostäder som förväntas byggas till 2035.  

Det totala parkeringsbehovet som är framräknat för 2035 i studerat scenario är i samma storleksordning 
som dagens utbud, lång- och korttidsparkeringar sammanslaget. Att behovet av parkeringar inte blir 
större trots tillkommande bostäder och verksamheter beror på det stora antalet parkeringar som finns i 
Landvetter centrum idag tillsammans med att parkeringstal för strategisk zon för centrumutveckling 
använts och testats hämtat ur arbetsmaterialet med förslag till parkeringsstrategi för Härryda kommun. 
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Lokalisering och utformning av framtida 
parkeringslösningar 

Förslag samlade parkeringsanläggningar 

Med bakgrund i behovet för bilparkeringsplatser, mobilitet samt acceptabla gångavstånd anses två 
parkering- och mobilitetshus på de i stadsbyggnadsplanen föreslagna platserna vara en bra lösning. 
Dessa kompletteras med en mindre mobilitetshubb i direkt anslutning till resecentrum. Det ger en god 
servicenivå i området gällande avstånd till parkering samt att placeringen närmast väg 40 är lämplig 
eftersom det ökar attraktiviteten med lägre bullernivåer innanför. Samtidigt frigörs plats längre in för 
annan bebyggelse. Mindre trafik behöver med denna placering dras in i området eftersom parkering- och 
mobilitetshusen ligger i anslutning till Härrydavägen. Två parkering- och mobilitetshus ger också 
möjlighet att bygga ut området i etapper och att det första parkering- och mobilitetshusets användning 
kan studeras för att ge viktiga erfarenheter om utformning, antal platser, och funktion till nästa 
parkering- och mobilitetshus som då bättre kan anpassas efter områdets utveckling. 

Behovet av parkeringsplatser som ska hanteras av parkering- och mobilitetshusen medger att skalan på 
huset harmonierar med omkringliggande bebyggelse, vilket ger ett stadsmässigt intryck. Det är 
eftersträvansvärt att hålla våningsantal nere med maximalt 5 våningar. 

Parkering- och mobilitetshusen bör byggas på ett flexibelt sätt så att innehåll och funktion kan anpassas 
till efterfrågan. Elektrifieringstrenden och rådande lagkrav behöver beaktas och flertalet 
laddningsmöjligheter bör finnas eller vara förberett för.  

I första hand föreslås långtidsparkeringarna inrymmas i parkering- och mobilitetshusen medan 
korttidsparkeringar framför allt finns på gator och torg. Med tanke på fördelningen av behovet i 
Landvetter centrum kommer en viss andel av korttidsparkeringarna även behöva hanteras i parkering- 
och mobilitetshusen, förslagsvis på nedersta våningsplanet.  

Det finns många parkeringsgarage som anläggs under marken, vilket är yteffektivt och ger utrymme att 
använda marken ovan jord på ett bra sätt. Anläggningskostnaderna för detta är dock mycket högre och 
de är också mindre flexibla eftersom andra verksamheter som kan förläggas under jord är mycket 
begränsade.  

Parkering- och mobilitetshusen 

Parkering- och mobilitetshusen ska, utöver parkeringsplatser för boende, besökare och verksamma, 
innehålla parkeringsplatser för pendelparkering, cykelparkering samt bilpool. Husen kan också inrymma 
mindre verksamheter, bostäder och/eller kontorsplatser vilket gör att det i parkering- och 
mobilitetshusen kan utvinnas synergier genom att addera service. Då kan man t.ex. ladda sin cykel när 
man är på jobbet och hämta upp beställda varor från leveransboxar på väg hem från sin arbetsplats. 
Innehåll och karaktär kommer troligtvis skilja sig åt mellan det västra och östra parkering- och 
mobilitetshuset. Lista över förslag på tänkbar service eller funktion:  

Västra parkering- och mobilitetshuset 

• Möjlighet att ladda elcyklar 

• Möjlighet att ladda elbilar 

• Närbutik/apotek 

• Hämta/lämna paket, butik eller leveransboxar 

• Tvätt och service av fordon 

• Solceller på tak för laddning av fordon 

Östra parkering- och mobilitetshuset: 

• Möjlighet att ladda sin elcykel 

• Möjlighet att ladda elbilar 

• Tvätt och service av fordon 
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Figur 16 - Föreslagen ungefärlig yta för mobilitetshubben 

• Solceller på tak för laddning av fordon 

Exakt vilka former av service som vill hyra/köpa in sig i fastigheten avgör marknaden och baseras på 
företagens syn på platsen och dess kundunderlag, användningstid etc. Genom markanvisningen kan 
kommunen dock ställa specifika krav och på sätt styra mot den typ av service man anser vara mest 
fördelaktig för området. 

Mobilitetshubben 

En mindre mobilitetshubb i anslutning till 
resecentrum föreslås. Här återfinns 
väderskyddade och säkra cykelparkeringar för 
olika typer av cyklar (t.ex. lådcyklar, elcyklar 
mm), möjlighet för att ladda elcykelbatterier 
och utrymme för service som innefattar t.ex. 
leveransboxar för upphämtning av paket samt 
utrymme och möjlighet för självservice av 
cyklar eller en mindre cykelverkstad eller 
liknande verksamhet. Markparkeringarna i 
anslutning till resecentrum föreslås behållas 
för att kunna användas som pendelparkering. 
Den tänkbara ytan och placeringen för en 
mobilitetshubb redovisas i figur 13. 

 

Bilpool, incitament och finansiering 

Bilpool, dvs där flera användare delar på tillgången till ett antal bilar bör finnas i de samlade 
gemensamma anläggningarna, parkering- och mobilitetshusen. Kommunen har möjlighet att ställa krav 
på att exploatörerna ansluter sig till bilpoolen. Om kommunen själva äger marken så sker detta via 
markanvisningsavtal, om exploatören äger marken sker detta via exploateringsavtal. Bilpool är ett 
smidigt sätt för att möjliggöra de boendes livspussel och minska efterfrågan på att varje hushåll behöver 
äga egen bil vilket ger mer yta till annat än parkeringsplatser. Det betyder att bilpoolen sänker 
parkeringstalet/parkeringsbehovet för fastigheten.  

Att ha separata bilpooler för varje enskild fastighet eller exploatör är problematiskt för mindre 
fastighetsägare på grund av låg efterfrågan och de ekonomiska svårigheter som uppkommer då man 
driver en bilpool i ett mindre hyresbestånd/bostadsrättsförening. Genom att samla bilpoolen i en 
gemensam större anläggning alternativt på gator eller torg kan det vara lättare att öka efterfrågan genom 
bland annat möjlighet till fler typer av fordon och få ekonomin att gå runt i bilpoolen. Även om det 
enligt kommunallagen är juridiskt svårt för en kommun att själva starta en bilpool så kan de vara 
drivande i processen. Ett exempel på detta är Haninge kommun som genom sitt projekt bilpool i 
Haninge kommun ville minska bilberoendet utan att tillgängligheten försämrades. Projektet resulterade 
bland annat i en samverkansmodell som även andra kommuner kan dra nytta av för att underlätta en 
etablering av bilpooler 20. 

Incitamentet för exploatören att implementera bilpoolen är ofta stort, då denna behöver anordna färre 
parkeringar på egen kvartersmark alternativ köpa färre platser i närliggande parkeringsanläggning. 
Bilpool är en av flera föreslagna åtgärder för exploatören som möjliggör att anlägga färre 
parkeringsplatser för respektive fastighet21. Därmed kan exploatören minska kostnaderna för parkering 
vilket kan bidra till lägre hyresnivåer för de boende.  

Finansieringen av bilpoolen bör gå att räkna hem för exploatören, antingen genom de minskade 
investeringskostnaderna (på grund av det minskade parkeringsbehovet) eller genom månatlig kostnad 
som förs vidare på de boende. För kommunen blir detta en prioriteringsfråga i vilken omfattning man 
vill se implementering av bilpool, för minskat parkeringsyta, mer rum för parker och andra attraktiva 
miljöer. Kommunen vill också säkerställa finansiering av sitt parkering- och mobilitetshus via 

 
20 Bilpool i Haninge kommun gav oväntade synergier (energimyndigheten.se)  
21 Bilpool ingår som föreslagen åtgärd för en sänkning av parkeringsbehovet på 10-20% enligt i förslag till 
parkeringsstrategi. Det ger alltså inte upphov till ytterligare reduktion av parkeringsbehovet.  
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parkeringsköp, men det totala beloppet som man kan inkräva för parkeringsköp minskar när bilpool 
implementeras.  

Varje bilpoolsbil ersätter i genomsnitt 4-10 privatägda bilar22. Det finns olika bedömningar för hur 
många bilpoolsbilar som behövs per lägenhet då lokala förutsättningar (t. ex. storlek på lägenheter, 
storlek på bildpool, geografisk placering, tillgång till andra mobilitetstjänster, kostnader för parkering 
mm23) kan påverka hur många bilar per hushåll som är rimligt. Sunfleet (2017) använder schablonen 50 
hushåll per bil som utgångsvärde medan värden mellan 8-30 hushåll per bil anges i Vägverkets skrift 
”Hållbara råd för bilpooler24”.  

Med gynnsamma förutsättningar och bra marknadsföring uppskattas ungefär 20% av hushållen i ett 
område gå med i en bilpool 25. Detta innebär att maximalt ca 120 hushåll av lägenheterna i Landvetter 
centrum förutsatt att exploatörerna i Landvetter centrum väljer att erbjuda bilpool. Det innebär att 
parkeringsbehovet för bilpool kommer vara ca 3-15 parkeringsplatser 26 för bilpoolsbilar. Detta skulle i 
så fall utgöra ca 0,3-2% av det totala behovet och dessa platser bedöms därför rymmas inom framräknat 
behov av platser som redovisats för Landvetter centrum.  

Exploatören bör vara delaktig i finansieringen av bilpoolen, antingen genom att bidra till kostnaden för 
parkeringsplatsen och/eller genom medlemsavgifter (se mer nedan), eftersom detta är en mobilitetsåtgärd 
som sänker dennes p-behov. Parkeringsplatserna för bilpoolsbilar kan också tillhandahållas och 
finansieras av kommunen. En av slutsatserna i betänkandet ”Motorfordonspooler – på väg mot ökad 
delning av motorfordon” (SOU 2020:22) är att kommuner ska ha möjlighet att reservera 
parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark, vilket kan vara en lösning för hur 
parkeringsfrågan för bilpool kan komma att hanteras i Landvetter i framtiden.  

Ett annat alternativ är att respektive exploatör finansierar hela eller delar av parkeringen för 
bilpoolsbilar genom p-köp. Hur ett sådant avtal är utformat och vilka krav kommunen ska ställa på 
exploatören bör bestämmas i samband med detaljplanearbetet.  

För att nå så många användare som möjligt är ett väl utvecklat samarbete mellan fastighetsägaren och 
leverantören av en fordonspool viktigt. Inte sällan uttrycker fastighetsägare en önskan att leverantören 
ska ta ett helhetsansvar för att driva fordonspoolen, inklusive ansvaret för marknadsföring och 
kommunikation med de boende. Leverantörerna behöver också arbeta nära fastighetsägaren. Med tätt 
samarbete och långsiktigt stöd från beställaren (byggherrar, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, 
verksamheter) får bilpoolsaktören lättare att nå ut till slutanvändarna (de boende, de anställda) i 
området. Det mest effektiva sättet att etablera bilpool är att organisationer, företag och kommuner 
köper transporttjänster från en bilpoolsleverantör eftersom en större fordonsflotta då kan etableras på 
en gång27.  

Nuförtiden är bilpooler en etablerad mobilitetsåtgärd vid nybyggnation av bostäder. För dessa pooler 
har en affärsmodell etablerats där byggherrar och fastighetsägare ofta står för de boendes 
medlemsavgifter i ett antal år, och där de boende betalar för tid och körsträcka. Upplägget innebär att 
leverantören garanteras intäkter som täcker hela eller delar av den fasta kostnaden under en 
förutbestämd tidsperiod. Affärsmodellen innebär att fastighetsägaren och leverantören delar på risken. 

Det finns flera motiv till att en fastighetsägare vill bära en del av risken. Om en fordonspool utgör ett 
villkor i ett bygglov för att erhålla en viss reduktion på parkeringstalet så är affärsmodellen en 
förutsättning för att åtgärden ska kunna genomföras. Genom att säkerställa en fast intäkt till 
leverantören, sänks risken till en nivå där det blir möjligt att köpa in fordon, investera i it-lösningar med 
mera. Riskdelningen är också en förutsättning för en prissättning med potential att locka många 

 
22 https://www.regeringen.se/499124/contentassets/d9ef6c9441734a369cf11292e6b1259b/motorfordonspooler--
pa-vag-mot-okad-delning-av-motorfordon-sou-202022.pdf  
23 https://www.ivl.se/download/18.385d3750178131eb15badb/1616764612011/C575.pdf  
24https://www.trafikverket.se/contentassets/8cdd93f93bd84c90a0c3f406110bc313/hallbara_rad_for_bilpool_ver
2.pdf?id=104883  
25https://www.trafikverket.se/contentassets/8cdd93f93bd84c90a0c3f406110bc313/hallbara_rad_for_bilpool_ver
2.pdf?id=104883  
26 Beräknat på 600 nya lägenheter 
27https://www.trafikverket.se/contentassets/8cdd93f93bd84c90a0c3f406110bc313/hallbara_rad_for_bilpool_ver
2.pdf?id=104883  
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användare. Affärsmodellen är också erforderlig vid uppstart av pooler i befintliga bostadsområden om 
det inte finns någon leverantör som är villig att starta en pool på egen risk 28. 

Utöver bilpooler finns möjlighet att uppmuntra privatpersoner samt företag att hyra ut sina fordon 
under den tiden som fordonen inte används genom bildelning. Som incitament kan till exempel 
reducerad kostnad för hyra av parkeringsplats användas.  

Finansiering parkering- och mobilitetshus  

Det åligger fastighetsägaren att ordna parkering för fastighetens behov inom egen fastighet eller i 
närheten. I huvudsak finns tre alternativ för att lösa parkering för fastighetsägare: 

• Parkering inrättas på den egna fastigheten 

• Parkering anordnas genom att skapa rättigheter på annan fastighet så att möjlighet finns att lösa 
parkeringsbehovet där 

• Parkeringsköp  

Parkeringsköp innebär att exploatören erhåller parkeringsplatser i en parkeringsanläggning utanför 
fastigheten, exempelvis i parkeringshus, genom att betala till den som äger och tar hand om driften av 
anläggningen. Parkeringsköp från exploatörer kan finansiera hela eller delar av parkering- och 
mobilitetshuset. Parkering- och mobilitetshuset bör också innefatta fler servicefunktioner som ger 
intäktsmöjligheter och skapar en trivsammare miljö. Genom att ge möjlighet för flera funktioner 
(bostäder och lokaler för verksamheter till exempel cykel- eller bilreparation) kan hyresintäkter skapas. 

Det finns två varianter av parkeringsköp 29:  

(1) Friköp innebär att fastighetsägaren betalar ett engångsbelopp per bilplats till bolaget/kommunen 
som äger parkeringen som förbinder sig att ordna parkeringsplats i större 
parkeringsanläggningar. Fördelen är att kapital kommer in i förväg och finansiering av 
parkering- och mobilitetshuset är säkerställt.  

(2) Avlösen innebär att fastighetsägaren förbinder sig att hyra så många parkeringsplatser som 
krävs i ett visst antal år. Detta ger större möjlighet att bryta ut kostnaden så att enbart de som 
bor i husen och har bil faktiskt betalar för parkeringsplatserna.   

Om kommunen själva äger marken som exploatörerna önskar bebygga kan markanvisningsavtal 
användas där kommunen till exempel kan inför kommande försäljning av marken reglera att all 
parkering ska lösas genom parkeringsköp. Om en privat aktör äger marken kan exploateringsavtal 
användas där kommunen och byggaktören samordnar finansiering och ansvar för åtgärderna som måste 
ske för att exploateringen ska kunna utföras. I ett sådant avtal är det svårare att ställa krav på 
parkeringsköp.  
 

• P-köpspris som tidigare använts inom kommunen är 200 000 kr/plats (friköp).  

• Kostnad att uppföra p-plats i parkeringshus är vanligen mellan 150 000–300 000kr per plats 
(beroende på ambitionsnivå av utformningen samt om del av parkeringshuset förläggs under 
jord) 

• Omkringliggande markparkering avgiftsbeläggs.  

• P-köpet kan ej vara dyrare än att bygga parkering i egen källare/garage för exploatören om det 
ska bli en attraktiv lösning. Kostnad per parkeringsplats i underjordiskt garage ligger generellt 
mellan 350 000 – 450 000 kr, att jämföra med markparkeringar som vanligtvis ligger runt 
20 000 – 30 000 kr per plats.  

• Kostnaden för laddinfrastruktur är svår att uppskatta men ca 12 -50 tkr per plats för själva 
laddanordningen, beroende på om det är laddbox eller laddstolpe som avses 30. Därutöver 
tillkommer en övergripande kostnad för att dra in ledningar. 

 
28 https://www.ivl.se/download/18.385d3750178131eb15badb/1616764612011/C575.pdf  
29 Kommittédirektiv 1987:49. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:941051/FULLTEXT01.pdf  
30 https://energiradgivningen.se/ladda-elbilar-i-brfen/ 
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Parkering- och mobilitetshus i byggnadsetapper. Färdigställande av parkeringsanläggningar bör ske 
tidigt inom etapperna för att tillgodose p-platsbehovet under hela utbyggnadsperioden. Detta förutsätter 
att kommunen bundit upp sig med köpare för kvartersmarken för att på så sätt ha säkrat finansieringen 
av parkeringsanläggningen. Annars riskerar kommunen pengarna som används för byggnation av 
parkeringsanläggningarna för en kommande exploatering. Att parkering- och mobilitetshus är färdiga 
tidigt underlättar för exploatörerna. Parkering- och mobilitetshus bör således vara färdiga senast när 
övriga byggnader är uppförda.  

Förslag på parkeringsköpsavtal 

I Tor Aulins rapport Parkeringsköp. Normalförslag till avtal med kommentar upprättades ett förslag på 
hur parkeringsköpsavtal kan utformas, inklusive kommentarer som förklarar hur avtalet ska tolkas. 
Gällande priset för parkeringsköp ska det enligt avtalet täcka kostnaden av att bygga parkeringen. Om 
inte parkeringsplatserna är byggda när avtalet ingås ska priset justeras efter konsumentprisindex. 
Avtalsförslaget beskriver även att parkeringsköpet ska gälla i 25 år, eftersom parkeringsköp enligt 
avtalet är en nyttjanderätt. Därefter kan avtalet skrivas på en ytterligare tidsperiod om det skulle 
behövas31. 

Huvudmannaskap parkering- och mobilitetshus 

Det finns i huvudsak tre olika förvaltningslösningar för parkering- och mobilitetshusen: Privat, 
gemensamhetsanläggning och kommunal. 

Förvaltningslösning Förklaring Fördelar Nackdelar 

Privat Privat ägare och 
förvaltare av parkering- 
och mobilitetshuset  

Kommunen behöver inte 
ansvara för investering 
och förvaltning, 
kostnader för drift och 
underhåll samt 
rekrytering av 
parkeringsvakter etc. 

Kommunen kan få sämre 
möjlighet att styra 
parkeringsefterfrågan och 
prissättning mot 
kommunala mål och 
strategier för parkering  

Gemensamhetsanläggning En samfällighetsförening 
skapas med de olika 
exploatörerna och 
kommunen och regleras 
genom lagen om 
förvaltning av 
samfälligheter 

Samfinansieringen 
minskar risken för 
kommunen och 
exploatören i 
investeringsskedet. 
Exploatörens tillgång till 
sin andel i parkering- och 
mobilitetshuset är säkrad 

Kräver omfattande både 
teknisk och juridisk 
detaljstyrning. Kan vara 
svårt att lösa 
samnyttjande med flera 
olika aktörer som primärt 
ser efter egna intressen.  

Kommunal Kommunen har 
huvudmannaskap för 
investering och 
förvaltning av parkering- 
och mobilitetshuset. 
Antingen direkt under till 
exempel teknisk 
förvaltning eller genom 
kommunalt P-bolag 

Ett kommunalt 
huvudmannaskap 
säkerställer rimliga 
ekonomiska 
förutsättningar och ger 
kommunen full rådighet 
över parkeringsfrågan. 
Balansen mellan 
efterfrågan på 
markparkering och 
parkering- och 
mobilitetshus kan lättare 
hanteras och taxor och 
tidsreglering kan 
användas för att påverka 
attraktiviteten och 
omsättningen på 
parkeringsplatserna 

Risk för kommunen att 
pengar som används för 
investeringen för att 
bygga parkering- och 
mobilitetshuset ej ersätts 
av exploatörerna om 
parkeringsköp/övrig 
efterfrågan uteblir 

 

 
31 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:941051/FULLTEXT01.pdf  
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För att kunna finansiera parkering- och mobilitetshus är införandet av avgifter nödvändigt om inte 
kommunen (dvs. kommunalskatten) ska stå för hela kostnaden för att uppföra parkeringsanläggningen 
samt drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på de initiala kostnaderna för investering och 
anläggning av parkering- och mobilitetshuset och de löpande kostnaderna i form av drift och underhåll. 
Om det ska finnas samnyttjandepotential kan inte enskilda parkeringar reserveras och potentialen 
sjunker om parkeringarna delas upp i zoner. 

Samordnad avgiftsbeläggning 

Ett förslag på princip i utkastet på parkeringsstrategi för Härryda kommun är att parkeringsplatser i 
kommunen ska avgiftsbeläggas i framtiden utifrån en samordnad strategi. Detta gäller parkering för 
verksamma, boende och pendlare. För besöksparkering skulle ett första steg i att avgiftsbelägga 
parkeringarna kunna vara att första tiden (till exempel 30 min) är det gratis att parkera, och sedan blir 
parkeringen avgiftsbelagd.  

Det är viktigt att det är samma avgiftssystem och nivå i parkering- och mobilitetshus och på 
markparkering i Landvetter centrum för att få en så jämn beläggning som möjligt. Om markparkeringen 
är fortsatt gratis skulle platserna i parkering- och mobilitetshusen ej vara attraktiva att använda och då 
finns ingen möjlighet att bygga parkering- och mobilitetshus i Landvetter centrum med 
besöksparkeringar i. Högre avgift kan användas på ett fåtal parkeringar om det är önskvärt att alltid ha 
några parkeringsplatser lediga nära en viss målpunkt. För att främja att pendelparkeringarna används 
(om det behövs) kan en rabatterad parkering, kanske till och med gratis, för dem som har en giltig 
kollektivtrafikbiljett användas.  

Avgiften behöver inte vara särskilt hög för att det ska ha stor påverkan på beteendet men för att skapa 
en jämn spridning i Landvetter centrum bör parkeringarna avgiftsbeläggas på samma sätt.   

Att avgiftsbelägga parkering gör att andelen som tar bilen sjunker. RVU för Skåne 2018 32 visar bland 
annat att 66% av anställda (alla typer av arbetsplatser) använder bilen som färdmedel till arbetet om det 
är fri parkering. Denna andel minskar till 38% om parkeringen är avgiftsbelagd. Att avgiftsbelägga 
parkeringarna i Landvetter centrum tros därför minska parkeringsefterfrågan.  

Införandet av parkeringsavgifter i Landvetter har tre syften:  

(1) Reglering. Kommunen kan genom taxenivå och avgiftssystem i viss mån påverka hur länge och var 
det parkeras i Landvetter centrum. Detta ger en möjligheten att styra parkeringen att vara tillgänglig för 
prioriterade grupper. I Landvetter centrum är besökare med bil värdefulla och därför ska det finnas 
tillgängliga platser för bland annat besökare. 

(2) Finansiering. Taxorna bör användas till att finansiera till exempel drift och underhåll samt nya 
parkering- och mobilitetshus i området med syftet att öka tillgängligheten för prioriterade grupper, till 
exempel besökare.  

(3) Ledningssystem och övervakning. Avgiftssystemet bör vara utformat på sådant sätt att data om hur 
det parkeras ska kunna extraheras från parkeringssystemet. Detta ger värdefull information till 
kommunen om hur människor parkerar i Landvetter centrum. Informationen kan användas i syfte att 
optimera och förändra parkeringsutbud i framtiden.  

Införandet av parkeringsavgifter kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Att avgiftsbelägga 
innebär mer intäkter till kommunen som bör användas för att till exempel öka standarden på 
parkeringsplatser eller bygga parkering- och mobilitetshus. Det är bra att signalera till parkörerna att 
intäkterna används på ett sätt som gynnar dem för att öka acceptansen för införandet av avgifter samt 
behålla bilburna besökare i centrum. Det kan också innebära att de som har möjlighet går eller cyklar till 
Landvetter centrum istället. Avgifter riskerar dock också att orsaka parkeringsflykt, vilket framför allt 
innebär två saker: 

• Att fler bilar börjar parkera strax utanför avgiftsbelagt område. I Landvetter är många gator i 
närheten reglerade med parkeringsförbud, och det finns relativt få oreglerade parkeringsplatser 
utanför centrum, vilket gör att risken är mindre för parkeringsflykt. En översyn av detta bör 
göras i samband med införandet av taxor.  

 
32 https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/resvaneundersokning_2018.pdf 
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• Förändrade resmönster. Besökare som idag åker till Landvetter centrum för att handla och göra 
andra ärenden kan välja att stanna någon annanstans till exempel på väg från/till arbetet om den 
parkeringen ej är avgiftsbelagd.  

Principer för cykelparkering och cykelpool 

Framräknat behov för cykelparkering är totalt behov utan att befintliga platser har räknats bort.  

Cykelparkeringsbehov för respektive fastighet bör anordnas inom fastigheten för att få en god standard 
samt för att acceptabla gångavstånd ska uppnås för respektive kategori. Förslagsvis anordnas 
parkeringsbehovet för boende och verksamma huvudsakligen inomhus alternativt väderskyddat och 
behovet för besökare och angöring kan anordnas utomhus. Även för övriga målpunkter bör 
cykelparkering anordnas inom respektive fastighet. En större målpunkt i området kommer i 
fortsättningen troligtvis att vara torget, där ett större antal cykelparkeringar föreslås samlas, 
uppskattningsvis 90-100 stycken. I övrigt bör cykelparkering anordnas i direkt anslutning vid entréerna 
till alla större målpunkter. 

Genom att förlägga cykelparkeringarna närmare målpunkterna än bilparkering främjas cykelresor 
framför bilresor. I parkering- och mobilitetshusen bör också finnas ett mindre antal lättillgängliga 
cykelparkeringar. Detta kan ses som ett komplement i området med fördelar som till exempel att den är 
väderskyddad och övervakad om så önskas.   

I mobilitetshubben i anslutning till resecentrum bör en bra pendlarparkering för cykel med god standard 
och ett generöst antal platser uppföras. En översiktlig bedömning av antal pendelparkeringsplatser för 
cykel ger ett behov på ca 225 platser 33. Detta antal ökar till ungefär 300 platser om Landvetter södras 
uppskattade behov tas med.  

Fastighetsägare bör uppmuntras till att skapa cykelpooler inom sin fastighet eller i samordning med 
andra fastighetsägare. Incitament för detta är att cykelpooler ingår som mobilitetsåtgärd för att sänka 
parkeringsbehovet för respektive fastighetsägare. De som använder cykelpoolen betalar sedan en avgift 
som utformas för att passa just den fastigheten. Detta ger ytterligare en intäkt och ett incitament till 
fastighetsägaren för att möjliggöra eller ordna en cykelpool. Huvudsakligen bör cykelpooler finnas inom 
respektive fastighet för att det ska vara attraktivt att använda fordonen. För bostäder i direkt anslutning 
till parkeringsanläggningarna och/eller om det är särskilda cykelfordonstyper, t. ex. lådcykel, kan det 
vara aktuellt med cykelpooler även i de samlade anläggningarna.  

Alternativt scenario med fler bostäder 

Behovet som är framräknat baseras på att det blir ca 600 lägenheter i området. Detta antal kan komma 
att förändras vilket betyder att ett ökat parkeringsbehov kan komma att behöva hanteras.  

Om antal lägenheter ökar från 600 till 800 ökar behovet med ca 140 parkeringsplatser baserat på BTA. 

I ett första skede kan följande alternativ undersökas vid ett ökat parkeringsbehov: 

(1) Säkerställa att några fastighetsägare löser parkeringsbehovet inom egen fastighet 

(2) Bygga parkering- och mobilitetshusen på ett flexibelt sätt med utrymme att lägga till ytterligare 
våningar 

(3) Ytan som blir markparkering väster om idrottsplatsen kan användas för ytterligare ett 
parkering- och mobilitetshus eller parkeringsdäck 

Alternativt scenario för pendelparkering 

Ett alternativ för att möta parkeringsbehovet i Landvetter centrum skulle kunna vara att 
pendelparkeringar hanteras i ett separat parkering- och mobilitetshus sammanlänkat med ovan 
föreslagna mobilitetshubb. Det skulle då totalt innebära tre parkering- och mobilitetshus i Landvetter 
centrum Även cykelparkeringar, bilpool och servicetjänster enligt förslagen under parkering- och 
mobilitetshus kan då också eller istället finnas i det tredje parkering- och mobilitetshuset. Ett sådant hus 

 
33 Bygger på antagandet att 40% tar cykeln till bussen av de som bor inom 3 km. 
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skulle kunna finansieras tillsammans med fler parter som t. ex. Västtrafik då parkeringsplatserna går att 
särskilja från annan typ av parkering. För- och nackdelar med ett sådant förslag återfinns nedan. 

Fördelar: 

• Våningsantalet på samtliga parkering- och mobilitetshus minskar eftersom det inte blir lika 
många platser i respektive hus. Detta gör att förutsättningarna att harmoniera med övrig 
bebyggelse blir bättre. 

• Platsen för ett tilltänkt tredje parkering- och mobilitetshus medger inte så många andra 
funktioner pga. bullerproblematik. Detta gör att det kan anses vara ett bra utnyttjande av ytan 
med ett parkering- och mobilitetshus som bidrar till stadssranden som skyddar bebyggelse 
innanför mot väg 40. 

• Pendelparkeringarna ligger i direkt anslutning till resecentrum vilket ger mycket goda 
möjligheter till anslutningsresor 

Nackdelar: 

• Samnyttjandepotentialen av platser blir lägre (ca 84 platser istället för ca 180) och totalt krävs 
troligtvis fler parkeringsplatser för bil. 

• Risk att behovet av antal platser överskattas med tre parkering- och mobilitetshus. Risken kan 
minska om husen byggs flexibelt och kan göras om till något annat om platserna visar sig inte 
behövas i framtiden. 

• Något ökad trafik i de centrala delarna av Landvetter centrum då fler bilar får parkering- och 
mobilitetshuset som målpunkt. 

Utbyggnad i etapper 

Cykelparkering vid resecentrum är viktigt att färdigställa i tidigt skede för att främja 
kollektivtrafikresande och anslutningsresor med cykel redan från början. Markparkeringen vid 
resecentrum föreslås i huvudscenariet behållas och förslagsvis att fortsätta användas som 
pendelparkering. Parkering- och mobilitetshus ska stå färdiga senast när etappens bostäder och 
verksamheter är klara för att möta det nya behovet.  

Avgifter bör införas samtidigt i hela området för att undvika söktrafik och ojämn beläggning på 
parkeringsplatserna. Under framväxten av Landvetter centrum bör utvärderingar kontinuerligt göras för 
att se hur beläggningen ser ut i parkering- och mobilitetshus och eventuell markparkering för att på 
bästa sätt anpassa kommande parkering- och mobilitetshus storlek, innehåll och flexibilitet.  
 
Fastigheten där ishallen är idag (som förutsätts vara riven i detta skede) bör kunna användas som 
tillfällig markparkering under byggtid. 

Lokalisering av parkering 2035  

I Landvetter centrum är huvudinriktningen att framtidens parkeringsbehov ska lösas genom parkering- 
och mobilitetshus samt markparkering på gator och torg. I tätorter är parkering- och mobilitetshus 
numera det vanligaste sättet för att kunna använda marken på ett effektivt sätt och skapa en stadsmässig 
karaktär. Att samla parkeringsplatserna går i linje med Härryda kommuns förslag till parkeringsstrategi.  

Bilden på nästa sida visar ett förslag till hur framräknat parkeringsbehov kan lösas i Landvetter centrum 
(inklusive reduktion för mobilitetsåtgärder samt pendelparkering, ej inräknat samnyttjandepotential). 
Parkering- och mobilitetshuset i väst förslås hantera något fler parkeringar då behovet är större här för 
både kort- och långtidsparkering. I parkering- och mobilitetshuset föreslås korttidsparkeringar förläggas 
till nedersta planet för att öka tillgängligheten.  

Orange siffror motsvarar korttidsparkering och lila siffror motsvarar långtidsparkering. Röda pilar är 
parkering längs gata, gula cirklar är markparkering på yta (idag befintliga), grå cirkel är privat 
parkeringsgarage och svart cirkel är förslag på nya samlade parkeringsanläggningar.   
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Figur 17 Förslag på hur parkeringarna kan lokaliseras i Landvetter centrum. Antalet parkeringar är det bedömda 
behovet efter mobilitetsåtgärder och samnyttjande samt inklusive pendelparkering.  

I västra området (område X) föreslås: 

• 341 långtidsparkeringar, varav 144 markparkering, 61 i privat garage och 136 i den samlade 
parkeringsanläggningen.   

• 210 korttidsparkeringar, varav 31 gatuparkering (+ 3 st. i Y34), 104 markparkering och 72 i den 
samlade parkeringsanläggningen.  

I östra området (område Y) föreslås: 

• 324 långtidsparkeringar, varav 65 markparkering och 259 i samlad parkeringsanläggning 

• 57 korttidsparkeringar, gatuparkering 

Om man önskar minska parkering- och mobilitetshusens skala kan en del av parkeringsbehovet hanteras 
inom respektive fastighet. Detta gör att våningsantalen på parkering- och mobilitetshusen minskas. Det 
finns också en möjlighet att bygga garage under parkeringsanläggningarna för att tillskapa ett extra 
våningsplan utan att behöva en extra våning.  
 
Som komplement till ovanstående princip behövs parkering för rörelsehindrade max 25 meter från 
entréer samt angöringszoner och drop-off zoner för till exempel gods inom berörda fastigheter och för 
att släppa av elever vid skolan.   

Om det istället skulle byggas ca 200 lägenheter utöver det som utredningen baseras på skulle dessa 
kunna lösas genom en extra våning på respektive parkering- och mobilitetshus med ca 75 platser på 
respektive plan.  

 

Placering och utrymmesbehov  

I inriktningen för stadsbyggnadsstudien redovisas två möjliga ytor/kvarter för parkering- och 
mobilitetshus i Landvetter centrum. Detta bedöms vara tillräckligt och placeringen är strategisk i 

 
34 Några parkeringar tillgodoräknas i Y då det anses som acceptabelt gångavstånd till verksamheter i X 
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förhållande till acceptabla gångavstånd och att parkering- och mobilitetshusen fungerar som en buffert 
mot väg 40. Genom föreslagen placering kan även behovet av korttidsparkering (minsta acceptabelt 
gångavstånd 200m) delvis tillgodoses i parkering- och mobilitetshus. Parkering- och mobilitetshusen bör 
utformas på ett flexibelt sätt för att kunna anpassas efter framtida förändringar i resande i Landvetter 
centrum då trenderna pekar på att det kommer att finnas flera faktorer som kan påverka det framtida 
parkeringsbehovet i Landvetter C.  

Nedan redovisas tillgängligt utrymme för parkering- och mobilitetshusen (”fotavtrycket”) samt 
schematiska skisser för att tydliggöra hur många platser per våningsplan som är möjligt att ha i 
parkering- och mobilitetshusen. I skisserna har våningshöjden räknats som 3 meter (golv till golv) och 
lutning på ramperna är 1:10 vilket anses som god standard 35 (kan minskas till 1:8 om nödvändigt vilket 
ger en kortare ramp) och varje plats är 2,4 meter bred. Utrymmet bakom respektive parkering är minst 
6,5 meter36. 
 

 
Figur 18 Förslag placering och utrymmesbehov i parkeringsanläggning 

 
Figur 19 Parkering- och mobilitetshus i väst och öst, schematisk skiss över utformning av våningsplan. Totalt ryms ca 
92 platser i västra och 94 platser i östra. Färre platser kan komma att få plats pga. konstruktion som t. ex. pelare och 
därför har bedömt våningsantal uppskattats med marginal 

 
Genom föreslagen utformning bedöms ca 92 platser per våningsplan rymmas i parkering- och 
mobilitetshus X och 94 platser per våningsplan rymmas i parkering- och mobilitetshus Y.  

 
35 Parkeringslexikon, Bokfickan i Stockholm1990 
36 Praktisk parkering, Ordalaget bokförlag 2001 
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Utifrån uppskattat antal parkeringsplatser per våningsplan resulterar detta i 4 våningsplan (inklusive 
markplan) för både parkering- och mobilitetshus X och Y. Då finns också utrymme för bostäder i 
anslutning till parkering- och mobilitetshuset i X och strax norr om parkering- och mobilitetshuset i Y. 
Nedan redovisas förslag till infarternas placering till respektive parkering- och mobilitetshus.  
 

 
Figur 20 Förslag för placering av in- och utfart från parkering- och mobilitetshus 

Den exakta utformningen och antal platser kan komma att påverkas av hur konstruktionen slutligen ser 
ut (placering av pelare, tjocklek på väggar, detaljerat tillgängligt utrymme mm). Denna utredning ger en 
initial idé om antal platser och våningsplan, men de ska ses som preliminära.  
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Inledning och bakgrund

Härryda kommun är beläget mellan Göteborg och Borås utmed
väg 40. Kommunen är attraktiv både ur ett boende- och ett
näringslivsperspektiv.

I kommunen finns regionens större flygplats med stor
utvecklingspotential och kommunen planerar också för den
nyligen beslutade järnvägen mellan Göteborg och Borås med nya
stationslägen i kommunen. Parallellt med infrastrukturprojekt
planeras för omfattande stadsutvecklingsprojekt i kommunen
och utvecklingen av regionens flygplats har även möjliggjort
planer på utveckling av handel och andra besöksintensiva
näringar i det anslutande Airport city.

Den förväntat starka framtida marknadstillväxten har givit
upphov till frågan hur kommunen, givet ökad regional
konkurrens, bör maximera förutsättningarna för en framtida
positiv utveckling av handel och stadsliv i kommunen som helhet
och enskilda platser.

För att belysa detta har WSP fått i uppdrag av Härryda kommun
att genomföra en marknadsanalys rörande detaljhandel och
kommersiell service samt med strategiska rekommendationer för
utveckling av såväl enskilda marknadsplatser som kommunen
som helhet.

Undersökningen inleds med att beskriva några av de viktigaste
trenderna inom detaljhandeln just nu. Därefter analyseras och
beskrivs efterfrågesidan i en lokal och regional kontext. Denna
delundersökning avslutas med

att kommunens framtida befolkningsutveckling analyseras
utifrån ett antal olika prognoser.

Kapitel 3 och 4 har fokus på utbudsförhållanden. I kapitel 3
analyseras Härrydas detaljhandel i en regional kontext i syfte att
bestämma Härrydas position. De lokala utbudsförhållandena
undersöks i kapitel 4 vilket avslutas med en analys av handel och
service i Mölnlycke respektive Landvetter.

Kapitel 5 är mer framåtblickande då det utifrån framtida
befolknings- och arbetsmarknadsutveckling i kombination med
utvecklingsplaner beräknar det framtida behovet av
kommersiella ytor för handel och kommersiell service i
kommunen som helhet. Dessa ytor är att betrakta som den
potential för uthyrbar yta som är mest sannolik att skapa i
kommunen givet framtida marknadstillväxt och framtida regional
konkurrens.

Utredningen har genomförts av seniorkonsult Ulf Rämme samt
konsulterna Daniel Mattisson och Oscar Paulsson på WSP.
Kontaktperson på Härryda kommun har varit Nina Hannula.

25 Juni 2019

Ulf Rämme
Seniorkonsult (Stads- och fastighetsutveckling)
WSP Advisory
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Marknadpotential och ytbehov

Marknadspotential – Nuläge

WSP bedömer att Härryda kommun har relativt goda
förutsättningar för att utveckla den lokala detaljhandeln.
Kommunens storlek och geografiska läge tillsammans med den
regionala konkurrenssituationen och nya konsumtionsmönster
innebär dock begränsningar och ett behov av strategiska
prioriteringar.

Kommunen har idag en folkmängd på omkring 37 000 invånare
varav två tredjedelar återfinns i de två större samhällena
Mölnlycke och Landvetter. Såväl antalet invånare som den lokala
arbetsmarknaden uppvisar på längre sikt en stark tillväxt.
Besöksmarknaden följer med små avvikelser de regionala och
nationella trenderna.

Detaljhandeln i Härryda omsatte år 2017 omkring 1,2 miljarder
kronor fördelat på huvudbranscherna dagligvaror och
sällanköpsvaror. I ett regionalt sammanhang har
dagligvaruhandeln i kommunen stärkt sin ställning medan
sällanköpsvaruhandeln halkat efter. Anledningen till det senare är
givetvis en allt starkare regional konkurrens inom den senare
medan dagligvaruhandelns tilltagande styrka beror på
nyetableringar och utveckling av den lokala handeln.

En sammantagen bedömning av nuläget inom handeln är dock
att det finns ett stort utflöde av köpkraft, framförallt inom
sällanköpsvaruhandeln, vilket det genom utveckling av befintlig
handel och strategiska beslut avseende framtida etableringar
finns potential att minska. I dagsläget försvinner omkring 30

respektive 75 procent av köpkraften inom dagligvaru- respektive
sällanköpsvaruhandeln ut från kommunen. Med tanke på de
planer på utbyggnader av befintliga marknadsplatser i den
omkringliggande regionen finns, i frånvaro av nyetableringar
inom kommunen, stor risk att detta utflöde förstärks över tid.

WSP bedömer mot bakgrund av dagens marknadsstruktur och
det faktum att kommuner med liknande struktur och geografiskt
läge i storstadsregioner har en högre lokal köptrohet. Av denna
anledning finns potential för Härryda kommun att på relativt kort
sikt låta detaljhandeln växa med 8 000-10 000 kvm Loa.

Marknadspotential - Framtid

Om nuläget ändå är relativt gynnsamt så pekar många faktorer
på att de framtida förutsättningarna är ännu bättre till följd av de
stora projekt som planeras i kommunen. Befolkningen förväntas,
beroende på prognosmakare och –horisont, öka från 37 000 till
omkring 43 000 invånare år 2030. Därefter är osäkerheten hög
och utfallet beroende av genomförandetakt i utbyggnaden av
Landvetter södra. Prognosen pekar dock på att om utbyggnaden
av Landvetter södra tar fart som planerat förväntas antalet
invånare vara omkring 48 000 år 2030 och knappt 60 000
invånare år 2040.

Med en växande befolkning följer givetvis en växande lokal
arbetsmarknad men den stora effekten i detta avseende är den
planerade utbyggnaden av Landvetter flygplats och Airport city
som kan förväntas bidra till att arbetskraften kring flygplatsen
ökar från cirka 4 000 anställda år 2017 till cirka 15 000 anställda år
2040.
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Genom beslutet att påbörja byggnation av ny järnväg förbättras
tillgängligheten till och från kommunen samt integrationen med
övriga delar av regionen. Detta kan emellertid både ha positiva
och negativa effekter för den framtida utvecklingen.

Den positiva marknadstillväxten till trots måste ändå varningens
finger resas vad gäller stigande regional konkurrens då idag
befintliga marknadsplatser i regionen förväntas expandera med
drygt 325 000 kvm Loa under den kommande femårsperioden.
På längre sikt är det svårt att uttala sig om utvecklingen men
utöver handel i Airport city planeras för ett större köpcentrum i
centrala Göteborg vars storlek innebär en regional påverkan. Även
om regionen förväntas växa starkt bedömer WSP det som
tveksamt om marknadsutrymmet räcker för två regionala
marknadsplatser utan omfattande regionala konsekvenser.

WSP har i sina beräkningar av den framtida marknadstillväxten
och ytpotentialen beaktat ovanstående utveckling. WSP har
också tagit hänsyn till de senaste prognoserna för e-handelns
framtida utveckling. Detta innebär att de ytor som redovisas i
vidstående tabell är den ytpotential som finns i kommunen givet
framtida marknadstillväxt och konkurrens.

Tabellen visar ett min-max intervall för ett antal olika branscher
och utbyggnadsscenarios under perioden 2018-2040. I det
organiska perspektivet, dvs utan att Landvetter södra och Airport
city skapas, kan det förväntas finnas potential för mellan 19 000-
27 000 kvm Loa kommersiell yta i Härryda kommun.

Härryda exkl
Landvetter södra

Härryda inkl
Landvetter södra

Härryda inkl
Landvetter S och

Airport City

Dagligvaror 2 800-4 800 7 600-10 100 9 200-12 850
Sällanköpsvaror 9 600-14 225 15 650-21 300 33 975-56 400
Café&restaurang 4 100-5 000 9 725-11 750 11 225-13 575
Annan service 2 450-3 600 4 950-6 475 8 165-12 425

Totalt 18 950-27 625 37 925-49 625 62 565-95 250

Sammanställning av ytpotential för handel och kommersiell
service i Härryda kommun 2018-2040.

I ett scenario där utbyggnaden av Landvetter södra påbörjas
omkring 2025 förväntas det totala ytbehovet öka till mellan
38 000-50 000 kvm Loa fram till 2040. Omkring två tredjedelar
av ytorna bedömas kunna utgöras av handelsyta medan
resterande är annan kommersiell service.

I det sista scenariot som även innebär en potentiell utbyggnad av
handel i Airport city bedöms den totala ytpotentialen i
kommunen uppgå till mellan 62 000-95 000 kvm Loa. Återigen
förväntas omkring två tredjedelar utgöras av detaljhandel.
Ytpotentialen ska fördelas befintliga såväl som tillkommande
marknadsplatser i Landvetter Södra och Airport city.
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Strategiska rekommendationer

Begränsad ytpotential gör strategiskt vägval viktigt

Den begränsade ytpotentialen i Härryda kommun gör att  det ur
ett kommunalt perspektiv blir viktigt att prioritera hur den
framtida ytpotentialen ska eller bör fördelas mellan idag
befintliga och planerade framtida marknadsplatser. Anledningen
till detta är att ytpotentialen inte räcker till för alla planer och
visioner som finns, att konkurrensen är för hård och att e-
handelns och digitaliseringens långsiktiga effekter på
detaljhandeln är fortsatt osäkra.

Den övergripande strategin blir därför att kommunen måste våga
kraftsamla den framtida ytpotentialen till ett fåtal prioriterade
platser i kommunen. Att kraftsamla och prioritera innebär i
praktiken också att våga välja bort något annat. Styrkan i denna
strategi ligger i att de prioriterade platserna har möjlighet att
utvecklas utifrån sina egna lokala eller regionala förutsättningar.
Detta innebär en tydlighet för såväl konsumenter som handelns
intressenter, I fokus för denna kraftsamling bör platser/tätorter
med störst framtidspotential och relevans för kommunens
invånare vara. Detta innebär att WSP föreslår utveckling av
följande  tätorter/ marknadsplatser/ centrummiljöer:

§ Mölnlycke
§ Landvetter
§ Övrig kommun (Primärt Hindås)
§ Landvetter Södra
§ Köpcentrum/volymhandel invid Airport city

Överväg alternativ användning av mark i Airport city

WSP anser att Härryda kommun bör överväga alternativ
användning av de områden som pekats ut som intressanta för
handel och kommersiell service söder om väg 40 invid Airport
city. Anledningarna till detta är flera. För det första den
begränsade ytpotentialen och växande konkurrensen i regionen. I
detta sammanhang bedömer WSP att sannolikheten för
etablering av ett superregionalt köpcentrum i ett starkare
kommersiellt läge i centrala Göteborg är mycket hög på kort sikt.
Oklarheter kring vem den framtida kunden är gör, för det andra,
att WSP bedömer att det kommer bli svårt att få de målgrupper
som bor i närområdet eller frekventerar Airport city i samband
med arbete eller resa att stanna för att ta del av utbudet.
Det finns också en risk att höghastighetstågets färdigställande
riskerar att förstärka flödena från öst till väst snarare än tvärtom.
Exempel av marknadsplatser i liknande läge vid internationella
flygplatser, såsom Arlanda, visar också att det är svårt att få dem
att attraktiva för besökarna.

Förstärkt kollektivtrafik borgar för ett starkt kontorsläge
I och med att detaljplan ej är klar ser WSP all anledning för
Härryda kommun att överväga andra användningsområden för
marken inom de östra delarna av Airport City.
Platsens starka koppling till nationellt och internationellt flyg
samt starka kopplingar till Göteborg och Borås genom snabbtåg
gör att Airport City på sikt har potential att utvecklas till
Göteborgsregionens Kista eller Solna Business park.
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Ur ett arbetsplatsperspektiv bedöms en fullskalig handels-
etablering omfattande cirka 100 000 BTA generera omkring 1
500 anställda. Samma volym kontorsetablering bedöms generera
motsvarande 6 000 anställda. Ur ett kommunal-ekonomiskt
perspektiv torde därför det senare vara att föredra.

Prioritera utveckling i branscher som är behovsstyrda

För att skapa kommersiellt hållbara platser/centrummiljöer i
Härryda kommun bör det finnas ett tydligt fokus på att prioritera
etablering av kommersiella verksamheter som erbjuder
bekvämlighet, närservice och upplevelser. Med utgångspunkt i de
förändringar av konsumtionsmönstret som pågått under en
längre tid och som bedöms förstärkas framöver innebär detta att
prioritera:

§ Dagligvaror (livsmedel, apotek, alkohol, blommor, hälsokost
mm)

§ Café och restaurang
§ Kommersiell service (Gym,  hud, kropp- och skönhetsvård,

friskvård osv)
§ Sällanköpsvaruhandel (med fokus på behov snarare än

shopping)

Olika samhällen - olika tidshorisonter - Föreslagen
prioriteringsordning

Hur Härryda kommun bör prioritera utveckling av
marknadsplatser/tätorter utifrån olika tidshorisonter framgår av
nedanstående figur.

På kort och medellång sikt bör fokus vara på att förstärka och
utveckla befintliga tätorter/ marknadsplatser i Härryda kommun,
dvs Mölnlycke och Landvetter. Eventuella utvecklingsprojekt i den
övriga kommunen bör koncentreras till växande tätorter/
samhällen såsom Hindås. På längre sikt, dvs efter år 2035, bör
fokus ligga på att utveckla och skapa förutsättningar för en
attraktiv och kommersiellt hållbar centrummiljö i Landvetter
Södra samt fortsatt utveckling av de idag befintliga
centralorterna. Härryda kommun bör arbeta för att minska
potentiella fysiska och mentala barriärer mellan befintlig
centrummiljö i Landvetter samt framtida centrummiljö i
Landvetter Södra eftersom detta är en grundläggande
förutsättning fortsatt simultan utveckling av båda platserna.

Rekommendationer för hur olika tätorter bör utvecklas framgår
av nedanstående tabell.
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• Utnyttja att Mölnlycke
är en befintlig och
etablerad handelsplats
i kommunen.

• Fokusera utbudet efter
behovet hos ortens
invånare.

• Utnyttja den fysiska
miljön och närheten till
både vatten och
grönska.

• Arbeta med att tillföra
mer moderna och
anpassade lokaler för
att locka nya
etableringar.

• Arbeta för att nyttja
potentialen och
köpkraften hos ortens
befintliga invånare på
ett bättre sätt.

• Förtäta i centrum för
att skapa ett större
köpkraftsunderlag

• Utnyttja potentialen
kring stationsområdet
för att utöka och knyta
samman Mölnlycke
centrum.

Strategiska rekommendationer för enskilda orter

• Genomför och förstärk
centrumfunktion i
befintligt centrum i
takt med genom-
förande av andra
utvecklingsprojekt.

• Fokusera utbudet efter
behovet hos ortens
invånare.

• Fokusera det
kommersiella utbudet
till en stark plats och
undvik för stor
spridning av
verksamheter.

• Arbeta med att öka
synligheten för
verksamheter.

• Minska barriär-
effekterna av väg 40
mellan Landvetter och
framtidens Landvetter
Södra för att skapa
goda kopplingar

• Verka tillsammans och
i nära dialog med de
lokala aktörerna i
Landvetter vid
utvecklingen av det
kommersiella utbudet i
Landvetter Södra.

• Verka för att ny
infrastruktur kommer
på plats. Detta är en
grund förutsättning för
områdets utveckling.

• Skapa starka
kopplingar mellan
dagens Landvetter och
Landvetter Södra för att
skapa större
kommersiella flöden.

• Placera starka
kommersiella
funktioner och dragare
så att de kopplar
samman Landvetter
och Landvetter Södra.
På lång sikt kan
eventuellt en
omlokalisering av
dagligvaruhandeln vara
aktuell för att förstärka
rörlighet mellan
samhällena. .

• Skapa starka platser
och stråk och undvik
för stor kommersiell
spridning. Koncentrera
centrumfunktioner
kring en plats för att
skapa kommersiell
kraft.

• Airport City är idag en
stor regional
arbetsplats som
förväntas växa även i
framtiden. Utbudet bör
därför skilja sig från
utbudet i Mölnlycke
och Landvetter och
vara mer anpassat till
en regional skala samt
för de som arbetar på
platsen. Detta för att
undvika skadlig
inomkommunal
konkurrens  samt för
att anpassa utbudet
efter marknadsplatsen
funktion.

• Undvik kommersiell
överetablering och
bevaka andra regionala
utvecklingsprojekt.

• Verka för ökad
tillgänglighet och
station på
Götalandsbanan.

• Utveckla det
kommersiella utbudet
efter de lokala orternas
identitet och
engagemang.

• Nyttja de fysiska
förutsättningarna och
närheten till rekreativa
värden som vatten och
natur.

• Använd och utveckla
turism och
besöksnäring.

Mölnlycke Landvetter och…. Landvetter Södra Airport City Övriga kommunen
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Förändrat konsumtions-
beteende – inte bara i
Sverige utan globalt

Dagens marknad är mer komplex än tidigare. Nya
trender, beteendemönster och inte minst
teknologiska framsteg har gjort att gamla
sanningar om konsumenter har behövts skrivas
om. Just digitaliseringen i samhället är ett
exempel på en trend som har inneburit att gamla
tankesätt inom handeln har blivit allt svårare att
använda. I detta avsnitt presenteras därför ett antal
trender som bidrar till morgondagens handel.

”En tydlig förståelse av framtidens
konsument är nödvändig för att lyckas i en
värld där gamla spelregler inte längre gäller.
Handelns aktörer, oavsett om vi talar om ett
enskilt varumärke, en plats, ett köpcentrum
eller en hel stad, behöver hela tiden
anpassa sig efter kundernas förändrade
förväntningar och beteenden”.
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En tillbakablick - handelns utveckling över tid

• Strukturomvandling
inom framförallt
livsmedelshandeln

• Detaljhandelns krav på
rationalitet, funktionella
lokaler, exponering och
logistik ökar.
Stordriftsfördelar i
inköp, marknadsföring
och distribution

• Nya marknadsplatser
skapas i form av externa
köpcentrum och
stormarknader

• Externa köpcentrum
blir större och fler

• Stadskärnorna blir allt
mer konkurrensutsatta

• Externa köpcentrum får
ett utökat utbud av
restauranger, biografer,
nöjen och upplevelser –
de blir mer lika
stadskärnorna

• E-handel etableras

• E-handel accelererar
inom både daglig- och
sällanköpsvaror

• Storföretag inom
detaljhandeln etablerar
E-handelstjänster

• Ökad andel aktörer som
erbjuder dörr-till-dörr
tjänster, exempelvis
restauranger.

1980-2013 2013-1950-1980

12
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Hur spenderar vi våra pengar?

Det finns en mängd trender och omvärldsfaktorer som på olika
nivå påverkar och omvandlar handel och kommersiella näringar.
Sett i ett långt historiskt perspektiv har detaljhandeln genomgått
en kontinuerlig förändring sedan de första butikerna kom i
mitten av 1800-talet. Under perioden fram till idag har nya
affärsmodeller utvecklats samtidigt som andra har minskat i
betydelse eller förvunnit helt.

En viktig anledning till detta är att vårt konsumtionsbeteende
ständigt förändras. Vad som ansågs viktigt att lägga pengar på år
1975 behöver inte nödvändigtvis vara samma saker som idag.
Denna kunskap och förhållningssätt behövs när vi betraktar hur
handeln kommer att utvecklas i framtiden – vad vi ansåg som
viktigt att lägga pengar på idag behöver inte nödvändigtvis vara
samma saker imorgon.

I diagrammet till höger redovisas en jämförelse av hushållens
totala konsumtion mellan åren 1975, 2014 och 2035. I takt med
stigande välstånd minskar basala varor och tjänster, såsom
boende och transport, sin andel av hushållens totala konsumtion.
Konsumenter förväntas istället lägga en större andel av sin totala
konsumtion på övriga varor och tjänster, hotell, restaurang och
resor samt inom sällanköpsvaruhandeln.

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Boende &
uppvärmning

Transport

Hotell,
Restaurang &

resor

Övriga varor och
tjänster

Hushållens konsumtion, fördelning i %

1975 2014 2035

Källa: SCB, WSP
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E-handel - En global marknad

Sverige är i många avseenden en framstående och välutvecklad
e-handelsnation. Som konsumenter väljer vi ofta att göra både
research och köp online då vi både har en väldigt god åtkomst till
internet och en väletablerad e-handelsvana. Enligt PostNords
rapport E-handeln i Norden 2018 handlar hela 66% av
svenskarna på nätet varje månad, vilket positionerar oss i topp
bland våra nordiska grannländer.

Men det är inte bara svenska företag som får ta del av de svenska
konsumenternas pengar. Vi e-handlar även allt oftare på en
global marknad. De mest populära länderna att handla ifrån är
bland annat Kina, Storbritannien, Tyskland, USA och Danmark. I
snitt spenderar de svenska e-handelskonsumenterna 1927 kr per
månad.

E-handel och svenskarnas allt mer väletablerade köpbeteende
innebär självklart både hot och möjligheter för staden och dess
stadskärna. För de fysiska handlarna i staden försvinner såklart
viss omsättning till andra delar av världen, vare sig det är till andra
delar av Sverige eller till Kina. Många svenska handlare har dock
blivit allt bättre på att ta tillvara på e-handelns möjligheter, både
för att öppna upp sin verksamhet mot världen och för att driva
trafik till sin fysiska butik. Under de senaste åren har även allt fler
renodlade e-handlare börjat öppna upp fysiska Pop-Up butiker
där kunderna kan få känna på varorna.

1. Kina

2. Storbritannien

3. Tyskland

4. USA

5. Danmark

Topp 5 mest populära länderna att handla från:

Källa: SCB, WSP, PostNord
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E-handeln utmanar den fysiska handeln i Sverige
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Vi handlar allt mer på nätet. Tillväxten i e-handeln har under de
senaste åren varit 15-16 procent per år. Detta kan jämföras med
hela detaljhandeln som endast har vuxit med 2-4 procent per år.
Detta innebär att vår konsumtion i allt högre grad har blivit digital.

E-handelns omsättning uppgår 2017 till 67 miljarder kronor, vilket
motsvarar drygt 10 procent av den totala detaljhandeln. I vissa
branscher har e-handeln utvecklats snabbare, exempelvis inom
varugrupper som kläder, skor, böcker och hemelektronik, varför en
större andel av konsumenternas köp sker på nätet. I
sällanköpsvaruhandeln uppgår e-handelns andel till cirka 13
procent. Detta kan jämföras med en andel på 2 procent 2005.

Källa: SCB, WSP, PostNord

Omsättning, E-handel och
total detaljhandel i Sverige, Mdk

66%
Andel av befolkningen som

e-handlar varje månad (18-79 år)

1927 SEK
Genomsnittligt uppskattat
värde per person/månad
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Gränserna mellan e-handel och fysisk handel
suddas ut

— Gränserna mellan e-handel och fysisk handel suddas
alltmer ut och det går inte längre att betrakta e-handel och
fysisk handel som två separata och konkurrerande
försäljningskanaler.

— Konsumenterna använder flera kanaler vid ett och samma
köptillfälle.

— Omni-channel innebär att olika försäljningskanaler stödjer
varandra.

28%

37%

2015 2017

Allt fler kunder uppger att de använder sin
mobiltelefon för att undersöka produkter
samtidigt som de befinner sig i den fysiska
butiken

41%
Av de Svenska konsumenterna handlar via

mobilen varje månad

Källa: the Future
Laboratory
PostNord,
Mindshare
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Nya typer av butiker

Den fysiska butikens roll håller på att förändras . Butiken blir allt
oftare ett sätt visa upp varumärkets identitet och upplevelser står
nu allt mer i centrum.

• Den nya tidens butik länkar samman den fysiska och den
digitala butiken.

• Allt fler varumärken satsar på Pop-Up butiker

• E-handelsaktörer har den börjat synas allt mer i fysiska butiker.

63%
Av 18-34 åringar säger att de hellre köper produkter från

varumärken som har en intressant eller annorlunda fysisk butik.

Källa: PostNord
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Mötesplatser allt viktigare

Både för staden och för köpcentrumet har mötesplatsen blivit allt
viktigare. Detta märks inte minst på att utbudet av restauranger
och service har ökat, både i staden och på externa
marknadsplatser. Utvecklingen kan bland annat följas i rapporten
Cityklimatet som visar en stark utveckling för både café,
restaurang och hotell under de senaste åren.

• Trenden syns inte minst i USA där allt fler gallerior och
köpcentrum har adderat mer yta för möten.

• Flera köpcentrum har även adderat miljöer och grönytor där
kunder gärna vill vistas.

• Internationellt sett har även ytor kopplat till kontor och
bostäder blivit allt mer vanligt.

-40%
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-20%

-10%

0%

10%

20%

30%
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Medelstor stad Småstad Storstad Större stad

Källa: Cityklimatet (Fastighetsägarna & WSP)
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Hållbarhet allt
viktigare

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för
många konsumenter. Detta gäller inte minst bland
de yngre kundgrupperna som gärna ser full
transparens.

• Högre lojalitet mot varumärken med hög
transparens och starkt fokus på hållbarhet

• Nya appar hjälper kunder att göra hållbara val
på marknaden

94%
Väljer hellre att vara lojala och handla från
varumärken som erbjuder full transparens
när det kommer till företagets hållbarhet

Källa: Label Insights,
Unilever
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I tabellen nedan redovisas KPG-gruppens (Konsumtions Prognos Gruppen) framskrivning av E-handelns marknadsandelar 2018, 2025 och 2030.
Prognosen visar en betydande ökning för e-handeln i flera branscher jämfört med idag.

Framtidens handel - E-handelns marknadsandelar
i respektive segment

2018 2025 2030
Dagligvaror 4% 10% 14%

-Livsmedel 2% 6% 10%
-Övriga dagligvaror 9% 19% 24%

Specialvaror 16% 27% 33%
-Beklädnad 19% 31% 37%

-Hemutrustning 7% 18% 27%

-Fritidsvaror exkl. hemelektronik 21% 33% 37%

Hemelektronik 27% 37% 43%
Byggvaror 9% 22% 30%
Sällanköpsvaror totalt 16% 28% 34%

Detaljhandelsvaror totalt 10% 19% 25%

Restaurang 0% 1% 2%
Detaljhandelsvaror inklusive restaurang 8% 16% 21%

Källa: KPG-gruppen 2018Page 173 of 674



Regionala och
lokala marknads-

förutsättningar
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Lokal och regional marknadstillväxt
Folkmängd 2017 och befolkningstillväxt 2000-2017

En starkt växande lokal och regional marknad
Föregående avsnitt visar att det pågår en snabb omställning i
handeln som drivs på av förändrade konsumtionsvanor. I en värld
där konsumenter ständigt skapar och omprövar tillfälliga
identiteter beroende på sammanhang har tidigare vedertagna
segmenteringmodeller (kön, ålder, utbildning, socioekonomisk
ställning mm) blivit obsoleta.

Segmentering bör därför ske utifrån beteenden snarare än
generations- och/eller grupptillhörighet. Av denna anledning
kommer följande kapitel uppehålla sig vid huvudsakliga
indikatorer på köpkraft nämligen folkmängden, arbets- och
besöksmarknad samt deras respektive utveckling igår, idag och i
framtiden.

Stark befolkningsökning
Befolkningen i Härryda kommun uppgick år 2017 till drygt 37 000
invånare. Under 2000-talet har kommunen vuxit starkare än den
omkringliggande regionen såväl som länet och riket. Det finns
dock en tendens till avtagande tillväxt under det senaste året.

På lång sikt har Göteborgsregionen och Boråskorridoren vuxit i
ungefär samma takt. Tillväxten har varit starkare än i länet och
riket. Inomregionalt finns det en tydlig tendens till att kärnan
utvidgas åt såväl norr (Stenungsund) som söder (Kungsbacka) och
öster (Härryda). Under det sista året har tillväxten i
Boråskorridoren mattats av något jämfört med Göteborgs-
regionen.

Befolkningsökningen sker främst i Mölnlycke och Landvetter
Härryda kommun är således expansiv på ett regionalt plan. På det
inomkommunala planet är det framförallt i kommunens tätorter
som folkmängden har ökat. Tillväxten är främst koncentrerad till
tätorterna Mölnlycke och Landvetter vilka på lång sikt ligger
bakom knappt 80 procent av kommunens tillväxt. Resterande
tillväxt har i princip ägt rum i kommunens övriga tätorter.

Expansiv arbetsmarknad
År 2017 uppgick dagbefolkningen i Härryda kommun till omkring
16 300 personer. Arbetsmarknaden i Härryda har på såväl kort som
lång sikt vuxit snabbare än den omkring-liggande regionen, länet
och riket. Under 2016/2017 ökade antalet sysselsatta med knappt 3
procent vilket skall jämföras med knappt 2,5 procent i den
omkringliggande regionen och omkring 2 procent i såväl länet
som riket.

Även Göteborgsregionen och Boråskorridoren har vuxit snabbare
än Västra Götalands län och riket under 2000-talet. Inomregionalt
är det framförallt Kungsbacka, Härryda, Partille och Stenungsund
som vuxit snabbare än regionen som helhet.
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Växande besöksmarkad
Besöksmarknadens utveckling mäts vanligen via antalet
gästnätter på olika typer av kommersiella boendeformer. Antalet
övernattningar i kommunen uppgick till omkring 266 000 år
2017 samtidigt som antalet dagbesökare, exklusive besök till
Landvetter Airport, uppgick till knappt 55 000 personer. Av det
totala antalet övernattningar i kommunen år 2017 stod de
kommersiella anläggningarna för knappt 40 procent.

Diagrammet (s. 24) visar att antalet kommersiella gästnätter i
Härryda kommun ökade i linje med riket och länet fram till år
2014. Därefter skedde en stark ökning under ett par år vilken
sedan ersattes av en svag tillbakagång under 2017.

Framtiden är oviss
Att uttala sig om framtiden är alltid ovisst eftersom
befolkningsprognoser ofta görs med olika syften, metod och
tidshorisont. Av denna anledning har WSP jämfört ett antal olika
prognoser för Härryda kommun och den omkring-liggande
regionen. I grunden är dessa relativt samstämmiga fram till 2030.
Därefter använder sig WSP av en prognos framtagen i samband
med statens långtidsutredning 2015. Enligt denna grundprognos
bedöms befolkningen öka från drygt 37 000 invånare år 2017 till
drygt 44 000 invånare år 2040.

WSP har också genomfört en känslighetsanalys där Landvetter
södra inkluderats i befolkningsprognosen. Beträffande
utbyggnaden av Landvetter södra har WSP utgått ifrån de planer
som finns om cirka 25 000 nya invånare och en utbyggnadsperiod
som bedöms pågå från första halvan av 2020-talet fram till
omkring år 2070. Som en jämförelse kan nämnas att
utbyggnadstakten i den nya staden Hemfosa i södra Stockholm
med liknande förutsättningar har bedömts till cirka 30 år och
Hammarby Sjöstad i centrala Stockholm där utbyggnaden
påbörjades i slutet av 1990-talet och fortfarande pågår, om än i
mer beskedlig takt.

I prognosen har WSP bedömt att utbyggnadstakten är hög under
de inledande decennierna varför omkring 60 procent av
bostäderna i Landvetter södra är färdigställda omkring år 2040.
Detta innebär att WSP i detta scenario bedömer att befolkningen
ökar från drygt 37 000 år 2017 till knappt 60 000 år 2040.
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Lokal och regional marknadstillväxt
Folkmängd 2017 och befolkningstillväxt 2000-2017
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Lokal och regional marknadstillväxt
Arbetsmarknadens storlek och tillväxt 2008-2017
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Lokal marknadstillväxt
Jämförelse av befolkningsprognoser för Härryda 2018-2040, inkl känslighetsanalys
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Lokal marknadstillväxt
Inomkommunal befolkningsutveckling 2017-2040

* Anm: Inklusive tätorterna Hindås,
Rävlanda och Härryda
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Detaljhandelns utveckling i Göteborgsregionen

Folkmängd och stark konkurrens begränsar handelns storlek

Dagligvaruhandeln i Härryda kommun omsatte omkring 925
miljoner kronor år 2017. Det finns flera anledningar till detta. Bland
annat gör en begränsad befolkning och hård regional konkurrens
att befintliga butiker inte når upp till sin fulla omsättnings-
potential.

Sällanköpsvaruhandeln omsatte omkring 275 miljoner kronor i
Härryda vilket framförallt förklaras av konkurrens från starka
marknadsplatser i det regionala omlandet samt e-handeln.

Ökad regional marknadsandel inom dagligvaruhandeln…

Dagligvaruhandeln i Härryda kommun har på lång sikt ökat med
4,5 procent per år vilket gör dagligvaruhandeln i kommunen till en
av de starkast växande i regionen såväl som i jämförelse med länet,
riket och jämförbara kommuner. Under det sista året har tillväxten
mattats av något men även om dagligvaruhandeln halkar efter de
omkringliggande kommunerna så har tillväxten varit i linje med
riksgenomsnittet och jämförbara kommuner.

…men sällanköpsvaruhandeln halkar efter på lång sikt

Sällanköpsvaruhandeln har på lång sikt ökat med 0,8 per år. Under
2016/2017 ökade sällanköpsvaruhandeln i Härryda

Kommun med 0,4 procent. Diagrammet (s 36) visar att
spridningen mellan kommunerna i regionen är stor och att flera
kommuner på såväl kort som lång sikt uppvisar en negativ tillväxt.
I  relation till regionen som helhet, länet, riket och jämförbara
kommuner framstår tillväxten i Härryda på längre sikt som svag
vilket förklaras av en stark konkurrens vilket gör att invånarna i
Härryda kommun reser till andra kommuner för att köpa
sällanköpsvaror.

Detaljhandeln i Härryda har en svag regional position

Försäljningsindex avser spegla försäljningsströmmar över
kommungränser. Ett index omkring 100 pekar på att den lokala
handeln har balans mellan in- och utflöde. Under 100 finns ett
utflöde av köpkraft till kommuner i omlandet och tvärtom.

Dagligvaror är något som konsumenterna föredrar att köpa
bostadsnära eller i samband med pendling till och från
arbete/skola. Följaktligen brukar dagligvaruhandeln vara relativt
jämnt fördelad mellan kommuner och de flesta kommunerna i
riket, med få undantag, befinner sig därför inom intervallet 90-110
varför det är svårt att tala om in- respektive utflöde i denna
bransch.

Härryda kommun har ett dagligvaruindex på 72  vilket pekar på att
omkring 30 procent av köpkraften hamnar i andra kommuner.
Härryda kommun har ett av de lägsta värdena i regionen.
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Studeras diagrammet (s 37) framgår att det är i de minsta och/eller
perifera kommunerna i regionen som utflödet är störst.

Kartan (s 38) kompletterar bilden genom att visa  dagligvaru-
handelns koncentration samt var butiker med en årsomsättning
över 100 miljoner kronor är belägna. Koncentrationen är starkast
utmed E6 stråket samt i centralorterna Borås och Alingsås. På
landsbygden samt utmed Boråskorridoren återfinns endast
enstaka butiker.

Regional styrka sammanfaller med större marknadsplatsers läge

Inköp av sällanköpsvaror är i större utsträckning en fritidsaktivitet
och sker som enskild resa eller i samband med besök hos släkt och
vänner. Sällanköpsvaruhandeln uppvisar en starkare regional
koncentration varför inte sällan marknadsplatser i storstäderna
och dess kranskommuner eller de större städerna är de starkaste
destinationerna.

Inom sällanköpsvaruhandeln pekar diagrammet (s 39) på att
omkring 75 procent av köpkraften i Härryda hamnar i
omkringliggande kommuner såsom Partille, Göteborg, Mölndal,
Borås eller Kungsbacka. Återigen framgår att det är i de perifera
och/eller minsta kommunerna som utflödet är störst. I praktiken är
det endast Partillle, Göteborg och Mölndal som har ett inflöde av
köpkraft vilket i huvudsak beror på närvaron av marknadsplatser
med regional attraktionskraft i dessa kommuner. Boråskorridoren
liksom den omkringliggande landsbygden är påfallande svag inom
sällanköpsvaruhandeln.

Kartan (s 40) visar de större marknadsplatsernas samt
stadskärnornas läge och marknadsandel i Göteborgsregionen. Det
är lätt att konstatera att dagligvaruhandeln är relative lokalt
förankrad då de större marknadsplatserna endast hade en
regional marknadsandel på knappt 35 procent. Inom
sällanköpvaruhandeln är å andra sidan koncentrationen högre då
omkring två tredjedelar av omsättningen sker på någon av de
större marknadsplatserna eller i stadskärnorna.

Tillgängligheten till handel är låg i Härryda kommun

Tillgänglighet är ofta en aspekt som lyfts fram som en
framgångsfaktor för handeln. För att studera tillgängligheten
används nya data där scb beräknat andelen invånare i en
kommun som bor inom ett visst avstånd från en handelsplats (s
41).

Som ett genomsnitt kan konstateras att omkring 37 procent av
befolkningen Boråskorridoren, Västra Götaland, riket och
jämförbara kommuner bor inom 1 km från ett handelsområde och
om avståndet utökas till 3 km ökar andelen boende till omkring
70 procent. I Härryda kommun är motsvarande andelar omkring
25 respektive knappt 50 procent inom ett avstånd av 1 000
respektive 3 000 meter från ett handelsområde. Tillgängligheten
är alltså lägre vilket, trots högre befolkningsdensitet än riket, kan
förklaras av avsaknaden av stora marknadsplatser i kommunen.
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E-handeln har vuxit starkt i Göteborgsregionen

Tillgången till officiell statistik kring hur e-handeln fördelar sig på
lokal nivå är bristfällig. Av denna anledning har WSP tagit fram en
modell för att skatta e-handelns geografiska fördelning utifrån
strukturella egenskaper på lokal nivå. Bland dessa strukturella
egenskaper kan framhållas faktisk och potentiell tillgänglighet till
fysisk handel, demografi och socioekonomi samt urbanitet och
den fysiska handelns attraktivitet. Modellen kan förklara omkring
70 procent av e-handelns rumsliga fördelning.

E-handeln i Göteborgsregionen omsatte omkring 7,5 miljarder
kronor år 2017.

Regionen som helhet har vuxit i linje med utvecklingen i Västra
Götalands län och något starkare än riket sedan 2012. Starkast
tillväxt i regionen återfinns bland de marknadsmässigt svagare
och mer perifera kommunerna. Följaktligen har tillväxten varit
starkast i Tjörn, Lilla Edet och Bollebygd kommun. Större och/eller
mer centralt belägna kommunerna såsom Göteborg, Alingsås,
Mark, Härryda och Partille uppvisar samtidigt svagare tillväxt
inom e-handeln.

Studeras e-handelns styrka, dvs e-handelskonsumtionen i en
kommun i förhållande till genomsnittet för riket, kan konstateras
att i princip samtliga kommuner i Göteborgsregionen spenderar
mer pengar i e-handeln än genomsnittssvensken. I många
kommuner har dessutom skillnaderna förstärkts sedan 2012.

Den framtida konkurrensen skärps i regionen

Kartan (s 44) visar pågående och planerade framtida projekt på
olika marknadsplatser i Göteborgsregionen. De flesta projekt som
det finns säkra uppgifter om är planerade att äga rum på idag
befintliga marknadsplatser genom förtätningar. Det är egentligen
endast en eventuell etablering på det framtida Arenområdet i
Göteborg samt Airport City som är helt nya platser i regionen.

Under de närmast kommande åren bedöms Göteborgsregionen
tillföras 315 000-330 000 kvm uthyrbar yta. Omkring 260 000 av
dessa är projekt som pågår och bedöms vara öppna om fem år.
Ytterligare 70 000 kvm uthyrbar yta finns planlagd men
byggandet har ännu inte startat. Beträffande etableringen på
Arenaområdet pågår utredningsarbete och planering i skrivande
stund men beslut om genomförande av dessa 80 000 kvm
saknas. Den totala volymen är alltså omkring 400 000 kvm Loa.

De planerade etableringarna av handel i Airport city innebär
ytterligare omkring 100 000 kvm Loa. I detta fall saknas dock
både beslut om genomförande och uppgifter om eventuell
projektstart. Enligt befintliga dokument finns idéer om att bygga
och öppna detta projekt etappvis från mitten av 2020-talet. Helt
färdigställt skulle det alltså kunna vara omkring 2030 vilket är ett
mer osäkert marknadsläge både konjunkturellt och strukturellt.
Till detta återkommer WSP längre fram i rapporten.
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Detaljhandelns storlek 2017
Omsättning (mkr) i Göteborgsregionen och Boråskorridoren
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Omsättningsutveckling i dagligvaruhandeln
Årlig omsättningsutveckling (%) i Göteborgsregionen och Boråskorridoren 2007-2017
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Omsättningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln
Årlig omsättningsutveckling (%) i Göteborgsregionen och Boråskorridoren 2007-2017
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Dagligvaruhandelns koncentration och lokalisering

Kartan visar dagligvaruhandelns geografiska
koncentration, dvs var finns omsättningen, samt var
butiker med en omsättning över 100 miljoner kronor
är geografiskt belägna..

Omsättningen är koncentrerad till större tätorter och
de större butikernas lokalisering. Följaktligen syns
koncentrationer i Göteborg, Mölndal, Borås, Alingsås,
Kungälv, Partille och Stenungssund. Viss verksamhet
syns också i Mölnycke och Landvetter men dessa är i
ett regionalt sammanhang av mer begränsad
omfattning.
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Stort utflöde inom sällanköpsvaruhandeln
Försäljningsindex för kommuner i Göteborgsregionen och Boråskorridoren

24 24

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Li
lla

 E
de

t

Tj
ör

n

H
är

ry
da

Le
ru

m

Ö
ck

er
ö

A
le

K
un

gä
lv

St
en

un
gs

un
d

K
un

gs
ba

ck
a

A
lin

gs
ås

Pa
rt

ill
e

G
öt

eb
or

g

M
öl

nd
al

H
är

ry
da

B
ol

le
by

gd

M
ar

k

K
un

gs
ba

ck
a

B
or

ås

Pa
rt

ill
e

G
öt

eb
or

g

M
öl

nd
al

Göteborgsregionen "Boråskorridoren"

Göteborgsregionen (median): 49

Boråskorridoren (median): 98

Page 192 of 674



40

Större marknadsplatser 2017

Total marknadsandel 52%

Dagligvaror 34%

Sällanköpsvaror 62%

Större marknadsplatser i Göteborgsregionen
Geografiskt läge och regional marknadsandel
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Låg tillgänglighet till handelsområden
Andel av befolkningen med visst avstånd till handelsplats i Göteborgsregionen

Avstånd (m)
<300 m 301-1000 1001-3000 3001-5000 5001-10000 >10 000

Härryda 6% 19% 23% 7% 41% 4%

Göteborgsregionen 7% 19% 28% 12% 18% 16%

Boråskorridoren 9% 28% 31% 9% 17% 6%

Västra Götalands län 12% 24% 33% 7% 11% 13%

Riket 14% 26% 28% 7% 10% 15%

Jämförbara kommuner 10% 25% 32% 9% 16% 9%

45%
av de boende i

Härryda kommun
har mer än 5 km till
ett handelsområde
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Kungälv
Ny yta (kvm GLA): 35 000
Planerad öppning: 2019

Framtida konkurrens i marknadsområdet

Bäckebol
Ny yta (kvm GLA): 10 000
Planerad öppning: Oklart

Backaplan
Ny yta (kvm GLA): 27 000
Planerad öppning: 2022?

Arenaområdet
Ny yta (kvm GLA): ~80 000
Planerad öppning: Ej beslut

Göteborg C
Ny yta (kvm GLA): ~71 000
Planerad öppning: 2022
(NK, Kompassen, Kulan,
Region city)

Sisjön fas 2
Ny yta (kvm GLA): ~50 000
Planerad öppning: oklart

Frölunda torg
Ny yta (kvm GLA): ~20 000
Planerad öppning: Avvaktar

Kållered
Ny yta (kvm GLA): ~25 000
Planerad öppning: 2021/22

Allum/Partille port
Ny yta (kvm GLA): ~45 000
Planerad öppning: 2020-

Kungsbacka
Ny yta (kvm GLA): ~30 000
Planerad öppning: 2019 ff
(Hede outlet, Kungsmässan,
Mariedal)

Airport City
Ny yta (kvm GLA): ~100 000
Planerad öppning: Oklart

Kungsfors köpcentrum
Ny yta (kvm GLA): ~30 000
Planerad öppning: 2019 ff

Page 197 of 674



Handeln i Härryda
kommun45

Page 198 of 674



46

Handel och service i Härryda kommun

Handeln är koncentrerad till kommunens större tätorter

Härryda är alltså belägen i en region med stark konkurrens och
som en följd av detta är utflödet av köpkraft stort från kommunen.
De inomkommunala förhållandena inom handel och service
påminner om strukturen i kommuner med liknande situation och
läge. Kartorna (s 48-50) visar den geografiska spridningen av
handel och service i Härryda kommun.

Dagligvaruhandeln omsatte omkring 925 miljoner kronor och har
ökat omkring 25 procent sedan 2012. Tillväxten har varit något
starkare än i riket varför försäljningsindex förstärkts. En viktig orsak
till detta är Willys etablering i Landvetter samt den efterföljande
förstärkningen av ICA Kvantum. Kartan visar att omkring  95
procent av dagligvaruhandeln sker i tätorterna Landvetter och
Mölnlycke. Resterande omsättning är delat på ett antal mindre
butiker i den övriga kommunen.

Sällanköpsvaruhandeln uppvisar ett liknande geografiskt mönster
men här är koncentrationen till Mölnlycke tätort avsevärt högre då
omkring 70 procent av omsättningen ägde rum i denna.
Landvetter hade en geografisk marknadsandel på cirka 20 procent
och resterande omsättning var utspridd på ett antal butiker runt
om i den övriga kommunen. Sällanköpsvaruhandeln omsatte
omkring 275 miljoner kronor år 2017 varav en majoritet av
omsättningen återfanns inom hem- och fritidsvaruhandeln. Sedan
2012 har omsättningen ökat med omkring 40 procent i
kommunen varför försäljningsindex ökat något.

Annan kommersiell service finns i hela kommunen

Den övriga kommersiella servicen omfattar bland annat
kommersiellt boende, café och restaurang, frisörer, hud och
skönhetsvård, gym, kulturinstitutioner mm. Den sammanlagda
omsättningen i dessa branscher uppgick till omkring 535 mkr.
Verksamheterna är i huvudsak småskaliga och spridda utmed
vägnätet i stora delar av kommunen samt till de större tätorterna
Mölnlycke, Landvetter, Härryda och Hindås. De större aktörerna i
branschen utgörs av hotell och/eller konferensanläggningar
såsom Hällsnäs konferens, Hindåsgården, Hjortviken och
Landvetter Airport hotell.

Koncentrerad branschstruktur i de större tätorterna

Branschstrukturen skiljer sig åt relativt mycket på olika platser i
respektive tätort och den övriga kommunen. I såväl Mölnlycke
som Landvetter centrum är dagligvaruhandeln de centrum-
verksamheter som genererar intäkter. I övriga delar av dessa båda
tätorter är branschstrukturen mer diversifierad. Anledningen till
detta är att de större enheterna inom framförallt Sällanköps-
varuhandeln är lokaliserade utanför det område som WSP
bedömt utgöra centrum i Mölnlycke respektive Landvetter.
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Stort utflöde av köpkraft ger utrymme för nyetaberingar …

Den hårda konkurrensen i regionen gör att utflödet av köpkraft är
stort inom framförallt sällanköpsvaruhandeln. Tabellen (s 52) visar
att omkring 850 miljoner kronor, motsvarande 75 procent, av
försäljningsunderlaget i sällanköpsvaruhandeln spenderas på
marknadsplatser i angränsande kommuner.

Etableringsutrymme finns i snart sagt alla underbranscher men
utflödet är störst inom beklädnad, hemutrustning, järn och bygg
samt elektronik. Inom övriga branscher i framförallt
fritidsvaruhandeln är utrymmet mer begränsat. Alldeles oavsett
innebär detta att det finns potential att etablera mer
detaljhandelsyta i kommunen. Därigenom skulle den lokala
handeln förstärkas och möjligheterna att hämta hem
konsumenter från marknadsplatser i omlandet förstärkas.

…men vilken etableringsvolym är rimlig i närtid?

Härryda kommuns försäljningsindex inom sällanköpsvaruhandeln
är lågt både i förhållande till riket och i förhållande till jämförbara
kommuner. Medianen för kommungruppen förortskommuner
uppgår till omkring 50 vilket innebär att Härryda kommun
genom nyetablering och annat aktivt utvecklingsarbete skulle
kunna möjliggöra en höjning av nuvarande index för att
därigenom närma sig genomsnittet för kommungruppen.

En beräkning utifrån antagandet att kommunen genom
nyetableringar har potential att behålla 50 procent av
försäljningsunderlaget i kommunen visar att det på relativt kort
sikt är möjligt att etablera 8 000 – 12 000 kvm uthyrbaryta inom
sällanköpsvaruhandeln.

Givet en framtida marknadstillväxt som behandlas i ett senare
avsnitt ökar denna yta betänkligt under överskådlig framtid.

Handel och service i Härryda kommun
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Stark koncentration i dagligvaruhandeln
Dagligvaruhandelns struktur och geografi 2017

Dagligvaruhandel Härryda kommun

Omsättning (2017): ~925 mkr
Livsmedel: 765 mkr
Övriga dagligvaror:                               160 mkr

Omsättningsutveckling (2012/17):            24 %

Försäljningsindex 2017: 72

Förändring (2012/2017 enh)                +5

Marknadsstruktur (2017):                          100 %
Livsmedel 83 %
Övriga dagligvaror                                 17 %

51%

44%
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Övrig kommun:
(Rävlanda, Hindås, Härryda)

10%

Sällanköpsvaruhandeln finns främst i tätorterna
Sällanköpsvaruhandelns struktur och geografi 2017

Sällanköpsvaruhandel Härryda kommun

Omsättning (2017): ~275 mkr
Beklädnad: ~40 mkr
Hem&fritidsvaror :                                          235 mkr

Omsättningsutveckling (2012/17):                        40 %

Försäljningsindex 2017: 24

Förändring (2012/2017 enh)                           +5

Marknadsstruktur (2017):                                    100 %
Beklädnad                                                         14 %
Hem-&fritidsvaror 86 %

21%

69%
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Annan kommersiell service finns i hela kommunen
Struktur och geografi 2017

Annan kommersiell service i Härryda kommun

Omsättning (2017): ~535 mkr
Café och restaurang : ~110 mkr
Övrig service inkl hotell                                ~425 mkr

Marknadsstruktur (2017):                                        100 %
Café&restaurang ~20  %
Övrig service inkl hotell                                   ~80 %
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Mölnlycke centrum Landvetter centrum Övriga Mölnlycke Övriga Landvetter Övrig kommun

Dagligvaror Sällanköpsvaror Café&restaurang Annan kommersiell service

Omsättning:
385 mkr

Omsättning:
460 mkr

Omsättning:
425 mkr

Omsättning:
130 mkr

Omsättning:
340 mkr

Koncentrerad branschstruktur i centralorterna
Branschfördelning (%) på olika marknadsplatser i Härryda kommun
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Omsättning,
mkr

Omsättning
per capita, kr

Försäljnings-
index

Utflöde av
köpkraft,

mkr

Sällanköpsvaruhandel 276 7377 24 -847

Beklädnadshandel 41 1099 18 -187

Möbelhandel 55 1475 27 -149

Järn och byggvaror 31 832 16 -163

Radio och musik 11 295 9 -112

Bok och papper 9 241 58 -7

Ur, guld och optik 16 429 30 -37

Cykel, sport och båt 28 751 24 -89

Leksaker 3 80 22 -11

Övrig sällanköpsvaror 81 2173 47 -92

Foto - - - -

Data/tele - - - -

Omsättning, attraktivitet och utflöde
Nyckeltal för sällanköpsvaruhandelns delbranscher i Härryda kommun år 2017
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Fysisk inventering i Mölnlycke och Landvetter

WSP har i samband med genomförande av detta uppdrag
genomfört fysiska inventeringar av handel och service på olika
marknadsplatser i syfte att bedöma deras lokala och regionala
konkurrenskraft. Inventeringarna har framförallt skett i Mölnlycke
och Landvetter.

Mölnlycke centrum stark identitet och goda flöden

Mölnlycke centrum har karaktären av ett typisk stadsdelscentrum.
Utbudet är i första hand inriktat mot att lösa vardagsbehov. Daglig-
varor, café och restaurang samt annan service är de dominerande
branscherna. Centrumets karaktär gör att shoppingmöjligheterna
är begränsas till framförallt beklädnad och den huvudsakliga
målgruppen kvinnor. En god mix mellan handel, service och
kommunala verksamheter bedöms som en av styrkorna med
Mölnlycke centrum idag.

Mölnlycke centrum bedöms ha relativt goda flöden vilket beror på
att det finns flera ankarverksamheter, exempelvis Systembolaget,
Coop, Espresso house, Lindex och apoteken, som skapar flöden i
olika delar av centrum. Utöver detta möjliggör närheten till
Hulebäcksgymnasiet ett dagligt flöde av ungdomar i centrum.
Biblioteket och kulturhuset finns i Mölnlycke centrum och ger
besöksanledningar. I centrumområdet finns också flera stora
arbetsgivare, inte minst kommunen, vilka säkerställer goda flöden
under arbetsdagen.

Den fysiska miljön är av god kvalité och relativt enhetlig kvalitet i
hela centrumområdet vilket bidrar till att platsen känns
nyrenoverad och ger ett rent intryck. Det finns ett par vakanser i
Mölnlycke centrum idag men den generella bilden är att det är ett
välmående centrum.

Starka barriärer  och svag koppling mot söder

Tyngdpunkten i Mölnlycke centrum återfinns norr om Mölndalsån,
Säterivägen och järnvägen. Dessa fungerar, tillsammans med
befintligt busstorg och parkeringsyta, som starka barriärer och
förvårar kopplingar mellan nuvarande centrum och de södra
delarna av Mölnlycke.

Södra delen av Mölnlycke centrum har en mer storskalig och gles
kvartersstruktur än de norra delarna. Detta gör att densitet och
variation blir lägre än i norr. Som en följd av detta blir
promenadtakten i dessa delar av stadskärnan relativt höga. WSP
ser stor potential i att knyta samman ett framtida stationsläge
med nuvarande centrummiljö för att på så vis utsträcka centrum
på båda sidor om Mölndalsån.

Hög koncentration kring torget

WSPs bedömning är att Mölnlycke centrum har en relativt tydlig
mittpunkt. Det finns verksamheter utspridda i ett antal fastigheter
norr om Mölndalsån. De hetaste delarna återfinns i kvadranten
Biblioteksgatan, parkeringsytan på torget och Kulturhuset.
Kulturhuset/biblioteket liksom fastigheterna väster om den
allmänna  parkeringen är emellertid förhållandevis svaga.

Koncentrationen kring Råda torg och det centrala parkerings-
torget bidrar till att centrum har en småskalig identitet som gör
det enkelt att orientera sig mot. Och, genom förstärkningar
kvartersstrukturen söder om Mölndalsån finns potential att på sikt
utvidga centrum och knyta samman de båda sidorna av ån.
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Ur ett kommun- och fastighetsägarperspektiv finns anledning att
fundera över hur man kan stärka nuvarande centrumstruktur.
Sannolikt bör vissa, lägesberoende, verksamheter flyttas från
nuvarande läge mot perkeringstorget medan andra
verksamheter, som är mindre lägesberoende, flyttar till mer
perifera lägen i centrum.

Istället för att som idag ha ett centrum som går i öst-västlig
riktning bör det framtida målet vara att skapa ett centrum som
går i nord-sydlig riktning, dvs från Råda torg och kommunhuset
till ett framtida resecentrum på andra sidan Mölndalsån. Den
nuvarande parkeringsplatsen på torget kan göras om till andra
ändamål och aktiveras för att skapa en mer attraktiv och levande
centrummiljö. Viss omflyttning av verksamheter i centrum bör
genomföras i syfte att stärka området kring parkeringstorget.

Utvecklingsprojekt i Mölnlycke centrums närområde

Det finns ett antal planerade utvecklingsprojekt i Mölnlycke
centrum vilka delvis är ett resultat av planeringen av
Götalandsbanan vilken möjliggör för en mer strategisk utveckling
av Mölnlycke centrum

Några av de större utvecklingsprojekten i närtid är
bostadsprojektet utmed Idrottsvägen/Bäckvägen vilket möjliggör
150-200 bostäder, verksamhetslokaler och en förskola. Detta är
ett led i att göra centrala Mölnlycke mer stadsmässigt med högre
täthet och densitet. Ett annat projekt av stor betydelse är det så
kallade Mölnlyckefabriker där det planeras för Ca 600 bostäder
och en sporthall i den befintliga fabrikslokalen.

Landvetter centrum

Landvetter centrum kan utbudsmässigt karakteriseras 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 utgörs av Ica Kvantum och Willys vilka
kompletteras med en blomsterbutik, apotek, vårdcentral,
tandläkare, bank och skomakare. I anslutning till centrum finns
även ett kulturhus, ett resecentrum samt idrottsanläggningar och
skolor.

Fysisk miljö inbjuder inte till längre uppehåll

Den fysiska miljön kring Landvetter centrum gör att man inte vill
uppehålla sig här någon längre stund. Anledningen till detta är att
fasaderna och bottenplan på i princip alla fastigheter kring den
centrala p-platsen och i centrum är slutna och inåtvända.

En välkomnande fasad möter kunder och ger ett gott första
intryck. I Landvetter centrum är det snarare tvärtom. Längs ICA-
butiken är fasaderna helt igensatta vilket gör att det känns
instängt. På Willys sidan och den östra sidan av parkeringsytan är
variationen något bättre. I Skansgränd är fasaderna i vissa delar
intryckta i byggnaderna och i mindre gott skick. Här finns även
flera tomma lokaler. Sammantaget ger det en känsla av en plats
som motverkar liv och rörelse..
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Starka barriäreffekter och svag koppling mot omland

Landvetter centrum har till följd av sitt läge och den befintliga
trafiklösningen en svag koppling till omlandet. Väg 40 är en
effektiv barriär mot de bostadsområden som finns i söder.

I centrum utövar de stora fastigheterna och de ”döda” fasaderna
såväl fysiska som mentala barriärer gentemot de omkring-
liggande bostadsområdena.

Utvecklingsprojekt i Landvetter centrum

Härryda kommun har ambitionen att öka trygghet och
stadsmässighet kring Landvetter centrum. Detta föreslås
genomföras genom att  förtäta med nya bostäder, skapa grönytor,
ha ett levande och tryggt centrum där flera olika verksamheter får
plats. Planerad byggstart för flera projekt är 2019 då byggande av
drygt 100 hyresrätter påbörjas i Landvetter centrum. På längre
sikt står planerar kommunen för att låta bygga 150-200
lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler i de nordvästra
delarna av nuvarande centrum för att skapa ett mer stadsmässigt
centrum.
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Låg täthet, starka barriärer och otydlig mittpunkt
Fysisk inventering av Mölnlycke centrum

Föreslaget framtida
utvecklingsområde i centrum

P

Täthet

Hög
1 verksamhet per 15 meter

Låg
1 verksamhet per 25 meter

Mycket låg
1 verksamhet per 30 meter

Mellan
1 verksamhet per 20 meter

Mycket hög
1 verksamhet per 10 meter
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P
Täthet

Hög
1 verksamhet per 15 meter

Låg
1 verksamhet per 25 meter

Mycket låg
1 verksamhet per 30 meter

Mellan
1 verksamhet per 20 meter

Mycket hög
1 verksamhet per 10 meter

Starka ankare, stor parkering och starka barriärer
Fysisk inventering av Landvetter centrum

Stark
barriäreffekt
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Marknadsunderlag och framtida ytpotential

Inledning

Detta kapitel är framåtblickande så till vida att syftet är att utifrån
tidigare delundersökningar säga något om framtida ytbehov för
handel och kommersiell service i Härryda kommun.

Utgångspunkten för analysen är nuläget vad gäller regional
konkurrenssituation samt uppgifter om framtida utbyggnads-
planer i de omkringliggande kommunerna. Baserat på detta har
Härryda kommuns geografiska marknad avgränsats. För att
därefter beräkna framtida lokal och regional marknadstillväxt har
WSP utnyttjat tillgängliga befolkningsprognoser samt prognoser
för framtida konsumtionsutveckling. Därigenom blir det möjligt
att estimera både förväntad köpkraftsökning och förväntad
framtida ytpotential* i olika branscher.

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av de stora utvecklings-
projekt som planeras i kommunen eftersom dessa ligger till grund
för efterföljande marknads- och ytbehovsberäkningar. Därefter
redovisas ett antal tabeller över framtida ytpotential inom handel
och service givet lokala och regionala marknadstillväxten,
konkurrens och köptrohet hos olika målgrupper i kommunen och
regionen.

Vid beräkningarna av marknadsstorlek och tillväxt finns ett antal
parametrar att ta hänsyn till. För det första folkmängd och
befolkningsökning i kommunen och regionen samt den potential
som kommer av de flöden som genereras av arbetskraften. Den
senare bedöms primärt tillfalla café och restaurangnäringarna
samt kommersiella servicenäringar eftersom arbetande sällan
handlar annat än dagligvaror i samband med resor till och från
arbetet. Sällanköpsvaruhandel är till skillnad från dagligvaror ofta
en enskild fritidsresa utan koppling till arbetet och av denna.

I en kommun som Härryda där stora flöden skapas av den
internationella flygplatsen måste hänsyn till eventuell köpkraft
som genereras av dessa flöden tas. Hur stor andel av dessa som
gör inköp i samband med sina resor till och från flygplatsen är
dock okänt varför de har antagits falla in under begreppet ”vägens
marknad” vilket gör att en mindre andel av flödena, 3-5 procent,
kan betraktas som potentiella kunder. Flygplatsbesökarna
bedöms inte heller handla i samband med utresan varför den
potential som dessa representerar enbart baserats på de
ankommande resenärerna. För att beräkna deras potential har vi
antagit att de motsvarar samma per capita köpkraft som andra
personer på resande fot. För att få en uppfattning om detta har vi
antagit att genomsnittsinköpen per capita för flygresenärerna är
av ungefär samma storlek som besökarens genomsnitts-
konsumtion på ett resecentrum i storstäderna och de större
städerna.

* Ytpotential uttrycks i kvm LoA. För att uppskatta totaltytan (BTA) ska denna siffra multipliceras med ca 1,25
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Götalandsbanan

Götalandsbanan utgörs av en framtida höghastighetsjärnväg
mellan Göteborg-Jönköping och i förlängningen Stockholm.

Hösten 2018 beslutade Trafikverket om förutsättningar för den
fortsatta planeringen av hela höghastighetsystemet (Stockholm–
Göteborg/Malmö). För Göteborg–Borås är det utpekat att stationer
i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås är aktuella ur ett
nationellt perspektiv. Dessutom har Trafikverket beslutat att
järnvägen på denna sträcka ska planeras för 250 kilometer i
timmen. En dialog har initierats med Västra Götalandsregionen
och berörda kommuner kring regionala behov och eventuellt
ytterligare regionala stationer. Målet är att bygga en järnväg som
möter både de regionala och nationella behoven av ett robust
transportsystem. Möjligheten till stationer i Mölnlycke, Landvetter
Södra och Bollebygd ska prövas i den kommande planeringen. En
byggstart på sträckan är bedömd kunna ske ca 2025-2027.

Härryda kommun arbetar för att den Funktionsutredning för
tågstråket Jönköping-Borås- Göteborg år 2050 som tagits fram av
Västra Götalandsregionen ska förverkligas. Funktionsutredningen
handlar inte om att föreslå en specifik infrastruktur i stråket utan
om den funktion som avses. Önskvärt trafikutbud innebär en
kraftfull kollektivtrafik. Ambitionen med det planerade stations-
området i Mölnlycke är att ny kompletterande bebyggelse ska
överbrygga barriärer och koppla in i den befintliga stads-
strukturen för att möjliggöra en utvidgning av centrumkärnan.
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Härryda kommun har sagt att man vill vara med och ta ansvar för att
minska den bostadsbrist som råder i Sverige. Från politiken trycks
extra på chansen att kunna bygga en hållbar stad från grunden.
Landvetter södra ger möjligheten att bygga en stad av annan
karaktär än de orter som finns i kommunen idag. Landvetter södra
har fyra övergripande inriktningsmål som ska genomsyra planering
och genomförande. I sammanfattning kan de sägas vara den
mänskliga, moderna, internationella och innovativa staden.

I planeringen av Landvetter södra utgår kommunen ifrån tankar om
drygt 10 000 bostäder. Enligt underlag till den så kallade
Sverigeförhandlingen bedömdes omkring 25 procent bli småhus
och resterande planerades bli lägenheter varav 40 procent
bedömdes bli hyresrätter och 60 procent bostadsrätter. Utöver
detta bedömdes staden rymma 120 000-140 000 kvm Loa
verksamhetsyta varav en majoritet utgjordes av offentliga
verksamheter.(www.landvettersodra.se)

Projektet planeras bli en blandstad med vågad arkitektur, hög
täthet, funktionsblandning samt en levande och attraktiv
stadskärna. Staden förväntas vara funktionellt integrerad såväl lokalt
som regionalt och ha en tydlig internationell karaktär.  Antalet
invånare och lokalt arbetande bedöms uppgå till minst 25 000
invånare och 3 000 lokala arbetstillfällen.(www.landvettersodra.se)
Byggandet bedöms påbörjas en bit in på 2020-talet och de första
invånarna förväntas flytta in omkring år 2025.

Utveckling av Landvetter södra

Illustration: Arkitekterna Krook och Tjäder
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Utveckling av Airport City

Logistik Kontor Handel

Väst 236 000 56 000

Centrum 73 000 27 000

Öst 120 000 100 000

Norr 60 000

Airport city är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt.
Bakgrunden är ett ökat inhemskt och internationellt resande
med flyg där antalet resenärer till och från Landvetter förväntas
öka från 6-8 miljoner personer fram till år 2040. Tanken är också
att Landvetter flygplats skall få ett stationsläge på den framtida
järnvägen som är tänkt att koppla samman Göteborg med Borås
och i förlängningen Stockholm. Byggstart av första sträckan är
satt till efter 2025.

I samband med denna utveckling är tanken att utveckla
Flygplatsområdet med företag, hotell och verksamheter.
Nuvarande terminalbyggnader byggs ut med större
ankomsthallar, gater, säkerhetskontroller och bagagehanterings-
utrymmen. Utöver detta skapas ett hotell intill terminalen.

Området mellan flygplatsen och väg 40 genomgår stor
omvandling genom uppförande av stora verksamhetsområden
för logistik, kontor och handel. De totala verksamhetsytorna (BTA)
framgår av vidstående tabell och utbyggnaden bedöms vara
uppdelad i tre faser. Den totala verksamhetsytan bedöms uppgå
till omkring 675 000 kvm BTA vilket bedöms ge upphov till
mellan 11 000-13 000 nya arbetstillfällen på och omkring
Landvetter flygplats och Airport city.

För att kunna bedöma det framtida behovet av och utrymmet för
handel och service i Härryda kommun har dessa förutsättningar
varit med i beräkningarna av framtida marknadsunderlag och
ytbehov.

Väst
Centrum

Öst

Norr

Illustration: Planprogram 2011.
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Marknadsunderlag och framtida ytpotential

Marknadsområdet geografiska utbredning

Marknadsområdets utbredning framgår av kartan (s 65). Härryda
kommun utgör det primära marknadsområdet i vilket invånarnas
köptrohet mot den lokala handeln är starkast.

I de övriga delarna av marknadsområdet avgör lokalt utbud,
konkurrens och avstånd invånarnas potentiella köptrohet mot
handeln i Härryda kommun. Bollebygd och Marks kommun utgör
därför ett sekundärområde med något lägre köptrohet eftersom
närheten till Borås, Göteborg och Kungsbacka utövar större
dragningskraft på dem.

Tertiärområdet utgörs av Borås, Lerum, Partille, Göteborg och
Mölndal. Inom detta finns dock variationer så till vida att den
potentiella köptroheten, på grund av avstånd och tillgänglighet, är
högst bland konsumenter i Borås. Det potentiella inflödet från
Partille och Lerum är lägre på grund av begränsade
tvärkommunikationer samt stark lokal och regional konkurrens.
Göteborg och Mölndal är i sig själva starkt växande marknader
med en stark handel. Potentiellt inflöde från dessa bedöms därför
vara ytterst begränsat.

En stark marknadsplats med regional påverkan har givetvis
potential att locka besökare utför detta marknadsområde. Då
storleken på detta är svårt att bedöma har WSP valt att betrakta
denna potential som en ”turistandel” vilken adderas till övriga
beräkningar.

Arbetskraftens bidrag och i synnerhet det tillskott som ges av
utbyggnaden av Airport city har genomförts som en separat
beräkningar och adderats till beräkningen av de boendes
köpkraft. Samma sak gäller det bidrag som kommer av
flygplatsbesökare och resenärer.

I samtliga tabeller redovisas ytbehovet för tre tidpunkter samt tre
olika utvecklingsscenarier i kommunen. Hänsyn har också tagits
till att e-handelspenetrationen tar en större andel av respektive
bransch omsättning över tid.

Potentiellt ytbehov inom dagligvaruhandeln

Behovet av yta beror på tidshorisont och vilket utbyggnads-
scenario som antas genomföras i kommunen. Tabellerna visar att
fram till år 2025 bedöms det i genomsnitt finnas potential för
omkring 3 500- 5 500 kvm uthyrbaryta (LoA) inom dagligvaru-
handeln. Detta innebär i praktiken tillskapande av en större
dagligvarubutik.

I takt med att byggandet av Landvetter södra kommer igång och
skjuter fart förväntas ytbehovet stiga varför det omkring år 2030
uppgår till mellan 3 500-8 000 kvm uthyrbar yta inom
dagligvaruhandeln.

År 2040 har det potentiella genomsnittliga ytbehovet ökat
ytterligare något vilket i praktiken innebär att det finns ett behov
av 1-2 större dagligvarubutiker i kommunen.
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Potentiellt ytbehov inom sällanköpsvaruhandeln

Trots ökad regional konkurrens och potentiellt ökad framtida
konkurrens från e-handeln finns givet utbyggnad av Landvetter
södra och Airport city utrymme för mer detaljhandelsyta inom
sällanköpsvaruhandeln. WSP vill dock redan i detta sammanhang
betona att det ytbehov som är beräknat avser potentiellt ytbehov i
hela kommunen och att de planer som kring potentiell handelsyta
i Airport city i detta sammanhang framstår som väl tilltagna. Ett
köpcentrum av den storlek som planeras i Airport city riskerar
därför medföra antingen stora inomkommunala konkurrens-
effekter, och begränsade möjligheter för framgångsrik och lönsam
handel på andra platser, stora regionala konkurrenseffekter, dvs
stora effekter i de omkringliggande kommunerna eller en
kombination av de båda. Den stigande konkurrensen gör givetvis
också att det riskerar att bli svårt att nå de omsättningsnivåer som
gör etableringen lönsam.

Fram till år 2025 beräknar WSP att det, i genomsnitt, finns
potential, för 9 000-33 000 kvm Loa för sällanköpsvaror i
kommunen och år 2040 bedöms ytpotentialen i hela kommunen
uppgå till mellan 11 000-45 000 kvm Loa givet den lokala och
regionala marknads- och konkurrensutvecklingen. I båda fallen är
den övre siffran beroende av påbörjande av bland annat
Landvetter södra. Utökad arbetsmarknad och volymökning i
passagerarflyget har begränsad effekt på ytpotentialen inom den
fysiska detaljhandeln.

Potentiellt behov av ytor inom kommersiell service

Kommersiell service spänner över en lång rad branscher såsom
café och restaurang, kommersiella boenden, hud, skönhet och
kroppsvård, kultur samt annan service . I tabellerna (s 66) redovisas
potentiellt ytbehov i café och restaurang samt annan kommersiell
service enligt samma struktur som ytpotentialen inom handeln.

Inom café och restaurang beräknar WSP att det fram till år 2025
finns potential för mellan 2 000-3 000 kvm Loa vilket beror på att
kommunen i huvudsak växer med ett begränsat bostads-
byggande. Fram till år 2040 är dock behovet avsevärt större till
följd av utbyggnaden av Landvetter södra och Airport city.  Enligt
beräkningarna uppgår ytpotentialen till mellan 4 500 – 12 350
kvm Loa.

Den övriga kommersiella servicens ytbehov har en snarlik
utveckling då ytpotentialen bedöms variera mellan 2 000- 6 300
kvm Loa fram till år 2025. Givetvis beror detta på vilka strategiska
beslut som tas kring kommunens framtida utveckling. Fram till år
2040 bedöms ytpotentialen i princip fördubblas i detta segment.
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Det primära marknadsområdet
är det område inom vilket den
lokala handeln hämtar en
majoritet av sina kunder.

Det sekundära marknadsom-
rådet utgörs ofta av
angränsande kommuner. I dessa
är köptroheten mot
undersökningskommunen ofta
lägre på grund av avstånd och
att man ofta har en egen loka
handel. Inköp i undersöknings-
kommunen sker därför i
samband med arbets- och/eller
skolpendling.

Samma förhållande gör sig
gällande i relationen med det
tertiära marknadsområdet.
Avstånden är längre och
konkurrensen högre varför
undersökningskommunens
attraktionskraft på
kommunerna i tertiärområdet
blir lägre.
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Potential för nya ytor i Härryda kommun
Samtliga branscher och kommundelar 2018-2040, kvm Loa

Härryda exkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter S

och Airport
city

2025 Min 14029 15857 36311

Medel 16598 18536 48290

Max 20621 22726 61708

2030Min 15616 23145 45722

Medel 18395 26379 58839

Max 22991 31390 73761

2040 Min 18934 37913 62582

Medel 22451 43381 78508

Max 27648 49641 95269
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2017 2025 2030 2040

Dagligvaror Sällanköpsvaror Café&restaurang Annan service

Sammanställning av ytpotential 2018-2040 Branschstruktur 2017 (utfall) och förändring 2017-2040,
kvm Loa

Förväntad struktur på potentiella ytor

Page 219 of 674



67

Härryda exkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Totalt inkl
Landvetter

Södra och
Airport city

2025 Min 907 1418 2058
Medel 1401 1930 3067
Max 1894 2443 3997

2030Min 913 2903 3539
Medel 1410 3474 4605
Max 2154 4045 5671

2040 Min 893 5312 5892
Medel 1380 6613 7646
Max 1868 6613 8098

Potential för nya ytor i Härryda kommun
Dagligvaror, kvm Loa

Härryda
kommun

Härryda inkl
Landvetter S

Härryda inkl
Landvetter S

och AC

Flyg-
reseärer

2025 Min 1197 1243 1782 394
Medel 1317 1367 1960 657
Max 1449 1504 2156 920

2030Min 1205 1384 2231 505
Medel 1325 1522 2454 794
Max 1458 1674 2700 1083

2040 Min 1181 1578 2626 697
Medel 1299 1735 2889 1133
Max 1429 1909 3178 1569

Boende i marknadsområde

Dagbefolkning och flygresenärer

Total ytpotential för samtliga målgrupper
Härryda exkl

Landvetter
södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra och
Airport city

2025 Min 2498 3055 4234
Medel 3374 3955 5684
Max 4263 4867 7073

2030Min 2623 4792 6275
Medel 3530 5790 7853
Max 4695 6802 9453

2040 Min 2771 7587 9215
Medel 3812 9482 11668
Max 4865 10091 12845
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Potential för nya ytor i Härryda kommun
Sällanköpsvaror, kvm Loa

Härryda exkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Totalt inkl
landvetter
södra och

Airport city

2025 Min 6090 6649 22257
Medel 6701 7284 30328
Max 8534 9186 39667

2030Min 6446 8742 25161
Medel 7087 9479 33739
Max 9012 11689 43790

2040 Min 7076 12704 29901
Medel 7773 13634 39106
Max 9862 16426 50173

Boende i marknadsområde

Dagbefolkning och flygresenärer
Härryda

kommun
Härryda inkl

Landvetter S
Härryda inkl

Landvetter S
och AC

Flyg-
resenärer

2025 Min 1111 1153 1653 682
Medel 1222 1268 1819 1136
Max 1344 1395 2000 1590

2030 Min 1167 1340 2160 888
Medel 1283 1474 2376 1396
Max 1412 1621 2614 1903

2040 Min 1266 1692 2816 1259
Medel 1393 1861 3098 2046
Max 1532 2047 3408 2832

Total ytpotential för samtliga målgrupper
Härryda exkl

Landvetter
södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra och
Airport city

2025 Min 7883 8484 24591
Medel 9059 9688 33282
Max 11468 12172 43258

2030Min 8501 10970 28210
Medel 9766 12348 37511
Max 12327 15214 48307

2040 Min 9602 15654 33977
Medel 11211 17541 44250
Max 14227 21305 56413

Utöver ovanstående
finns potential att

etablera ytterligare
8 000-10 000 kvm

Loa baserat på
dagens marknads-

strukur
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Potential för nya ytor i Härryda kommun
Café och restaurang samt annan service, kvm Loa

Härryda exkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter S

och AC

2025 Min 1818 2250 2750

Medel 2000 2475 3025

Max 2200 2723 3328

2030Min 2455 4364 5273

Medel 2700 4800 5800

Max 2970 5280 6380

2040 Min 4091 9727 11227

Medel 4500 10700 12350

Max 4950 11770 13585

Total ytpotential inom café och restaurang för
samtliga målgrupper

Härryda exkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter

södra

Härryda inkl
Landvetter S

och AC

2025 Min 1830 2068 4736

Medel 2165 2418 6299

Max 2690 2964 8049

2030 Min 2037 3019 5964

Medel 2399 3441 7675

Max 2999 4094 9621

2040 Min 2470 4945 8163

Medel 2928 5658 10240

Max 3606 6475 12426

Total ytpotential inom annan service för samtliga
målgrupper
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Tänkbara konsekvenser av nyetableringar

Fram till år 2040 finns, beroende på utbyggnadsalternativ och
planeringshorisont, således potential att utöka ytorna för handel
och kommersiell service i Härryda kommun med 75 000-80 000
kvm Loa. Av dessa förväntas 60 000-65 000 kvm Loa utgöras av
fysisk detaljhandel och resterande kommersiell service.

I direkt frånvaro av skarpa etableringsförfrågningar omfattande
objektspecifika nyckeltal såsom ytor, koncept, butiksmix osv är
mycket svårt att beräkna och analysera vilka effekter som kan
tänkas uppstå på en lokal eller regional marknad.

De beräkningar av framtida ytpotential inom handeln har hittills
inte berört frågan om lokala eller regionala konsekvenser.
Samtidigt kan konstateras att beräkningarna speglar den
utbyggnadspotential som finns för handel och service givet olika
utbyggnadsalternativ och konsekvenserna av olika alternativ
förväntas antingen stanna vid inomkommunala effekter
alternativt regionala konsekvenser.

Inomkommunala effekter

I de två första alternativen, dvs att kommunen växer organiskt
alternativt att byggandet av Landvetter Södra genomförs,
förväntas effekterna i första hand bli inomkommunala. Den lokala
marknaden medger som mest en utbyggnad med upp till 25 000
kvm Loa inom den fysiska handeln och cirka 15 000 kvm Loa
inom restaurang och kommersiell service.

Den begränsade ytan gör att kommunen bör överväga att
koncentrera dessa ytor till ett fåtal platser i kommunen och med
tanke på de utbyggnadsplaner som finns föreslår WSP att
Landvetter Södra och Mölnlycke prioriteras. Detta innebär
visserligen att utvecklingen av befintlig centrumstruktur i
Landvetter centrum prioriteras ned men då detta genom sitt
utbud  främst har en lokal karaktär som vänder sig mot de boende
i det närmast omkringliggande marknadsområdet torde
eventuella effekter bli begränsade. Och, för att minimera
eventuella effekter är det viktigare att komplettera befintliga
strukturer med bostäder och eventuella samhällsfunktioner, i syfte
att skapa flöden, snarare än att utveckla verksamhetsytan för
handel och kommersiell service på platsen.

Regionala effekter

De regionala effekterna förväntas främst uppstå i det fall
kommunen fattar beslut om att etablera handel och kommersiell
service i Airport City. Storleken på den tänkta etableringen är ju i
praktiken en aktör som förväntas konkurrera på den regionala
arenan snarare än lokalt. Den hårda och växande konkurrensen i
regionen gör dock att WSP bedömer att det är svårt att hitta
utrymme för de ytor som planeras.  I det tredje scenariot förväntas
det finns en total ytpotential inom fysisk handeln på 60 000-
65 000 kvm Loa i Härryda kommun.  Café/restaurang samt andra
kommersiella näringar beräknas ha en ytpotential om ytterligare
20 000-25 000 kvm Loa.

Tänkbara konsekvenser av nyetableringar
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Om de befintliga marknadsplatserna samt Landvetter södra kan
förväntas absorbera omkring 25 000 kvm Loa finns det endast
utrymme för etablering av 40 000 kvm Loa handelsyta i Airport
city. Av de planerade ytorna på cirka 100 000 kvm måste alltså
resterande andel baseras på förstärkt inflöde från den omkring-
liggande regionen och/eller shoppingturism.

För att illustrera de regionala effekternas storlek är det rimligt att
utgå ifrån tidigare beräkningar i rapporten. Enligt dessa uppgick
den totala marknaden för sällanköpsvaror i Göteborgsregionen
och Boråskorridoren till drygt 30 miljarder kronor år 2017. Idag
befintliga marknadsplatser i regionen har en marknadsandel på
drygt 60 procent.

År 2040 bedöms marknadsunderlaget för fysisk handel öka till
drygt 38 miljarder kronor. Givet att befintliga marknadsplatser
behåller, eller genom planerade utbyggnader, förstärker sin
regionala marknadsposition är det rimligt att förvänta sig att de
tar drygt 5 miljarder kronor av den regionala marknadstillväxten i
anspråk. Resterande ska fördelas på övriga marknadsplatser samt
eventuellt tillkommande marknadsplatser, exempelvis det nya
arenaområdet i Göteborg.

Den kvarvarande köpkraftsvolymen, ca 2,8 miljarder kronor,
motsvarar en ytpotential om 80 000-90 000 kvm Loa inom
sällanköpsvaruhandeln. Detta är en totalyta för regionen som
baseras på att resterande marknadsplatser har nolltillväxt under
perioden. Då beräknade ytor för framtida sällanköpsvaruhandel i
Härryda kommun skall rymmas i ovanstående volym inses snabbt
att större etableringar inom sällanköpsvaruhandeln, exempelvis
ett fullt utbyggt Airport City, kan förväntas vara ett projekt med
stor osäkerhet och hög risk så till vida att etableringen, till följd av
att marknaden inte räcker till, inte når kritiska nivåer för lönsam
handel alternativt att de regionala effekterna blir stora.

Ett beslut om att genomföra Airport City innebär mot denna
bakgrund också att utbyggnadsmöjligheterna för övriga
marknadsplatser inom Härryda kommun blir högst begränsad
och/eller att de inomkommunala konkurrenseffekterna riskerar
att bli omfattande. En slutsats är därför att kommunen måste
våga prioritera och rangordna vilka platser som är viktiga för
kommunens invånare i en lokal och regional kontext.
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Arbetet med att ta fram en marknadsanalys samt förslag till strategi
för utveckling av handel och stadslivsfunktioner i Härryda kommun
bygger på en process i flera steg.

Tidigt i processen genomfördes intervjuer med kommunens
kommunalråd för att få en bra inblick i kommunens och regionens
framtida planering och målsättningar.

Den efterföljande marknadsanalysen genomfördes i tre steg. I det
första studerades ett antal övergripande trender och samt deras
påverkan på handeln. I ett andra steg har Härryda kommuns position
inom detaljhandel och kommersiell service kartlagts och analyserats i
ett större geografiskt sammanhang. Det faktaunderlag och källor som
använts för att kunna göra analyserna har utgjorts av offentlig statistik
från SCB samt Handelsrådets databas Handeln i Sverige. Analysen
fördjupades och kompletterades genom fältarbete i regionen. Vid
marknadsberäkningar och bedömningar av framtida ytpotential har
beräkningar genomförts för huvudbranscherna dagligvaror och
sällanköpsvaror. Slutligen har delundersökningar genomförts med ett
inom kommunalt fokus där varje plats analyseras i sig självt och i
förhållande till varandra och konkurrerande marknadsplatser.

För att förankra resultat, involvera deltagare och tillvarata kunskap för
att utveckla och bygga vidare på marknadsanalysens resultat
genomfördes två workshops. På en workshop deltog ett tjugotal av
kommunens tjänstemän från flera sektorer. På den andra deltog ett
tjugotal representanter från det lokala näringslivet och fastighetsägare
från Mölnlycke centrum, Landvetter centrum och Landvetter flygplats.

Marknadsanalys
Arbetsmetod och genomförandebeskrivning

Konstruktiva workshops utgör viktiga verktyg för att föra processen
framåt, och är ett effektivt sätt att utveckla argument och pröva
synsätt och teser gemensamt. Dokumentation från workshops
sammanställs i denna bilaga.

Baserat på intervjuer, workshops, marknads- och konsekvensanalys
har ett förslag till strategi slutligen arbetats fram för kommunen
som helhet och enskilda marknadsplatser i synnerhet.
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Härryda – Handelsutveckling 2040

Som en del i arbetet med "Marknadsanalys för handel och stadsliv
i Härryda kommun" (WSP, 2019) genomfördes två workshops i
början av december 2018, i Mölnlycke, Härryda kommun. Vid den
ena deltog cirka 20 fastighetsägare och näringsidkare från
Mölnlycke respektive Landvetter centrum samt Landvetter
Flygplats. Vid den andra deltog omkring 20 tjänstemän från den
kommunala organisationen. Den huvudsakliga anledningen till
genomförandet var att det i samband med strategiarbete alltid
finns ett värde i att låta de aktörer som i förlängningen ska jobba
med utvecklingsarbete får vara med och påverka strategiernas
utformning.

Båda workshoparna behandlade samma frågeställningar och var
uppdelade i två arbetspass. Vid det första passet diskuterades
kommunens centrum utifrån ett nulägesperspektiv. Detta gjordes
genom en SWOT-analys, det vill säga vilka styrkor, svagheter,
möjligheter och hot olika orter har i förhållande till varandra. Vid
det andra arbetspasset diskuterades framtiden genom en
målbildsanalys för varje centrum. Varje grupp fick kort beskriva
hur centrumet såg ut år 2040 samt ge exempel på anledningar
till varför besökare kommer till centrumet. Workshopen
avslutades med en kort beskrivning av eventuella
utvecklingsplaner.

Samma frågeställningar användes både för kommunens
tjänstemän som för de lokala näringsidkarna.
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Stark, befintlig
marknadsplats som
fungerar som kommunens
vardagsrum. Mölnlycke kan
beskrivas som den
kompletta småstaden och
här finns det utbud av
vardagsservice som
kommuninvånarna
behöver. Konkurrens
kopplat till
sällanköpsvaruhandeln från
Göteborg och andra
regionala handelsplatser
samt e-handel.

Enskilda orters funktion på marknaden
Sammanfattning från workshop

Mer småskalig och lokal
handelsplats. Ökat fokus på
vardagsbehov och inte lika
stort kompletterande
utbud som i Mölnlycke.
Hög tillgänglighet från
större trafikleder.
Konkurrens främst från
Mölnlycke samt i viss mån
även regionala
handelsplatser.

Småskalig och spridd
handel som antingen är
fokuserad på enklare
vardagsbehov eller kopplad
till en enskild destination.
Stark konkurrens från andra
marknadsplatser med ett
större befolkningsunderlag.

Mölnlycke Landvetter Landvetter Södra Airport City Övriga kommunen

ID
A

G
FR

A
M

TI
D

Viktigaste anledningarna
till att besöka Mölnlycke
2040

1. Attraktivt centrum

2. Folkliv

3. Komplett småstad

4. Restaurang och
kulturliv längs stråk
och årum

5. Handel, hotell och
dragare

Viktigaste anledningarna
till att besöka Landvetter
2040

1. Småskaligt

2. Lokal handelsplats

3. Dagligvaruhandel

4. Mysigt och genuint

5. Goda möten

Viktigaste anledningarna
till att besöka Landvetter
Södra 2040

1. Unik mötesplats

2. Innovativa lösningar.
Smart city.

3. Urbant möte med
naturen

4. Internationella dragare.
Studiebesök kommer
hit! Bomässa.

5. Närservice för boende

Viktigaste anledingarna
till att besöka Airport
City 2040

1. Flygplatsen

2. Upplevelser

3. Arbeta

4. Handel – nytt utbud

Viktigaste anledningarna
till att besöka övriga
kommunen 2040

1. Vardagslivet – träffa
folk

2. Friluftsliv, konferens,
spa

3. Livskvalitet

4. Naturen

5. Bor i närheten
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Del 1:
SWOT-analys
Sammanfattning från moment 1:
Analys av vilka styrkor, svagheter,
möjligheter och hot olika orter i
kommunen har i förhållande till varandra.
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• Mölnlycke är en
befintlig och
etablerad
handelsplats i
kommunen.

• Miljön är trevlig och
det är nära till både
vatten och grönska.

• Köpkraften i
närområdet är även
god.

• I centrumet är
många lokaler dock
för små vilket gör det
svårt att addera nya
ytor och koncept.

• Det finns en
potential i att få fler
boende att handla i
centrumet.

• Området kring
stationen är även
intressant att
utveckla.

Sammanfattning från SWOT-analysen

• Landvetter har ett
strategiskt läge i
kommunen med
god tillgänglighet via
väg 40.

• Det är ett
fungerande centrum
med en uppskattad
livsmedelshandlare
och få vakanser.

• Centrumet kan dock
upplevas som
introvert och lite
utspritt.

• Möjlighet att addera
koncept som är
ytkrävande

• Den nya stadsdelen,
Landvetter Södra,
upplevs både som
ett hot och en
möjlighet.

• Nytt område som
kan utformas efter
trender och där
kommunen kan
planera utifrån ett
”blankt papper”.

• Möjlighet att skapa
en destination dit
besökare kommer
från både Sverige
och internationellt.

• Nära till flygplatsen
och internationella
miljöer.

• Nära till ny
infrastruktur och
Göteborg ses som en
möjlighet.

• Att den nya
infrastrukturen inte
kommer ses dock
som en risk.

• En lågkonjunktur ses
även som en risk då
byggtakten riskerar
att bli lägre.

• Stor arbetsplats idag
som ska bli ännu
större i framtiden.

• Stort antal
potentiella kunder –
både besökare/
resenärer samt
arbetare.

• Stark regional nod
och identitet

• Positivt med ett
stopp på Götalands-
banan. Dock finns
osäkerheter kopplat
till genomförande

• Bilberoende läge
idag.

• Hur kommer vi att
resa i framtiden?
Kommer vi flyga mer
eller mindre?

• Hindås är en mindre
ort med en stark
identitet och
engagemang.

• Närhet till vatten och
natur samtidigt som
det är nära till
storstadsregionens
puls.

• Turismen positiv för
vissa orter.

• Bättre markpriser.

• Färre boende vilket
ger ett svagare
köpkraftsunderlag.

Mölnlycke Landvetter Landvetter S Airport City Övriga kommunen
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— Befintlig och etablerad
marknadsplats

— Koncentrerad kärna

— Stor köpkraft

— Fina offentliga platser

— Företagsparker – 4000 anställda

— Bra kommunikationer

— Många vill bygga här

— Utbildning

— Systembolaget

— Bra inflyttningstakt

SWOT: Mölnlycke

— Potential att få de boende att
handla här

— Del av en tätbebyggd region

— Outnyttjade ytor, ex. vid stationen

— Götalandsbanan

— Mölnlycke fabriker

— Tågtrafiken

— Öjersjö växer

— Förtätning

— Små lokaler. Behövs större.

— Stor barriäreffekt – handel på båda
sidor av stationen

— Svagt intresse att etablera handel

— Lågt externt flöde. Långt till RV40

— Sämre öppettider utöver
dagligvaruaktörer

— Få kvälls och helgaktiviteter

— Få centrala lekplatser

— Götalandsbanan – beroende på
höjdläge

— E-handelns utveckling

— Landvetter södra

— Satsningar i Göteborg och Mölndal

— Konjunktur

— Satsningar på Landvetter södra

— Närhet till Göteborg

— Småstadsmiljö

— Handel kultur sport

— God variation

— Närhet till vatten och natur

— Levande centrum

— Drivande politiker

— Konsekvent politisk inriktning

— Hög utbildningsnivå

— Mölnlycke växer

— Färre parkeringar

— Fler verksamheter

— Viss utvecklingsbar mark

— Idé – gratis kollektivtrafik till
centrum?

— Riva och bygga nytt?

— Öka livsmedelshandeln

— Inget pendeltåg

— Trevnad och miljö kunde vara
bättre

— Snabbare handlingstid för DP

— Mer p-platser i centrum

— Trångt i centrum

— Dåliga förutsättningar för volym

— För få dragare

— Färre parkeringar

— Många spridda skurar

— Kriminalitet

— Att kommunen ej fullföljer strategier

— Att bli passiva
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— Strategiskt läge i anslutning till kommunikationer

— Koncentrerad handel norr om väg 40

— Uthyrda lokaler

— God tillgänglighet externt

— Röd express

— Rese C. Bra kommunikationer

— Kulturhus

— Närhet till naturen

— Drivande politik

— Yta för volm

— Bra matbutiker

SWOT: Landvetter

— Initialt Landvetter södra innan fullt utbyggt

— Nyttja handeln i Landvetter centrum

— Trafiksituationen – trångt i Göteborg = fler väljer Landvetter

— Ny busslinje till flygplatsen? Utökas?

— Förtätningspotential och utvecklingsbar mark i centrum

— Invånarna positiva till utveckling av stadsmiljön

— Minskade inköpsresor

— God köpkraft i kommunen

— Tar kunder öster ifrån

— Väg 40 som barriär

— Placering av bussterminal

— Introvert centrum

— Utspritt, låg täthet

— Buller

— Ej spårbunden trafik

— Öppettider

— Avstannad utveckling

— Landvetter Södra

— Trafiksituationen på riksväg 40

— Plaza för stadslivsfunktioner – ej Landvetter

— Hur mycket kan förtätas? (yta, buller)

— Kriminalitet

— Att kommunen ej fullföljer strategier

— Att man ej utvecklar handelsplatsen på ett strukturerat sätt

— Mycket baksidor

— Trevnad och miljö kunde vara bättre.
Omysigt centrum. Saknar charm

— Systembolaget saknas

— Få P-platser

— Avsaknad av bredd på aktörer
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— Naturen, rekreation, blåbär och svamp

— Skola påbörjad

— Naturen

— Nytt – utformat efter trender

— Gör om och gör rätt

— Mycket mark

— Planera infrastrukturen optimalt

— Antalet invånare

— Smart city

SWOT: Landvetter Södra

— Göra rätt från början – ”blankt papper”

— Ny centralort

— Flexibilitet

— Möjlighet till station

— Nära till Göteborg

— Nära till flygplatsen

— Internationellt nära

— Destination

— 25 000 invånare

— Innovation

— Finns inget idag

— Ingen kollektivtrafik söder om väg 40

— Inget handelsunderlag idag att bygga på

— Befintlig villamatta som barriär

— Skapa platsens själ

— Lång byggprocess och lång tid för genomförande

— Att inte få rätt mix från början

— Lågkonjunktur – avstannande utbyggnadstakt

— Risk för business as usual – villamatta etc.

— Framtungt

— Station på Götalandsbanan

— Identitet att bygga vidare på?

— Hur får vi folk att flytta hit?

— Station för tåg viktig för hela projektet. Vad händer om tåget inte
kommer?

— Konkurrens från West Coast Plaza

— Stort projekt för en liten kommun
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— 4000 personer arbetar här idag. Ska byggas ut till 14 000 arbetande.

— Stor arbetsplats i regionen.

— Väg 40

— Flöden av människor

— Stark regional nod och identitet

— Potentiell marknad

SWOT: Airport City

— Götalandsbanan

— Tågstopp

— Global marknad

— En drivande markägare/aktör

— Rätt investeringar

— Potentiell marknad

— Upplevelse, hotell och konferens

— Mötesplats som binder ihop Sverige med Världen.

— Tar kunder öster ifrån

— Infrastrukturen

— Kollektivtrafik låg

— Flygplatsen som barriär

— Ingen mysfaktor

— Ej fortsatt flöde vidare söderut

— Bilberoende

— Ingen kvällsekonomi

— Långt från Göteborg

— Få boenden i närheten

— Avsaknad av primärområde idag

— Besökare av flygplatsen kommer inte för att stanna

— En överetablering

— Osäkerheter kopplat till Götalandsbanan och annan infrastruktur.
Kommer järnvägen?

— Är flyg framtiden? Kommer vi flyga mer?

— Ingen allmän plats ”som en stad”

— Bilberoende

— Finns kundunderlaget?

— Ligger inte i tiden – vem kommer åka hit? Målgrupp?
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— Hindås – ort med engagemang och stark identitet

— Turismen stor i Hindås

— Härryda ort- service för flygplatsen

— Hindås – nära till vatten

— Fin natur

— Storstadsregion

SWOT: Övriga kommunen

— Härryda utvecklas med verksamheter iom Airport City

— Bättre markpriser

— Rävlanda kan växa mot station i Kråketorp

— Färre bostäder

— Utbyggnadsmöjligheter för handel och bostäder

— Avsaknad av handelsplats Härryda, Hällingsjö

— Rävlanda Centrum inte så levande

— Längre till Göteborg

— Begränsad etablering

— Litet kundunderlag

— Glest

— Riktar sig mot Bollebygd de östra orterna ex. Rävlanda och Hindås

— Vad händer om persontågen försvinner?

— Bollebygd växer som har ganska bra service

— Hård konkurrens

ST
YR

K
O

R
M

Ö
JL

IG
H

ET
ER

SV
A

G
H

ET
ER

H
O

T

Page 236 of 674



Del 2:
Målbild
Framtidsdiskussioner och målbildsanalys
för varje centrum år 2040.
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— Ett utbyggt stationsområde med stadskvarter

— Förtätat centrum – större köpunderlag

— Folkvimmel

— Profilerat oss som starka inom utbildningssektorn

— Det är här det händer!

— Kompletta småstaden

— Exklusiva delen av Härryda

— Stadspark

— Arena

— Andra parkeringslösningar

— Tydligare stråk

— Pendeltåg med en station

— Fler mötesplatser, caféer, mindre nischade butiker

— Ökad cykling genom bra cykelvägar

— Fler unga och barnfamiljer i centrum. Lekytor behövs.

— Hitta Mölnlyckes USP

Målbild: Mölnlycke

1. Attraktivt centrum

2. Folkliv

3. Komplett småstad

4. Restaurang och kulturliv längs stråk och årum

5. Handel, hotell och dragare

6. Fler butiker

7. Emotionell handel

8. Spontana möten

9. Gångavstånd

10. Bilfritt

11. Bättre dagligvaruhandel

12. Utveckla utbildningsklustret

Viktigaste anledningarna till att
besöka marknadsplatsen 2040
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— En tydligare centrumkärna med stadskvarter

— Förtätad kärna, fler bostäder

— Småskalig handel i bottenplan. Bostäder ovan.

— Utvecklingen puttrar på i behaglig takt.

— Trivsamt centrum

— Mer potential för målpunkter/dragare

— Lokalt centrum i första hand

— Påminner om Mölnlycke men närheten till Landvetter södra och flygplatsen påverkar.

— Motorvägshållplatsen en styrka

— All service finns i närheten, övrigt handlas på nätet.

— Utvecklad och utökad handel och stad

— Bra för cykel

Målbild: Landvetter

1. Småskaligt

2. Lokal handelsplats

3. Dagligvaruhandel

4. Mysigt

5. Genuint

6. Goda möten

7. Bra utbud

8. Liv dygnet runt

9. Mer volym

10. Konstsnöanläggning/skidort

11. Knutpunkt för resor

Viktigaste anledningarna till att
besöka marknadsplatsen 2040
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— Sprakande metropolis

— En internationell mötesplats

— En hållbarhet stadsdel

— Utvecklingspotential

— En stad som inte är beroende av bil

— 10 000 bostäder

— Kulturhus och idrottsarena

— Innovativa offentliga rum

— Globala företagsetableringar

— Natur

— Grön stad

— Mycket bostäder

Målbild: Landvetter Södra

1. Unik mötesplats

2. Innovativa lösningar. Smart city.

3. Urbant möte med naturen

4. Internationella dragare

5. Studiebesök kommer hit! Bomässa.

6. Närservice för boende

Viktigaste anledningarna till att
besöka marknadsplatsen 2040
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— Internationella turister

— Upplevelsecentrum

— Där folklivet är

— Regional dragare

— Internationellt center

— Shuttle bus?

— Logistik centrum

— Fler hotell

— Resecentrum

— Kvällsekonomi? Få boenden?

Målbild: Airport City

1. Flygplatsen

2. Upplevelser

3. Arbeta

4. Handel – nytt utbud

Viktigaste anledningarna till att
besöka marknadsplatsen 2040
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— Hantverk och konst

— Vardagsrutiner

— Flerboenden

— Jobba på distans

— Bättre bostadspriser

Målbild: Övriga kommunen

1. Vardagslivet – träffa folk

2. Friluftsliv, konferens, spa

3. Livskvalitet

4. Naturen

5. Bor i närheten

6. Konstsnö-anläggning

Viktigaste anledningarna till att
besöka marknadsplatsen 2040
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 Sammanfattning 

Sektorn för samhällsbyggnad på Härryda kommun arbetar med att ta fram en stadsbyggnadsstudie för 

Landvetter Centrum. Syftet är att utreda förutsättningarna för bostäder, verksamheter, skola och 

parkeringshus i området. Det studerade området ligger längs med riksväg 40 som är en rekommenderad 

primär transportled för farligt gods. 

För att bedöma riskbilden för det planerade området genomförs en kvantitativ riskutredning 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 belägen strax norr om riksväg 40. Strax väster om området 

finns en drivmedelsstation (Shell). Området är till stor utsträckning bebyggt sedan tidigare och viss 

markanvändning kommer vara detsamma i framtiden. Till viss del kommer ytor som idag är ytparkering att 

bebyggas. På en stor del av sträckan utmed riksväg 40 mellan studerat område och vägen finns idag en cirka 

5 meter hög vall som på del av sträckan är kompletterad med en bullerskärm.  

Den skyddsvall som finns utmed stora delar av riksväg 40 bedöms ge ett effektivt skydd mot scenarion 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.  

Följande skyddsåtgärder föreslås på ny bebyggelse: 

• Utrymning bör vara möjlig bort från riksväg 40.  

• 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. 

• Där skyddsvall inte finns utmed riksväg 40 bör planområdet inom 80 meter från vägkant på riksväg 40 

inte uppmuntra människor till stadigvarande vistelse utomhus i oskyddat läge. 

 

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

Sektorn för samhällsbyggnad på Härryda kommun arbetar med att ta fram en stadsbyggnadsstudie för 

Landvetter Centrum. Syftet är att utreda förutsättningarna för bostäder, verksamheter, skola och 

parkeringshus i området. Det studerade området ligger längs med riksväg 40 som är en rekommenderad 

primär transportled för farligt gods. 

För att bedöma riskbilden för det planerade området genomförs en kvantitativ riskutredning 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.  
  

1.1 Syfte och mål  

Syftet med denna riskutredning är att verka som ett beslutsunderlag för att inom planprocessen kunna förhålla 

sig till olycksrisker kopplade till transporter av farligt gods samt riskfyllda verksamheter. Detta ska genomföras 

gärna i ett tidigt skede och på ett betryggande sätt enligt Plan- och bygglagen (2010:900).  

Målet med riskutredningen är att bedöma den förändrade markanvändningens lämplighet samt bedöma 

behovet av riskreducerande åtgärder i samband med den nya bebyggelsen. Riskutredningen ska även verka 

som stöd inom vidare arbete inom planprocessen.  

1.2 Avgränsningar  

En olyckshändelse kan få många olika konsekvenser: materiella skador, miljöskador, skadade personer och 

omkomna personer. Det är svårt att beräkna skador på miljön, hus och personer. I sådana fall måste det även 

medtas hur svår skadan är. Det är enklare (rent utredningsmässigt) att räkna på antalet omkomna. Därför 

uttrycks konsekvensen av en olyckshändelse med farligt gods oftast endast som antalet omkomna. En 

bakomliggande tanke är att antalet skadade och övriga skador är proportionerligt till antalet omkomna. Även 

när kriterier för risknivåer vid transport av farligt gods bestäms diskuteras oftast hur många som omkommer. 

Därför kommer denna riskutrednings beräkningar avgränsas till antalet omkomna vid en olyckshändelse 

kopplat till transporter av farligt gods.  

Riskutredningen har även avgränsats till att endast utreda tekniska olyckor kopplade till transporter av farligt 

gods, samt avgränsas geografiskt till transportlederna förbi den nya bebyggelsen. 

Utredningen har enbart prövat scenariot som redovisas i stadsbyggnadsstudien. Om en annan utformning 

prövas, exempelvis skola eller bostäder närmare riksväg 40, behövs en ny utredning för att säkerställa att 

utformningen är lämplig ur risksynpunkt. 
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2 Genomförande, metod och kravbeskrivning  

Följande kapitel beskrivs hur riskbedömning i den fysiska planeringen genomförs och de teorier och krav som 

bedömningen utgår ifrån.  

2.1 Vad är risker? 

Risker beror på att händelser kan inträffa som har oönskade konsekvenser. Viktiga frågor är: ”Hur ofta kan 

dessa händelser inträffa?” och ”Vad är följderna om den händelsen inträffar?”. Risk definieras därför oftast 

som sannolikheten för oönskade händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  

Sannolikheten brukar uttryckas som antal gånger en händelse förväntas inträffa under ett år. Detta kan bli ett 

väldigt litet tal för händelser som inte förväntas inträffa så ofta. En sannolikhet på 0,001 per år innebär att 

olyckan förväntas ske en gång på 1000 år. Sannolikheten för olyckor med farligt gods är oftast mycket lägre, 

exempelvis 0,000 001 per år eller en gång på 1 000 000 år (matematiskt kan detta uttryckas som 1x10-6 per 

år).  

I denna riskutredning kommer konsekvenserna endast vara beräknat utifrån antalet personer som omkommer 

vid olyckor kopplade till transporter av farligt gods.   

Risker finns överallt omkring oss. Några risker och deras sannolikheter anges i Figur 1. 

 

Figur 1. Exempel på vilka risknivåer som finns i samhället. De röda och orangea strecken är kriterier för bedömning av 
risknivåer och förklaras i avsnitt 2.2. 

Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljs det på individrisk och samhällsrisk. Individrisken är risken 

för en person att omkomma i en olycka när personen befinner sig på en specifik plats i närheten av en s.k. 

riskkälla. Beräkningar av individrisken utgår från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. 

Risken uttrycks som risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur farligt det 

är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många människor som kommer att befinna sig på platsen. 
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Individrisken är ett lämpligt mått vid riskbedömning för områden där det endast kommer att vistas ett fåtal 

människor. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på riskkällans 

risknivå, dels på hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans omgivning. Detta mått är 

användbart om planeringen innebär att många människor kommer att befinna sig inom 150 m från en 

transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för olyckor där minst ett visst antal 

personer omkommer. 

2.2 Bedömningsgrunder för risker vid transport av farligt gods 

I avsnitten nedan beskrivs de teorier som bedömningsgrunden utgår ifrån för risker vid transporter av farligt 

gods.  

 Kvantitativa kriterier för individrisk 

I många fall – främst när det inte finns kommunala krav - tas kriterier för vad som kan bedömas vara en 

acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande 

Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) 

(Räddningsverket, 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se Figur 2. Om den övre gränsen 

överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 

 

 

Figur 2. Risknivåer och gränserna mellan dem (Räddningstjänsten storgöteborg, 2004). 

För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år och den undre på 1x10-7 per år. Den undre 

gränsen ligger under risken att omkomma till följd av naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå inte ger 

en signifikant påverkan på individens totala risknivå. Om risknivån ligger under denna gräns så anses den 

vara acceptabel och inga ytterligare åtgärder krävs.  

Övre 

gräns 

Undre 

gräns 

ALARP- 

område 
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Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika grupper i samhället. Om 

risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas och effekten av dessa åtgärder skall verifieras 

(Länsstyrelsen, 2006). 

 Kvantitativa kriterier för samhällsrisk 

Kvantitativa kriterier för samhällsrisken finns i rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram av Det Norska 

Veritas på uppdrag av dåvarande Räddningsverket (Räddningsverket, 1997). Kriterierna i ”Värdering av risk” 

visas i Figur 3. I fortsättningen betecknas dessa kriterier med DNV.  

 

Figur 3 Riskkriterier för 1 km transportled för farligt gods med dubbelsidig bebyggelse (Räddningsverket, 1997). 

Kriterier i Figur 3 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen accepteras högst en gång på 

1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en omkommen kan inte tolereras oftare än en gång per 10 000 år 

(röda linjen). Olyckor med 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta som en gång på 10 000 000 år. 

Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så kan detta inte tolereras. 

När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. Ligger risknivån i området med 

tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga skyddsåtgärder vidtas. 
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Kriterierna ovan gäller för område längs 1 km transportled samt dubbelsidig bebyggelse. Kriterier för 

planområdet beräknas utifrån enkelsidig bebyggelse samt att transportledens längd längs området är ca 840 

meter, se Figur 4.  

 

Figur 4. Riskkriterier omräknade till 840 meter enkelsidig bebyggelse.  

 ALARP-området 

ALARP-området är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte kan tolereras men högre än 

det som kan accepteras utan vidare. ALARP betyder As Low As Reasonably Practicable. På svenska betyder 

detta att risknivån skall göras så lågt som är praktiskt möjligt när riskerna hamnar i detta område.  

Området spänner över en faktor 100 i risknivåer, de lägsta nivåerna inom området är hundra gånger lägre än 

de högsta nivåerna. Området är så pass stort beroende på den osäkerhet som alltid finns i riskberäkningarna. 

Ofta anses att osäkerheten i resultaten av en riskberäkning kan vara så högt som en faktor 10, beroende på 

alla okända faktorer som ingår. Att ha ett brett område där det finns krav på visst hänsynstagande av riskerna 

säkerställer att inga risknivåer över det tolerabla släpps igenom utan vidare.  

Kraven på skyddsåtgärder inom ALARP-området är att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv 

och praktisk genomförbarhet, är vidtagna. 

2.3 Metodik vid riskhantering i den fysiska planeringen 

Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hälsa och 

säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete redan i 

programsamrådet för detaljplanen för att sedan bli mera detaljerat i plansamrådet. Riskfrågan bör då vara så 

pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses tolerabel eller inte. 

Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i planhandlingarna. Om riskreducerande åtgärder krävs för att 

nå en tolerabel risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser på plankartan. Åtgärder som inte 

omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel genom avtal. 
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Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll, se 

Figur 5 (Länsstyrelsen, 2006). I den första delen beräknas riskerna, i den andra delen bedöms de och 

åtgärder föreslås och i den tredje delen tas beslut om åtgärderna.  

 

Figur 5 Schema över riskhanteringsprocessen (Länsstyrelsen, 2006). 

I denna rapport genomförs den första delen – riskanalys – fördelat på riskidentifiering och riskanalys, samt ges 

input till den andra delen – riskvärdering genom att riskerna jämförs med kriterier och förslag till åtgärder ges. 

Själva beslutet om hur riskerna skall värderas och den fortsatta hanteringen tas i kommunen med möjlighet för 

länsstyrelsen att överpröva beslutet.  

Förslag till riskreducerande åtgärder ges redan vid risknivåerna inom ALARP-området, kravet på verifiering av 

dessa åtgärder aktualiseras normalt inte om risknivåerna underskrider gränsen för det tolerabla. 
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3 Riskidentifiering 

I följande kapitel presenteras de riskkällor som identifierats inom riskbedömningen samt vilka olyckstyper och 

konsekvenser som kan uppstå vid transporter av farligt gods. Första avsnittet är en sammanställning och 

beskrivning av indelningen av farligt gods klasser som kommer redovisas vidare i efterföljande avsnitt.  

3.1 Typer av farligt gods  

Enligt internationella bestämmelser (ADR/RID) delas farligt gods in i nio klasser, se Tabell 1. 

Tabell 1. Indelning av farligt gods. 

Klass Innehåll Exempel 

1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs. 

sprängämnen), fyrverkerier 

2 Komprimerade, kondenserade eller under 

tryck lösta gaser 
Brandfarliga gaser (gasol), 

giftiga gaser (ammoniak, 

svaveldioxid) och andra 

trycksatta gaser (kvävgas, 

syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 

4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 

5 Oxiderande ämnen Väteperoxid, 

ammoniumnitrat 

6 Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen Kvicksilverföreningar och 

cyanider, bakterier, levande 

virus och laboratorieprover 

7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för 

sjukhus 

8 Frätande ämnen Olika syror, lut 

9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 

 

3.2 Riksväg 40  

Riksväg 40 är rekommenderad primärväg för farligt gods. Uppgifter om mängden farligt gods som 

transporteras på vägen och fördelningen på olika klasser har samlats in av Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap (MSB, 2006). MSB:s uppgifter för 2006 anger cirka 19 000 transporter med farligt gods per år 

på riksväg 40 förbi planområdet. Omräknat till år 2040 blir det cirka 33 800 transporter per år, förutsatt en 

ökning av godstransporter med 79 % (Trafikverket, 2021:2). 

Uppgifterna från MSB ska inte användas utan vidare som underlag för prognoser då endast en månad ingår i 

underlaget. Uppgifterna jämförs därför med nationell statistik som anger att cirka 3,9 % av godstransporter 

innehåller farligt gods (TRAFA, 2019). Antalet tunga fordon på riksväg 40 förbi planområdet har av 

Trafikverket uppmäts till cirka 5 500 fordon per dygn år 2018 (Trafikverket, 2022). Med Trafikverkets 
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trafikuppräkningstal samt att cirka 3,9 % av transporterna är farligt gods så beräknas antal transporter av 

farligt gods enligt nationellt genomsnitt vara cirka 113 500 transporter/år 2040, se Tabell 2. 

Tabell 2 Antal förväntade transporter år 2040 med farligt gods på väg 49 enligt MSB och nationellt genomsnitt. 

Klass MSB Nationellt genomsnitt Använt i 
riskberäkningarna 

1 Explosiva ämnen 10 310 100 

2.1 Brandfarliga gaser 2 600 5 400 4 000 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga gaser 1 400 17 000 - 

2.3 Giftiga gaser 0 40 40 

3 Brandfarliga vätskor 28 000 56 000 42 000 

4 Brandfarliga fasta ämnen 100 3 000 - 

5 Oxiderande ämnen 0 2 800 1 000 

6 Giftiga ämnen m m 70 7 900 - 

8 Frätande ämnen 1 500 15 000 - 

9 Övriga farliga ämnen   300 5600 - 

Totalt 34 000 110 000 
 

 

Av klasserna i Tabell 2 är det ämnen i klasserna 1, 2.1, 2.3, 3 och 5 som kan leda till olyckor med betydande 

konsekvenser för området och som används i riskberäkningarna. Dessa är därför markerade med fet stil i 

tabellen.  

För att inte underskatta riskerna i klasserna där MSB inte har några transporter så har antalet transporter valts 

till samma tio-, hundra- eller tusental som för nationellt genomsnitt. För klass 3 och klass 2.1 har ett 

genomsnitt mellan MSB och nationellt genomsnitt används eftersom nationellt genomsnitt troligtvis är en 

överskattning, samtligt går det inte att utesluta att MSB:s undersökning ger för få transporter. För klass 1 har 

samma tiotal som nationellt genomsnitt använts eftersom ämnen i klass 1 transporteras i större utsträckning i 

norra Sverige.  

De angivna klasserna omfattar var för sig ett stort antal olika ämnen med varierande farlighetsgrad. För att 

kunna genomföra en riskberäkning måste antalet transporter beräknas för de ämnesgrupperna med de högsta 

risknivåerna. Detta görs nedan utifrån tillgänglig statistik på området. 

I klass 1 är det de massexplosiva ämnena som står för de betydande riskerna. Andelen massexplosiva ämnen 

sätts till 10 % (ÖSA, 2004). Andelen mycket brandfarlig vätska i klass 3 (bensin mm) sätts till 75 % (ÖSA, 

2004). För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en massexplosion. 

De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. En sammanställning av antal transporter i de 

kategorier som främst bedöms innebära risker för området finns i Tabell 3. 

För att ta hänsyn till osäkerheten i antalet transporter har en osäkerhetsanalys genomförts med 25 % fler 

transporter än vad som anges i Tabell 3. 

.  
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Tabell 3 Farligt gods på riksväg 40 som medför betydande risker för området. 

Klass och ämnesgrupp Antal transporter  

1.1 Massexplosiva ämnen 10 

2.1 Brandfarliga gaser 4 000 

2.3 Giftiga gaser 40 

3. Mycket brandfarliga vätskor 31 500 

5.1 Oxiderande ämnen med explosionsrisk 333 

 

Sannolikheten för olyckor hämtas från Trafikverkets handbok ”Effektsamband för transportsystemet” 

(Trafikverket, 2021:1). Risken för olyckor på en statlig motorväg med en högsta tillåten hastighet på 100 km/h 

anges till 0,055 olyckor per miljon fordonskilometer och år eller 5,5x10-8 per fordonskilometer och år. 

Sidoområdet längs med stora delar av riksväg 40 är utformad för att fånga upp ett avåkande fordon. En 

utformning där en skyddsvall fångar upp avåkande fordon kan likställas med att anlägga ett tungt vägräcke 

längs vägen. I tidigare trafiksäkerhetsutredningar har tunga vägräcken bedömts reducera risken för skador på 

transportfordonen så att sannolikheten för utsläpp av farliga ämnen vid en olycka minskar med en faktor 2 

(VTI, 2002) (Vägverket, 2008).  

I Trafikverkets vägledning för yt- och grundvattenskydd har avkörningsvänliga sidoområdet bedömts vara en 

åtgärd som är relativt effektiv för att minska risken för föroreningsutsläpp vid en eventuell olycka. Dessa 

avkörningsvänliga sidoområden anses även av Trafikverket kunna reducera sannolikheten för olycka med upp 

till en faktor 2 (Trafikverket, 2020). Eftersom vallen inte finns utmed hela planområdet så antas en något lägre 

skyddseffekt än en faktor 2.  

Andelen singelolyckor på den här typen av väg är cirka 55 % (Räddningsverket, 1996) vilket innebär att det vid 

45 % av olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det bortses från olyckor med fler än 2 fordon 

inblandade, vilket inte påverkar resultatet nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en olycka på 

en 1 km lång sträcka av vägen lika med 3,36x10-8 x (2–0,55) * 1,1 = 5,3x10-8. I denna beräkning tas även 

hänsyn till att antal standardaxlar är 1,1. 

 

3.3 Risker med transporter av farligt gods 

I detta avsnitt följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som transporteras och potentiella 

följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall avser, om inget annat 

sägs, personer som vistas utomhus utan skydd. Konsekvenserna för aktuella klasser beskrivs mer utförligt i 

beräkningsbilagan. 

Klass 1. Explosiva ämnen 

En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från explosionen och 

byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak genom 

raserade byggnader, ge effekter på några tiotal meters avstånd.  

Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  

Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. Om gasen inte antänds direkt 

bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan antändas relativt omgående eller driva iväg och antändas 

över bebyggelsen. Detta resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller gasmolnsexplosion (Vapor Cloud 
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Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken explodera och bilda ett eldklot, s.k. BLEVE 

(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken att omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på 

avstånd som överstiger 90 meter. Ett gasmoln som driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och 

orsaka betydande skador vid antändning. En BLEVE kan ge upphov till omkomna på ett avstånd av 150 

meter. 

Klass 3: Brandfarliga vätskor 

Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner bensinen ut och en s.k. 

pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att brandrisken är försumbar. Risken att omkomma är 

som regel liten på avstånd som överstiger några 10-tals meter. Om ett utsläpp av brandfarliga vätskor kan 

rinna ner mot bebyggelsen finns risk för att en brand uppstår i det bebyggda området. 

Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor, karbid. 

Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 

Klass 5: Oxiderande ämnen 

Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om ämnena blandas med olja eller 

bensin kan det uppstå explosionsrisk och explosionerna kan var lika kraftiga som för ämnen i klass 1. 

Klass 6: Giftiga ämnen. 

Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 

Klass 7: Radioaktiva ämnen 

Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. Risken att omkomma är därför 

försumbar. 

Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra, svavelsyra. 

Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på personen. 

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 

Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall dock inga ämnen som är brandfarliga eller explosiva. 
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4 Platsspecifika förutsättningar  

Följande kapitel innefattar beskrivning av områdets förutsättningar för förändrad markanvändning i 

planområdet.  

4.1 Områdesbeskrivning  

Landvetter centrum där ny bebyggelse planeras är belägen strax norr om riksväg 40 se Figur 6. Strax väster 

om området finns en drivmedelsstation (Shell). Området är till stor utsträckning bebyggt sedan tidigare och 

viss markanvändning kommer vara detsamma i framtiden. Till viss del kommer ytor som idag är ytparkering att 

bebyggas. På en stor del av sträckan utmed riksväg 40 mellan studerat område och vägen finns idag en cirka 

5 meter hög vall som på del av sträckan är kompletterad med en bullerskärm. Denna barriär bedöms effektivt 

förhindra att brandfarliga vätskor kan rinna mot planområdet.  

Beräkningar i ett tidigare projekt visar att en vall/skärm på cirka 5 meter ger en mycket god skyddseffekt där 

gasspridning i princip förhindras helt och gasmolnet inte kan spridas in mot planområdet (Norconsult, 2010). 

En vall/skärm med denna höjd bedöms således hindra spridning av brandfarliga och giftiga gaser (klass 2.1 

respektive klass 2.3) mot planområdet vid en olycka.  

En vall/skärm som är cirka 5 meter hög bedöms även minska konsekvensområdet för scenarion med 

gasmolnsexplosion eftersom gasmolnet inte tillåts driva in mot planområdet. Konsekvensområdets utbredning 

in mot området bedöms halveras med en 5 meter hög skärm/vall. Konsekvensområdets utbredning längs 

området bedöms fördubblas men en 5 meter hög vall/skärm. En vall/skärm med denna höjd bedöms även ge 

ett visst skydd mot scenario jetflamma där skärmen fungerar som en barriär som skyddar människor som 

befinner sig både inomhus och utomhus bakom skärmen/vallen. 

 

Figur 6 Översikt över befintlig utformning av området. © OpenStreetMap contributors 

Drivmedelsstation 
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4.2 Framtida utveckling  

Härryda kommun har arbetat fram förslag till stadsbyggnadsplan för Landvetter centrum, se Figur 7.  I det 

scenario som denna rapport utgår från, utvecklas Landvetter centrum med cirka 500-700 nya bostäder, nya 

lokaler för verksamheter, ny skola samt nytt parkeringshus. Ny bebyggelse redovisas med ett minsta avstånd 

på cirka 35 meter från vägkant på riksväg 40. Ny bebyggelse föreslås generellt uppföras i 5 våningar.  

  

Figur 7. Illustration över ny stadsbyggnadsplan för Landvetter centrum (Härryda kommun, 2021). 

4.3 Antal personer närvarande i planområdet 

För att kunna bedöma konsekvenser i planområdet av eventuella olyckor med farligt gods inblandade så har 

en uppskattning gjorts av antalet människor som i genomsnitt förväntas befinna sig i området. Endast 

personer i det studerade planområdet tas det hänsyn till i beräkningarna och underlag för beräkningarna är 

tillhandahållna av Härryda kommun.   

Enligt statistik från statistiska centralbyrån så bor det cirka 1,9 personer per bostad i flerbostadshus och cirka 

3 personer per villa i Härryda kommun (Statistiska centralbyrån, 2022). Denna siffra används som underlag för 

att beräkna totalt antal personer i bostadsområden. 

Antal personer som vistas i de befintliga livsmedelsbutikerna (en större och en mindre) har beräknats med 

samma antagande som för en tidigare riskutredning Norconsult genomfört på en livsmedelsbutik (Norconsult, 

2011). Livsmedelsbutiken i den tidigare riskutredningen är jämförbar med den större livsmedelsbutiken med 

cirka 4 000 m2 BTA, den mindre butiken är något mindre cirka 2 600 m2 BTA. Antal besökare och anställda i 

den mindre butiken har antagits vara proportionerligt med den mindre butiksytan. Sammanfattningsvis har 

följande antaganden gjorts för att få fram persontätheten för livsmedelsbutikerna: 

• Den större dagligvaruhandeln får i snitt 1 800 besökare per dag. Den mindre 1 200 per dag. 

• Besökarna stannar i snitt 30 minuter varav cirka 5 minuter är utomhus. 

• Antal sysselsatta per 1 000 m2 är 10 personer (Göteborgs stad, 2011).  

• Öppettider baseras på nuvarande butiks öppettider och förväntas inte ändras i framtiden.  

För befintligt resecentrum har det antagits befinna sig i genomsnitt cirka 100 personer på plats på dagtid (kl 

06:00-18:00). Av dessa antas det schablonmässigt att 93% av personerna befinner sig inomhus och resten 
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utomhus. På natten (kl 18:00-06:00) bedöms det befinna sig cirka 50 personer i genomsnitt. Av dessa antas 

det schablonmässigt att 99 % av personerna befinner sig inomhus och resten utomhus. 

För befintlig idrottshall har antal personer i genomsnitt hämtats från en tidigare riskutredning (Norconsult, 

2017). I den anges det att cirka 60 personer i snitt vistas i lokalerna på dagtid och cirka 20 personer i snitt 

nattetid. Personantalet i befintligt kulturhus är svårbedömd. Det antas dock vara relativt likt sporthallen men 

något färre personer på plats på dagtid på grund av kortare öppettider. Antal personer på plats nattetid 

bedöms vara relativt få i kulturhuset. Därför antas cirka 40 personer befinna sig i snitt på dagtid och cirka 5 

personer på plats nattetid i kulturhuset. På dagtid bedöms cirka 93% befinna sig inomhus. Motsvarande siffra 

nattetid är cirka 99%. Resten av personerna befinner sig utomhus. 

För befintligt äldreboende antas antal boende per 1 000 m2 BTA vara cirka 13 och antal anställda per 1 000 

m2 BTA antas vara 4 (Göteborgs stad, 2011). På dagtid bedöms cirka 93% befinna sig inomhus. Motsvarande 

siffra nattetid är cirka 99%. Resten av personerna befinner sig utomhus.  

För centrumverksamhet antas det i snitt befinna sig cirka 11 personer per 1 000 m2 på dagtid (kl 06:00-18:00). 

På nattetid (kl 18:00-06:00) är motsvarande siffra 1 person per 1 000 m2 (Norconsult, 2016). Schablonmässigt 

antas att 93 % av personerna befinner sig inomhus på dagtid. Motsvarande siffra är 99 % på natten. Resten 

av personerna befinner sig utomhus. 

För industriverksamheten antas 20 anställda per 1 000 m2 BTA (Göteborgs stad, 2011). Schablonmässigt 

antas att 93 % av personerna befinner sig inomhus på dagtid. Motsvarande siffra är 99 % på natten. Resten 

av personerna befinner sig utomhus.  

Den föreslagna nya skolan bedöms av Härryda kommun i framtiden inrymma cirka 450 elever. Antagande 

görs att det går en anställd på cirka 10 elever (Göteborgs stad, 2011). Eleverna och personalen bedöms vara 

på plats cirka 190 dagar om året. Eleverna och personalen antas vara på plats endast dagtid kl 06:00-18:00. 

Schablonmässigt antas 90 % av personerna befinna sig inomhus och resten utomhus.  
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Nedan anges befintlig och föreslagen framtida markanvändning i området i Figur 8. 

 

Figur 8 Förslag på ny exploatering i Landvetter centrum med sifferangivelse för befintlig bebyggelse och 
bokstavsangivelse för tillkommande bebyggelse (Härryda kommun, 2022). 

En sammanställning av personer på plats i genomsnitt i de olika områdena kan ses i Tabell 4. Område 1, 2, 3, 

4, och A är lokaliserade över 150 meter från riksväg 40. Dessa områdens bidrag till riskbilden bedöms därför 

vara minimal. 

Tabell 4 Markanvändning samt antal personer på plats per område. 

Område Markanvändning Antal 

personer 

dagtid 

inomhus 

Antal 

personer 

dagtid 

utomhus 

Antal 

personer 

nattetid 

inomhus 

Antal 

personer 

nattetid 

utomhus 

B 75 Bostäder, 1 500 m2 BTA 

Centrumverksamhet 

80 6 140 1 

C+F 80 Bostäder 1 500 m2, BTA 

Centrumverksamhet samt 4 000 m2 BTA 

matbutik 

160 20 190 8 

D+E 40 Bostäder, 4 000 m2 BTA 

Centrumverksamhet 

80 6 80 1 

G+H+I+K+L+M+N 335 Bostäder  300 20 630 6 

J+R 500 parkeringsplatser i parkeringshus eller 

ytparkering 

3 0 0 0 

O+P 3 000 m2 BTA småindustri 60 4 30 0 

Q Resecentrum 100 7 50 1 

S+T Skola med 450 elever 230 30 0 0 

5+6 2 500 m2 Kulturhus, 2 500 m2 idrottshall 

samt 2 400 m2 äldreboende 

90 7 30 0 

7 11 villor 20 1 30 0 

7 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas beräkningsresultaten för riksväg 40 utifrån individrisk samt samhällsrisk utan 

skyddsåtgärder. Dessutom redovisas en osäkerhetsanalys där antalet farligt gods transporter och antal 

personer på plats i området ökas med 25 %. De ingångsvärden för beräkningarna som är specifika för 

planområdet har redovisats i Kapitel 4.  

Ingångsvärden för sannolikheter och konsekvenser för de möjliga händelseförlopp när en olycka väl inträffat 

samt beräkningsmetoderna redovisas i bilaga 1. 

5.1 Individrisk  

I Figur 9 och Figur 10 visas individrisken för planområdet längs med riksväg 40. Individrisken är oberoende av 

antal personer närvarande i området vilket innebär att beräknad individrisk gäller oavsett vad som byggs i 

planområdet. I Figur 9 visas individrisken utmed riksväg 40 där skyddsvall finns. Resultatet av beräkningarna 

för individrisken visar att risknivån är inom ALARP-området fram till cirka 65 meter ifrån vägkant. Det innebär 

att för att risknivån i området ska tolereras ska alla rimliga åtgärder vidtas inom 65 meter. På avstånd längre 

än 65 meter ifrån vägen är individrisknivån acceptabel.  

 

 

Figur 9. Individrisken längs riksväg 40 med skyddsvall vid det studerade området.  
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I Figur 10 visas individrisken utmed riksväg 40 där skyddsvall inte finns. Resultatet av beräkningarna för 

individrisken visar att risknivån är inom ALARP-området fram till cirka 80 meter ifrån vägkant.  Det innebär att 

för att risknivån i området ska tolereras ska alla rimliga åtgärder vidtas inom 80 meter. På avstånd längre än 

80 meter ifrån vägen är individrisknivån acceptabel. 

 

 

Figur 10 Individrisken längs riksväg 40 utan skyddsvall vid det studerade området. 
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5.2 Samhällsrisk  

I Figur 11 visas resultatet av samhällsrisken i planområdet vid exploatering. Resultatet av 

samhällsriskberäkningarna visar att risknivån i området är inom de övre delarna av ALARP-området, enligt 

DNV:s kriterier. Det betyder att risknivån kan tolereras om alla rimliga åtgärder vidtas. Beräkningarna visar att 

det är olycksscenarion som leder till explosion som är dimensionerande för riskkurvan. 

 

 

Figur 11. Samhällsrisken för etablering i Landvetter centrum.  

5.3 Osäkerhetsanalys 

Det finns alltid osäkra faktorer i beräkningar av risker i samband med transporter av farligt gods förbi områden 

där det vistas människor. Eftersom det handlar om en prognos för en framtida situation så är osäkerheten i 

vilka mängder farligt gods som kommer transporteras förbi området i framtiden. Därför antas en ökning av 

transporterna med farligt gods på 25% utifrån de tidigare beräknade flödena för prognosår 2040 för den 

studerade sträckan.  

Antaganden för antalet personer som kommer vistas i det studerade området förknippas också med en viss 

osäkerhet. Därför har även en osäkerhetsanalys för en ökning av 25% av antagandet för personer i området 

genomförts. Denna har beräknats tillsammans med en ökning av antalet transporter av farligt gods.  
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Resultatet av beräkningarna för osäkerhetsanalyserna är presenterade nedan.  

 Individrisk  

Figur 12 visar individrisken med skyddsvall vid en osäkerhetsanalys med en ökning på 25% av transporter 

med farligt gods. En ökning av persontätheten i området påverkar inte individrisken då den är oberoende av 

det.  

 

Figur 12. Osäkerhetsanalys för individrisken med skyddsvall, lila linje vid en ökning av antalet transporter av farligt gods 
med 25 %. Blå linje visar ursprungsberäkningen.  

Resultatet av osäkerhetsanalysen visar en viss höjning av risknivån och är inom lägre delarna av ALARP-

området. Individrisken anses vara på en acceptabelnivå vid 70 meter, vilket är en ökning med 5 meter jämfört 

med ursprungsberäkningen.  
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Figur 13 visar individrisken med skyddsvall vid en osäkerhetsanalys med en ökning på 25% av transporter 

med farligt gods. 

 

Figur 13 Osäkerhetsanalys för individrisken utan skyddsvall, lila linje vid en ökning av antalet transporter av farligt gods 
med 25 %. Blå linje visar ursprungsberäkningen.  

. 

Resultatet av osäkerhetsanalysen visar en viss höjning av risknivån och är fortsatt inom ALARP-området. 

Individrisken anses vara på en acceptabelnivå vid cirka 81 meter, vilket är en marginell ökning jämfört med 

ursprungsberäkningen.  
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 Samhällsrisk  

I Figur 14 visas resultatet av osäkerhetsanalysen vid en ökning av antalet transporter av farligt gods med 25% 

och antalet personer i området med 25%.  

 

Figur 14. Osäkerhetsanalys för samhällsrisken för en ökning av antalet transporter med farligt gods samt ökning av antalet 
personer med 25 % (lila linje). Blå linje visar ursprungsberäkningen.  

Resultatet av beräkningarna visar att vid ökning av antalet farligt gods transporter och antal personer med 25 

% så är samhällsrisken fortsatt inom övre delen av ALARP-området. Inget ytterligare kriterium överskrids vid 

en ökning av osäkra parametrar med 25% vilket stärker tidigare bedömning att skyddsåtgärder som är 

ekonomiskt rimliga och tekniskt genomförbara bör vidtas.  
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6 Riskvärdering och riskreducerande åtgärder 

I följande kapitel redovisas riskvärderingen utifrån riskanalysen samt eventuella behov av riskreducerande 

åtgärder.  

6.1 Riskvärdering 

Resultatet av riskanalysen visar att individrisken för ursprungsberäkningen är på acceptabel nivå först på ett 

65 respektive 80 meters avstånd (beroende på om området är skyddad av vall/skärm som är 5 meter hög) för 

det planerade området. Beräkningarna av samhällsrisken ligger inom ALARP-området för risker kopplade till 

transporterna av farligt gods på riksväg 40. Detta innebär att risknivån kan tolereras om alla rimliga åtgärder 

vidtas för den nya bebyggelsen.  

Samhällsrisken är belägen i den övre delen av ALARP-området och ökar något men ligger kvar i den övre 

delen av ALARP-området vid osäkerhetsanalysen. Detta innebär att åtgärder bör vidtas men att åtgärder 

fortsatt ska värderas utifrån dess rimlighet då nivån är inom ALARP. I och med att resultatet är inom ALARP-

området bör en bedömning av möjliga riskreducerande åtgärder göras. De dimensionerande olycksscenariona 

bedöms vara de som leder till explosion. 

6.2 Riskreducerande åtgärder  

Nedan följer beskrivning av de riskreducerande åtgärderna som diskuterats och hanterats som förslag att 

implementera i eller i omgivning till planområdet.  

För att skydda människor inomhus mot de dimensionerande olycksscenariona som bedömts vara 

explosionsscenarion så bör byggnader inom 50 meter från riksväg 40 dimensioneras för att förhindra 

fortskridande ras (en mindre del av byggnaden kan tillåtas rasa). Enligt länsstyrelsen i Hallands län kan en 

dimensioneringsförutsättning vara en explosionslast motsvarande 10 kg gasol med explosionscentrum vid 

vägkant (Länsstyrelsen Hallands län, 2011). Exempel på en möjlig konstruktion som kan motstå dessa 

explosionstryck är byggnader med sammanhållen betongstomme.  

Ytterligare skyddsåtgärder som bedöms vara rimliga är att placera friskluftsintag högt och vänt bort från leden 

samt att utrymning ska vara möjlig bort från transportleden.  
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7 Diskussion och slutsats  

Beräkningarna av risknivåer från transport av farligt gods visar att individrisken är acceptabel först vid ett 

avstånd på 65 respektive meter från riksväg 40. Detta innebär att människor inte bör uppmuntras till 

stadigvarande vistelse utomhus i oskyddat läge inom 65 respektive 80 meter från vägkant på riksväg 40.  

Risknivåerna avseende samhällsrisk för transport av farligt gods på väg 40 ligger i den övre delen av ALARP-

området vilket medför att tekniskt genomförbara och ekonomiskt rimliga skyddsåtgärder ska genomföras.  

Den skyddsvall som finns utmed stora delar av riksväg 40 bedöms ge ett effektivt skydd mot scenarion 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 (en mindre del av byggnaden kan tillåtas rasa) på byggnaden.  

Följande skyddsåtgärder föreslås på ny bebyggelse: 

• Utrymning bör vara möjlig bort från riksväg 40.  

• 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. 

• Där skyddsvall inte finns utmed riksväg 40 bör planområdet inom 80 meter från vägkant på riksväg 40 

inte uppmuntra människor till stadigvarande vistelse utomhus i oskyddat läge. 

 

Om dessa skyddsåtgärder införs bedöms risknivåerna vara tolerabla enligt använda kriterier. 
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Riskberäkningsmetoden bygger på den GIS-modell som beskrivs i Kallin (2019). För en fullständig 

beskrivning av modellen hänvisas till den rapporten. Denna bilaga är en sammanfattning av de mest 

väsentliga delarna och vad dessa baseras på.   

Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. Steg 1, 2 samt 4 genomförs i excelblad och steg 3 

genomförs i GIS-programmet QGIS.  

1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 

2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 

3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna utomhus och 

inomhus 

4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
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 Beräkning av sannolikhet för olycka   

Sannolikheten för en olycka med transport av farligt gods beräknas utifrån de av Trafikverket angivna 

sannolikheter för personskadeolyckor per fordonskilometer på en vägsträcka av den aktuella typen 

(Vägverket 2008). Olycksrisken för enstaka fordon har beräknats ur risken per fordonskilometer för 

olyckor på vägsträckan med antagandet en viss andel av olyckorna är singelolyckor och resten 

olyckor har två fordon inblandade. Uppgifterna om hur stor andel av olyckorna är singelolyckor fås från 

rapporten Farligt gods – Riskbedömning vid transport (SRV 1996).   

Antal transporter med de olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med transporter av de 

olika klasser farligt gods per kilometer. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 

vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på vilket scenario som 

är aktuellt. Ingångsdata och beräkningsresultaten för sannolikhet för olyckor finns i figur 1. I figur 1 

framgår också ungefärliga avstånd till planområdet samt uppskattning av bredd på hus.   

 
Figur 1.   Ingångsdata för riskberäkning  

Ingångsdata 
Uppdrags

namn: 2022-02-14

Olycksrisk

Risk för olycka 3,36E-08 1/fordonskm, år

Andel singelolyckor 0,55

Olycksrisk fordon 5,35E-08 1/km, år

Område enl nedan 1 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område

Kondenserade 

gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101

Utanför tätort 2 0,034 0,077

Inom tätort 3 0,006 0,021

Mellan Motorväg 90 km/h 4 0,043 0,089

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

Andel transporter dagtid 0,7

Faktor för osäkerhetsanalys (1,0 i vanliga fall 1,25 vid osäkerhetsanalys1

antal 

transport

er totalt risk>100 kg

utsläppsr

isk 

dag/km,å

r

utsläppsr

isk 

natt/km,

år

Klass 1, massexplosiv 10,0 1 3,7E-07 1,6E-07

Klass 2.1 4000,0 0,052 7,8E-06 3,3E-06

Klass 2.3 40,0 0,052 7,8E-08 3,3E-08

Klass 3, bensin 31500,0 0,101 1,2E-04 5,1E-05

Klass 5.1, explosionsrisk 333,3 0,101 1,3E-06 5,4E-07

Bredd på hus första raden [m] 45

Medelavstånd till område inne [m] 45

Medelavstånd till område ute [m] 35

Områdets längd längs leden [m] 840

Riskutredning Landvetter C
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I figur 2 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med gasutsläpp. 

Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot området respektive längs vägen 

framgår. Närmaste mätstation där det finns tillgänglig vindstatistik från SMHI (SMHI 2006) har använts 

i beräkningarna.   

 

 
Figur 2.   Vindros för planområdet. 

  

Vindros olycksplatsen Riskutredning Landvetter C 2022-02-14

Vindros Göteborg

N 7,7% 8%

NO 11,4% 12%

O 7,9% 8%

SO 13,1% 14%

S 16,8% 18%

SV 14,5% 15%

V 15,9% 17%

NV 7,5% 8%

Summa 95% 100%

Ledens orientering V-O

Områdets riktning i förhållande till leden N

Vindriktning mot området 47%

Vindriktning längs leden 25%

Bort från leden 28%

100%

Göteborg 7,7 11,4 7,9 13,1 16,8 14,5 15,9 7,5 3,7

0%

5%

10%

15%

20%
N

NO

O

SO

S

SV

V

NV

Vindros Landvetter

område
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 Händelseträd  

Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har kopierats från RBM II och presenteras i avsnitt 2.1. 

Händelseträden för klasserna 1.1 och 5.1 är till viss del baserade på uppgifter från RBM II och 

beskrivs mer i detalj under deras underkategori. I beräkningsmodellen finns händelseträd för dag och 

nattscenarion och det som skiljer dem åt är den initiala olycksfrekvensen som kan ses i figur 1.  

 Händelseträd från RBM II  

Den initiala olycksfrekvensen för händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 beräknas enligt avsnitt 1 och 

resterande delen av händelseträdet baseras på RBM II. RBM II skiljer på om utsläppet sker 

momentant eller kontinuerligt för de berörda klasserna. Om utsläppet sker momentant släpps hela 

innehållet av det farliga godset ut på en gång. Om utsläppet däremot sker kontinuerligt släpps 

innehållet ut över en längre tid och baseras på att ett hål på 5 cm uppkommer i tanken på tankvagnen. 

För klass 3 skiljer man på utsläppets storlek istället för om utsläppet är momentant eller kontinuerligt. 

Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 kan ses i figur 3 – figur 5. 

 Klass 2.1 

 
Figur 3.  Händelseträd olycka brandfarlig gas. 

 

Händelseträd klass 2.1

Väg

Händelseträd klass 2.1

Utströmning Typ av Direkt Försenad Sannolikhet Scenario

> 100 kg utströmning antändning antändning

0,8

7,6E-10 BLEVE

ja

0,105

Momentan 0,6

1,1E-10 Molnbrand M

0,2 brand

nej

0,4 Gasmolns-

7,6E-11 explosion M

explosion

0,8

9,1E-09 1,4E-09 Jet

ja

Utströmning 0,195

> 100 kg

Kontinuerlig, 50 mm hål 0,6

2,1E-10 Molnbrand K

0,2 brand

nej

0,4 Gasmolns-

1,4E-10 explosion K

explosion

0,7

6,3E-09 Inget

Ej relevant
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 Klass 2.3 

 
Figur 4.  Händelseträd för olycka giftiga gaser. 

 Klass 3 

 
Figur 5.  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 

Händelseträd klass 2.3

Väg

Händelseträd klass 2.3

Sannolikhet Scenario

0,105

4,1E-07 Momentant

Momentant utsläpp

3,9E-06

0,195

7,6E-07 Kontinuerligt

Kontinuerligt utsläpp

5 cm hål

0,7

Ej relevant 2,7E-06 Inget

Olycksfrekvens Utströmning

Händelseträd klass 3.1

Väg

Händelseträd klass 3

Utströmning Typ av Direkt SannolikhetScenario

> 100 kg utströmning antändning  (per km)

0,13

2,7E-06 Pölbrand

ja

0,15

Hela innehållet

0,87

1,8E-05 Ingen

nej

0,13

1,4E-04 1,1E-05 Pölbrand

ja

0,60

5,0 m3

0,87

7,3E-05 Ingen

nej

0,25

3,5E-05 Ingen

0,5 m3
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 Klass 1 

Sannolikheten för en olycka med massexplosiva sprängämnen framgår av figur 1. 

Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  

• ingen brand eller explosion,  

• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  

• brand i fordon som inte leder till explosion, 

• brand i fordon som leder till explosion. 

 

Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 

Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som huvudsakligen 

används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 2008, FOA 2000) som visar att 

den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till explosion av sprängämnet är jämförbara med 

typiska hastigheter för kulor från skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer 

sänks visserligen denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 

olycka.  

Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda till en explosion för 

ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för dynamit. En studie med fallvikter på 

nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I 

studien simulerades den stöten som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  

Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en olycka med 

emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att användas vid 

sannolikhetsberäkningarna. 

Sannolikhet för detonation på grund av brand 

Sannolikheten för att en olycka leder till en fordonsbrand beräknas utifrån statistik från USA då pålitlig 

svensk statistik saknas. Enligt statistiken (NFPA 2012, FEMA 2008, USCB 2012) förekom det under 

perioden 2005–2009 ca 52,7 miljoner trafikolyckor på motorvägar i USA. Av dessa var lastbilar 

inblandade i ca 3,1 % eller 1,6 miljoner olyckor. Av trafikolyckorna på motorväg under perioden 2005–

2009 ledde ca 1,13 miljoner till brand i fordon. Av dessa olyckor med brand i fordon berörde ca 6,4 % 

eller 72 600 lastbilar. Andelen trafikolyckor med lastbilar som ledde till brand är således 

72 600/1 600 000 = 4,5 % under 2005–2009 i USA. Denna siffra används som sannolikhet för att 

lastbil fattar eld vid en olycka. 

Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt till 10 %.  

Händelseträdet för hela händelseförloppet vid olycka med sprängämnen visas i figur 6. 
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Figur 6.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1. 

 Klass 5.1 

Detta scenario baseras på att transporterna sker som ammoniumnitrat som vid blandning med 

dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 3 ton TNT vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat 

och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. Detta överskattar explosionens kraft eftersom den blandning 

som kommer att ske om båda ämnena rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett 

effektivt sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  

För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande konsekvenser 

krävs att det oxiderande ämnet blandas med dieselolja och att blandningen antänds. För att detta skall 

ske måste flera förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Ett betydande utsläpp av oxiderande ämnen måste ske. 

2. Utsläpp av dieselolja måste ske. 

3. Blandningen måste antändas. 

 

Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 7 nedan. Händelseträdet är baserat på 

statistik för tunnväggiga tankbilar. 

Händelseträd klass 1

Väg

Händelseträd klass 1.1

Olycka 

med 

klass 1.1

Sannolikhet 

per 

kilometer Konsekvens

ja

1,5E-09 Explosion

0,001

1,5E-06 ja

6,8E-09 Explosion

ja 0,1

0,045

nej

nej 6,1E-08 Ej explosion

0,9

0,999

nej

1,4E-06 Ej explosion

0,955

8,3E-09

Summa 

explosion

Stötvåg ger detonation Bilen antänder Brand ger detonation
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Figur 7.  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka explosion. 

  

Händelseträd klass 5.1

Väg

Händelseträd klass 5.1

Sannolikhet Utströmning Bränsletanken Antändning Sannolikhet Scenario

olycka skadad per km

ja

0,045

ja 1,8E-08 Explosion

0,75

nej

Stor 0,955

0,15 3,9E-07 Inget

nej

0,25

1,4E-07 Inget

ja

3,6E-06 0,045

ja 7,3E-08 Mindre

0,75  explosion

nej

Liten 0,955

0,6 1,5E-06 Inget

nej

0,25

5,4E-07 Inget

Ej relevant

0,25 9,0E-07 Inget
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 Konsekvenser av scenario  

Detta steg görs i QGIS där antalet omkomna i var och ett av scenariona beräknas med ekvationen 

nedan.  

𝑁 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑚𝑛𝑎 𝑥 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡  

Det överlappande området är det område som påverkas av ett effektområde för de olika scenariona. 

Sannolikheter för omkomna (P) samt effektområdens form och storlek kan ses i figur 8. För klass 2.1, 

klass 2.2 och klass 3 har sannolikhet för omkomna och effektområdens storlek tagits från den 

nederländska beräkningsmetoden RBM II. För klass 1.1 och klass 5.1 beskrivs mer i detalj hur 

sannolikheterna och effektområdens storlek har beräknats i avsnitt 3.1 respektive 3.2. 
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Figur 8.  Effektområdenas form och sannolikhet för omkomna. Figuren är ej skalenlig.  

 Klass 1  

Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 16 ton TNT. Mängden sätts till 16 ton då 

detta är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras i en vägtransport. Att välja TNT görs för 

att inte underskatta explosionsstyrka, ämnet som transporteras mest är ANFO vars explosionsstyrka 

ligger på ca 82 % av TNT. För att inte underskatta riskerna väljs dock TNT. 
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Explosionens övertryck och impuls har beräknats nedan. Både oreflekterade och reflekterade värden 

har beräknats. De reflekterade värdena är aktuella när explosionen träffar en yta som är riktat vinkelrät 

mot explosionen. De oreflekterade värdena gäller för ytor som är riktade i samma riktning som 

explosionen.  

Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 9 och 10 som tagits från rapporten Dynamisk 

lastpåverkan – Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av beräkningsmetoden hänvisas 

till denna rapport.  

Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 

 

𝑍 =
𝑅

𝑀1/3
 

 

R = avstånd från explosionscentrum (m) 

M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 

Figur 9 ger övertrycket p+ 

 
Figur 9.   Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade avståndet Z (från SRV 2007). 

Figur 10 ger den skalade impulsen delat med kubikroten ur mängden sprängämne: i+/M1/3. Den 

skalade impulsintensiteten räknas sedan ut genom att multiplicera med M1/3 = 160001/3 = 25,2 kg1/3. 

Page 283 of 674



 Uppdragsnr: 107 27 20   Version: Bilaga Väg 

 Riskutredning Landvetter Centrum  |    

n:\107\27\1072720\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\risk\bilaga väg landvetter c.docx 2022-02-17  |  13(16) 

 
Figur 10. Reflekterat och oreflekterat impulsintensitet som funktion av det skalade avståndet Z (från SRV 

2007). 

Resultaten visas i tabell 1. 

Tabell 1. Reflekterat och oreflekterat tryck och impultstäthet som funktion av avståndet till 

explosionscentrum. 

Avstånd Z p+ pr i+ ir 

m m/kg1/3 kPa kPa kPas kPas 

25 1,0 900 5000 4,8 14,0 

50 2,0 200 750 2,3 6,3 

63 2,5 120 400 1,8 4,3 

75 3,0 80 220 1,6 3,3 

100 4,0 45 110 1,3 2,6 

125 5,0 33 70 1,0 2,0 

150 6,0 23 50 0,9 1,8 

175 6,9 20 40 0,8 1,5 

200 7,9 15 33 0,7 1,3 

 

 Skador på bebyggelsen 

Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar hus vid ett övertryck (p+) på 25-35 kPa medan en 

vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador vid ungefär samma övertryck. Detta tryck uppnås 

enligt tabell 1 ungefär 125 m från platsen för explosionen.  
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Sammantaget antas att byggnader närmast vägen får allvarliga skador inom 125 m från explosionen. 

Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen framför och antas inte få lika betydande 

skador. 

Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in mot ungefär halva 

huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de personer som vistas där (FOA 1997). 

Detta innebär att cirka en sjättedel av de boende inom detta område antas omkomma vid en explosion 

med sprängämnen. Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen 

 Skador utomhus 

Direkta skador pga. tryck  

Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, döda på grund av 

lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 kPa. Detta innebär att inga omkomna 

förväntas pga. lungskador på ett avstånd på mer än 50 m från explosionen (FOA 1997). 

Indirekta skador 

Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt föremål av tryckvågen eller att 

personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  

Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. Enligt FOA får en 

person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från explosionen, se figur 11 och tabell 1. På 75 

m har sannolikheten avtagit till 50 % och minskar till 10 % på ca 90 m.  

 
Figur 11.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger allvarliga skador vid slag mot 

huvudet (från FOA 1997). 

Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och vi antar därför att 

alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera omkommer i explosionen.  
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En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att ta tid innan en 

brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger upphov till en explosion. Under 

denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera personer från området. Praktiska erfarenheter från 

olyckor med sprängämnen visar att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion 

av antalet omkomna. Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 

antalet omkomna. 

 Klass 5.1  

Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. Storleken på 

utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt eftersom en explosiv blandning endast kräver 

en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del brandfarlig vätska på 7 delar oxiderande ämne).  

Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara desamma som för en explosion av 3 ton TNT. 

Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk beräknas på samma sätt som i scenariot för 

klass 1.1.  

Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara hälften av konsekvenserna av en stor 

explosion. 

 Individrisk  

Individrisken beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝐼𝑅(𝑥) = 𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑣𝑖𝑛𝑑 × 𝑏 (𝑥) ÷ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

I individrisken beräknas bredden b(x) med bredden som anges i figur 8. För effektområden där 

centrum av ellipserna eller cirklarna inte är på transportvägen räknades bredden b(x) som maximala 

bredd fram till centrum.  

Eftersom bredden b(x) baseras på distans från transportvägen så beräknas individrisken med 2,5 

meters mellanrum.   
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 Sammanfattning 

Härryda kommun genomför nu en stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum i Härryda kommun. Studien är 

i ett tidigt skede. Målet är att ta fram ett stadsmässigt centrum med en attraktiv stadskärna. I centrum planeras 

för fler bostäder och arbetsplatser, en ny skola, förbättrad infrastruktur, goda offentliga miljöer och förbättrade 

bullerförhållanden. 

Utredningsområdet omfattar riksväg 40 och området norr därom. I dag finns här bl a bostäder, verksamheter 

och Landvetterskolan. I samband med studien förutsätts att en del av befintlig byggnation rivs, bland annat 

Landvetterskolan. På befintliga byggnader (ICA och Apotekshuset) planeras eventuell påbyggnad med 

bostäder. Verksamheter planeras närmast riksväg 40.  

Riksväg 40 och andra större vägar inom och utanför utredningsområdet kan komma att medföra höga 

bullernivåer vid de planerade bostäder och dess omgivning. Härryda kommun har därför gett Norconsult AB i 

uppdrag att utreda hur buller från vägarna kan komma att påverka den planerade byggnationen.  

Enligt Förordning (2015: 216) är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder 60 dBA. Om detta 

värde klaras finns inga riktvärden för den maximala ljudnivån att förhålla sig till. 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.  

I norra delen av utredningsområdet klaras riktvärdet för flertalet kvarter. I södra delen av utredningsområdet 

överskrids riktvärdet vid fasad mot riksväg 40 för några lägenheter. För en del lägenheter krävs skyddad sida 

vilket finns för flertalet lägenheter med nuvarande förslag. För kvarter 3 klaras bullerkraven för större 

lägenheter endast för ett fåtal lägenheter. Bullerkraven för mindre lägenheter klaras för flertalet lägenheter. 

För några lägenheter klaras inte bullerkraven varken för större eller mindre lägenheter då det inte finns någon 

skyddad sida. Möjlig åtgärd kan vara hög skärm mellan kvarter 3 och 6. För kvarter 9 och 10 klaras inte 

bullerkraven för lägenheter i de övre våningarna mot söder. Möjliga åtgärder kan t ex vara att sänka 

bostadsbyggnaderna eller höja verksamhetsbyggnaderna. 

Enligt Förordning (2015: 216) är riktvärdet för uteplats i anslutning till bostad ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och 

maximal ljudnivå, 70 dBA. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om 

en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. Möjlighet att placera 

gemensamma uteplatser där riktvärdena klaras finns för flertalet bostäder. För kvarter 10 kommer särskilda 

bullerskyddsåtgärder krävas för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats. 

För skola och förskola är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå 70 dBA för de delar 

av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För att klara riktvärdena för skolgård och 

förskolegård krävs bullerskyddsåtgärder. 

Med nuvarande förslag till utformning kommer ljudnivåerna för befintlig bebyggelse bli lägre än i nuläget både 

inom och utanför utredningsområdet. Även på gator och torg där människor rör sig kommer ljudnivåerna bli 

lägre.  
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1 Bakgrund 

Härryda kommun genomför nu en stadsbyggnadsstudie för Landvetter centrum beläget norr om riksväg 40. 

Studien är i ett tidigt skede. Målet är att ta fram ett stadsmässigt centrum med en attraktiv stadskärna. I 

centrum planeras för fler bostäder och arbetsplatser, en ny skola, förbättrad infrastruktur, goda offentliga 

miljöer och förbättrade bullerförhållanden. 

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 p g a terrängförhållanden. Ett av målen med 

stadsbyggnadsstudien är att förbättra bullerförhållanden i Landvetter centrum. Detta genom att lägga 

skärmande byggnader med verksamheter närmast riksväg 40.  

Utredningsområdet omfattar riksväg 40 och området norr därom, se figur 1. I dag finns här bl a bostäder, 

verksamheter och Landvetterskolan (förskoleklass – årskurs 9). I samband med studien förutsätts att en del av 

befintlig byggnation rivs, bland annat Landvetterskolan. På några befintliga byggnader (ICA och Apotekshuset) 

planeras eventuell påbyggnad med bostäder.  

Figur 1  Utredningsområdet 
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I figur 2 visas kommunens föreslagna stadsbyggnadsplan för utveckling av Landvetter centrum. 

 
 

 

Figur 2 Föreslagen stadsbyggnadsplan för utveckling av Landvetter centrum 

 

I figur 3 redovisas ett tidigt förslag hur bebyggelse skulle kunna utformas enligt kommunens förslag till 

stadsbyggnadsplan med kvartersstruktur. Skissförslaget i figur 3 och figur 4 utgör underlag till 

bullerberäkningarna. Verksamheter har placerats i den södra delen av området, strax norr om riksväg 40. 

Antal våningar varierar mellan 2 och 6. 

Figur 3 Förslag hur bebyggelse skulle kunna utformas. Vy ovanifrån 
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Figur 4 Förslag hur bebyggelse skulle kunna utformas. Vy från sydost 

Riksväg 40 och andra större vägar inom och utanför utredningsområdet kan komma att medföra höga 

bullernivåer vid de planerade bostäder och dess omgivning. Härryda kommun har därför gett Norconsult AB i 

uppdrag att utreda hur buller från vägarna kan komma att påverka den planerade byggnationen.  

Utredningen syftar till att redovisa förutsättningar, gällande riktvärden och resultat av beräknade bullernivåer.  

2 Metodik 

Ljudnivåerna har beräknats i enlighet med ”Nordisk beräkningsmodell” för vägtrafik. Beräkning och 

redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 8.2. I detta program konstrueras 

som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av området, inkluderat vägar, byggnader och övriga ytor. 

Trafikmängder och andra trafikförutsättningar för vägarna har lagts in i modellen. Digital grundkarta har utgjort 

underlag för beräkningarna. 

Beräkningsresultaten presenteras i form av fasadredovisning i 3D samt på ljudutbredningskartor för 

markplanet. 
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3 Trafikförutsättningar 

Trafikmängder har lagts in i modellen för följande befintliga vägar; riksväg 40, Landvettermotet, Härrydavägen, 

Härkeshultsvägen, Brattåsvägen, Lunnavägen och Stenåkersgatan. Ingen trafikanalys har tagits fram i detta 

skede. 

Uppgifter om trafikmängder, hastighet och andel tung trafik på riksväg 40 har inhämtats från Trafikverkets 

nationella vägdatabas (NVDB) Dessa har sedan räknats upp till prognosår 2040 med hjälp av Trafikverkets 

trafikuppräkningstal (EVA).  

Trafikuppgifter för kommunens vägar har mottagits av Härryda kommun baserade på trafikmätningar utförda 

år 2015-2017. Trafikmängderna har räknats upp med 1 % per år till prognosår 2040. Därefter har ytterligare 

10 % lagts till trafikmängderna p g a planerad bebyggelse. [Känslighetsananlys: Om trafiken ökar med 10 % 

ökar ekvivalenta ljudnivån med ca 0,4 dBA. För att öka ekvivalenta ljudnivån ca 1 dBA krävs att trafiken ökar 

med ca 25 %. Det krävs alltså relativt stor trafikökning för att ljudnivån ska förändras påtagligt]. 

Hastighetsbegränsningarna för befintliga vägar har antagits vara samma som idag. 

I nordöstra delen av utredningsområdet planeras ett nät av nya gator bland annat för biltrafik. För att få en 

uppfattning om vilka bullernivåer dessa gator kan komma att generera har antaganden och beräkningar gjorts 

för biltrafik på den gata som återfinns i figur 5. 

Figur 5 Nät av nya gator 

En mycket grov uppskattning av trafiken på gatan i figur 3 har gjorts av Norconsult. Baserat på att 50 % av 

resorna görs med kollektivtrafik och 50 % av de boende parkerar i parkeringshuset strax norr om 

Härrydavägen. Med bl a dessa antaganden bedöms trafiken på gatan till 1 000 fordon/dygn. Trafiken på den 

nya gatan. har även bedömts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Enligt denna (med gjorda 

antaganden) bedöms trafiken till 700 fordon/dygn. I beräkningarna har 1 000 fordon/dygn förutsatts på den 

nya gatan. [Känslighetsananlys: För ett hus placerat 10 m från vägmitt krävs ca 2 000 fordon/dygn för att 

komma upp i 55 dBA (riktvärdet för skyddad sida) och ca 6 000 fordon för att komma upp i 60 dBA (riktvärdet 

för lägenheter > 35 m2). Detta gäller förutsatt 30 km/h och att husen inte påverkas av buller även från andra 

vägar]. 
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I tabell 1 redovisas trafikförutsättningar som bullerberäkningarna baserats på. 

Tabell 1. Uppgifter om trafikförutsättningar, prognosår 2040. 

Väg Trafikmängd år 

2040 

(fordon/dygn) 

Andel tung 

trafik (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Väg 40 mot Göteborg 31 800 13 100 

Väg 40 mot Borås 31 200 13 100 

Landvettermotet, norrut 9 150 10 50 

Landvettermotet, söderut 9 000 10 50 

Härrydavägen 10 500 10 50 

Härkeshultsvägen, norr om Stenåkersgatan 8 400 10 60 

Härkeshultsvägen, norr om Landevigatan 7 500 10 60 

Brattåsvägen 2 400 1 40 

Stenåkersgatan 9 400 10 50 

Lunnavägen 3 400 7 40 

Ny gata i östra delen av centrum 1 000 1 30 

4 Riktvärden 

4.1 Bostäder 

Regeringen har utfärdat ”Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. Bestämmelserna i 

förordningen skall tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa 

är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. Förordningen berör endast 

ljudnivåer utomhus. För buller från spårtrafik och vägar citeras följande om riktvärden och beräkning av 

bullervärden ur förordningen:  

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden, och  
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen 
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör 
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.  

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör 
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00.  

[…] 
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8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen. 

4.2 Verksamheter 

För verksamheter finns inget riktvärde för ljudnivåer utomhus.  

Riktvärden för ljudnivåer inomhus vid arbetslokaler redovisas av olika myndigheter. I Boverkets Byggregler 

(BBR) anges krav på ljudnivåer inomhus och ljudisolering i bl a kontorslokaler som skall uppfylla minst 

ljudnivåklass C i Svensk Standard. 

Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav på inomhusnivåer i olika typ av utrymmen. För lokaler som 

avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila redovisas för ljudnivåklass C följande gränsvärden 

avsedda att tillämpas bl a vid nybyggnation:  

• Ekvivalent ljudnivå inomhus 35 dBA 

• Maximal ljudnivå inomhus 50 dBA 

 

Riktvärdena för verksamheter gäller för alla lokaler d v s även för lokaler i bottenplan på bostadshus. 

4.3 Skolor 

Det finns inga bindande regler för skol- och förskolebyggnader vad gäller buller utomhus vid fasad. Detta 

hänger samman med komfortkrav och annat som innebär att teknisk ventilation numera får ses som standard. 

Fönster behöver därmed inte öppnas för ventilation. 

Boverket har tagit fram ett dokument ”Gör plats för barn och unga”. Rapport 2015:8. Enligt denna är det 

önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet. En målsättning är att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 

Naturvårdsverket har tagit fram ett dokument ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”. NV-

01534-17. (September 2017). I tabell 2 redovisas riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

(frifältsvärde). 

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller på ny skolgård.  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå för dygn 

(dBA, FAST) 

De delar av gården som är avsedda för 

lek, vila och pedagogisk verksamhet 
50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedelsdygn under den tid då skolan eller förskolan nyttjas 

(exempelvis 07-18) 
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5 Resultat 

Beräkningar har utförts för ekvivalent ljudnivå för prognosår 2040. Beräkningar har utförts med och utan 

byggnader söder om resecentrum (kv 8) Resultaten presenteras i form av ljudutbredningskartor och 

fasadredovisning i 3D enligt följande bilagor:  

Bilaga 1 – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå, 2 m ovan mark 

Bilaga 2 – Byggnad i kv 8. Maximal ljudnivå, 2 m ovan mark 

Bilaga 3a – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydöst 

Bilaga 3b – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydväst 

Bilaga 3c – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordväst 

Bilaga 3d – Byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordöst 

Bilaga 4 – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå, 2 m ovan mark  

Bilaga 5 – Utan byggnad i kv 8. Maximal ljudnivå, 2 m ovan mark 

Bilaga 6a – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydöst 

Bilaga 6b – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från sydväst 

Bilaga 6c – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordväst 

Bilaga 6d – Utan byggnad i kv 8. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, vy från nordöst 

För att lättare kunna analysera om riktvärdena klaras för respektive kvarter/byggnad visas även närbilder av 

beräkningsresultatet nedan. Kvarteren/byggnaderna har numrerats enligt figur 6 och 7. 

Figur 6 Numrerade kvarter/byggnader. Vy från ovan 
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Figur 7  Numrerade kvarter/byggnader. Vy från sydost  

5.1 Bostäder. Ljudnivå vid fasad 

Enligt Förordning (2015: 216) är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder 60 dBA. Om detta 

värde klaras finns inga riktvärden för den maximala ljudnivån att förhålla sig till.  

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA överskrids vid någon fasad bör minst hälften av bostadsrummen 

(sovrum och vardagsrum) i bostaden vändas mot skyddad sida d v s mot sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

och 70 dBA maximal ljudnivå klaras.  
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 Kvarter 1 

 
 

 

 
Figur 8 Kvarter 1 och 2, i nordvästra delen av centrum. Vy från väst respektive öst 

Byggnad i väster (1A) 

Vid fasad mot väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av 

bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras in mot gården.  

 

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. 

Byggnad i öster (1B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 2 

 
 

 

 
Figur 9 Kvarter 1 och 2, i nordvästra delen av centrum. Vy från väst respektive öst. " 

Byggnad i väster (2A) 

Vid fasader mot söder och väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras för flertalet lägenheter in mot 

gården.  

 

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. 

Byggnad i öster (2B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. 

Vid gavelfasaden mot söder överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av 

bostadsrummen i bostäderna närmast gaveln vändas mot skyddad sida vilket inte finns. I gaveln klaras 

däremot riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 
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 Kvarter 3 

 

 

Figur 10 Kvarter 3 med parkeringshus samt bostäder/lokaler mot torget. Vy från sydost. 

I våning 1 planeras butiker och i våning 2-5 planeras enkelsidiga lägenheter mot öster. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för fåtal lägenheter i våning 2 och 3. För lägenheter där 

riktvärdet 60 dBA överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Med 

föreslagen utformning av bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. 

 

Ett alternativ för bostad där ekvivalenta ljudnivån vid fasad är mellan 61 och 65 dBA kan vara en mindre 

bostad (< 35 m2) då riktvärdet för mindre bostäder är högre, 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 

Vid fasad där ekvivalenta ljudnivån överskrider 65 dBA kan inte riktvärden för bostäder klaras utan särskilda 

bullerskyddsåtgärder. Möjlig åtgärd kan t ex vara en hög skärm mellan kvarter 3 och 6. 
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 Kvarter 4 och 5 

 
 

 

 
Figur 11 Kvarter 4 och 5, med befintliga handelskvarter vid torget och Skansgränd, med föreslagen påbyggnad med 
bostäder. Vy från nordost respektive sydväst. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 6 med byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 12. Kvarter 6 med befintlig handelsbyggnad vid torget med föreslagen påbyggnad med bostäder mot torget och 
Guldsmedsplatsen. Vy från sydväst och nordost. 

Länga i väster (6A) 

Vid fasader mot söder och väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras för flertalet lägenheter vid fasad 

mot norr.  

Länga i öster (6B) 

Vid fasader mot väster och söder överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras vid fasad mot öster.  
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 Kvarter 6 utan byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 

 

 

 
Figur 13  kvarter 6 med befintlig handelsbyggnad vid torget med föreslagen påbyggnad med bostäder mot torget och 
Guldsmedsplatsen. Vy från sydväst och nordost. 

Länga i väster (6A) 

Vid fasader mot söder och väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras vid fasad mot norr.  

Länga i öster (6B) 

Vid fasader mot väster och söder samt översta våningen mot öster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 

60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Detta klaras för 

de nedre våningarna mot öster men inte för de övre våningarna. Riktvärdena klaras inte för denna byggnad 

utan särskilda bullerskyddsåtgärder (t ex skärm). 

 Kvarter 7 och 8 

Kvarter 7 och 8 föreslås vara parkerings- och mobilitetshus i samband med resecentrum. Eftersom inga 

bostäder föreslås redovisas de inte separat, men har betydelse för bullerdämpande effekt för bostäderna norr 

om, kvarter 6, 9 och 16. 
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 Kvarter 9 med byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 14  Kvarter 9 med föreslaget parkeringshus med bostadskvarter norr om. Vy från sydost respektive nordväst. 

Länga i väster och norr (9A och 9B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 

Länga i öster (9C) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. 

Vid gavelfasaden mot söder i våning 5 överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst 

hälften av bostadsrummen i lägenheterna närmast gaveln vändas mot skyddad. Med föreslagen utformning av 

bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. I gaveln klaras däremot riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 
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 Kvarter 9 utan byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 

 

 

 
Figur 15 Kvarter 9 med föreslaget parkeringshus med bostadskvarter norr om. Vy från sydost respektive nordväst. 

Länga i väster (9A) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. För översta våningen mot söder och 

väster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen 

vändas mot skyddad sida vilket inte finns. Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 

Länga i norr (9B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras.  

Länga i öster (9C) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. För översta våningen mot söder och 

öster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av vändas mot skyddad 

sida. Med föreslagen utformning av bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. Däremot klaras riktvärdet för 

mindre bostäder (< 35 m2). 
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 Kvarter 10 

 
 

 

 
Figur 16 Kvarter 10 med föreslagen verksamhet i söder med bostadskvarter norr om. Vy från sydost respektive nordväst. 

Länga i väster (10A) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för de nedre våningarna. För de övre våningarna mot väster, 

söder och öster överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av 

bostadsrummen i lägenheterna närmast gaveln vändas mot skyddad sida. Med föreslagen utformning av 

bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2) för 

flertalet lägenheter. I gaveln överskrids riktvärdet även för mindre bostäder, 65 dBA, utan särskilda 

bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena klaras inte för lägenheter i gaveln utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 

Möjliga åtgärder kan t ex vara att sänka bostadsbyggnaderna eller höja verksamhetsbyggnaderna. 

Längorna i norr (10B, 10C) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för större delen av huset. 

Vid fasader mot söder i översta våningen överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör 

minst hälften av bostadsrummen i bostaden vändas mot skyddad sida. Med föreslagen utformning av 

bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2). 
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Länga i öster (10D) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för de nedre våningarna. För de övre våningarna överskrids 

riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen i lägenheterna närmast 

gaveln vändas mot skyddad sida. Med föreslagen utformning av bebyggelsen finns dock ingen skyddad sida. 

Däremot klaras riktvärdet för mindre bostäder (< 35 m2) för flertalet lägenheter. I gaveln överskrids riktvärdet 

även för mindre bostäder, 65 dBA, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena klaras inte för lägenheter 

i gaveln utan särskilda bullerskyddsåtgärder.  

 Kvarter 11b 

Planeras ej för bostad 
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 Kvarter 12 och 13  

 
 

 

 
Figur 17 Kvarter 12 och 13 med föreslagna bostadskvarter. Vy från norr respektive söder. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 14 och 15 

 
 

 

 
Figur 18 Kvarter 14 och 15 med föreslagna bostadskvarter. Vy från söder respektive norr. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 16 med byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 19 Kvarter 16 med föreslagna bostadskvarter. Vy från norr respektive söder. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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 Kvarter 16 utan byggnader söder om resecentrum (kv 8) 

 
 

 

 
Figur 20 Kvarter 16 med föreslagna bostadskvarter. Vy från norr respektive söder. 

Länga i (16A) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras för de nedre våningarna. För de övre våningarna mot söder 

överskrids riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA. Därmed bör minst hälften av bostadsrummen i bostaden 

vändas mot skyddad sida vilket finns in mot gården.  

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. 

Längorna i (16B) 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA klaras. 
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5.2 Bostäder. Ljudnivå på uteplats 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA, avser ljudnivå vid uteplats i anslut-

ning till bostad. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats 

uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö accepteras. 

I figur 17 och på bilaga 1 och 4 har områden markerade med grönt, ekvivalent ljudnivå om 50 dBA eller lägre 

och i figur 18 och på bilaga 2 och 5 har områden markerade med grönt maximal ljudnivå om 70 dBA eller 

lägre.  

Figur 21 Ekvivalent ljudnivå 1,7 m över mark 

 

 

Figur 22 Maximal ljudnivå 1,7 m över mark  

Om gemensamma uteplatser förläggs inom de ”gröna” områden klaras riktvärdena för uteplats. För många 

lägenheter klaras riktvärdet även på privata uteplatser/balkonger om dessa är placerade så att riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA klaras. För kvarter 10 kommer särskilda buller-

skyddsåtgärder krävas med denna utformning, för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats. 
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5.3 Skola/förskola. Ljudnivå på skolgård 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå 70 dBA avser de delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet I figur 19 och på bilaga 1 och 4 har områden markerade med 

grönt, ekvivalent ljudnivå om 50 dBA eller lägre och i figur 20 och på bilaga 2 och 5 har områden markerade 

med grönt maximal ljudnivå om 70 dBA eller lägre.  

  

§

 

Skolgård Förskolegård  

Figur 23 Ekvivalent ljudnivå 1,7 m över mark 

  

 

Skolgård Förskolegård  

Figur 24 Maximal ljudnivå 1,7 m över mark 

För att klara riktvärdena för skolgård krävs bullerskyddsåtgärder om orangeamarkerade ytor inom skolgården 

planeras för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Möjlig åtgärd är skärm längs omgivande vägar. Om 

orangeamarkerade ytor planeras som övrig vistelseyta klaras riktvärdena. 

För att klara riktvärdena för förskolegård krävs bullerskyddsåtgärder. Möjlig åtgärd är skärm längs omgivande 

vägar. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I kommunens förslag till bebyggelse inom Landvetter centrum har byggnader med verksamheter placerats 

närmast riksväg 40. Detta 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 kvartersbebyggelse 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 kommunens förslag till stadsbyggnadsplan kommer bullerkraven klaras för 

flertalet bostäder, se figur 25 och bilaga 7. För en del byggnader krävs skyddad sida vilket finns för flertalet 

lägenheter med nuvarande förslag. För kvarter 3 klaras bullerkraven för större lägenheter endast för ett fåtal 

lägenheter. Bullerkraven för mindre lägenheter klaras för flertalet lägenheter. För några lägenheter klaras inte 

bullerkraven varken för större eller mindre lägenheter då det inte finns någon skyddad sida. Möjlig åtgärd kan 

vara hög skärm mellan kvarter 3 och 6. För kvarter 9 och 10 klaras inte bullerkraven för bostäder i de övre 

våningarna mot söder. Möjliga åtgärder kan t ex vara att sänka bostadsbyggnaderna eller höja 

verksamhetsbyggnaderna. För kvarter 10 krävs åtgärder för att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 

uteplats t ex genom att minska avstånden mellan byggnaderna mot nya gatan i norr. 
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Figur 25 Sammanfattande karta med slutsatser och rekommendationer (se även bilaga 7) 

 

Observera att byggnaderna i sig fungerar som bullerskärmar. Om byggnader tas bort, blir högre/lägre vrids etc 

kommer ljudnivåerna att förändras för kringliggande bebyggelse.  

 

För planerad skola krävs skärm längs omgivande vägar alternativt en lång skolbyggnad längs nya gatan i 

söder. För befintlig förskola krävs skärm längs omgivande vägar om riktlinjer för buller ska uppnås. 

 

Med kommunens nuvarande förslag till utformning 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 bostadsbebyggelsen inte blir utsatta för höga ljudnivåer under längre tid.  
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BILAGA 1

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark
samt frifältsvärden per våningsplan

Befintlig bostadsbyggnad

Övrig befintlig byggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad

Ny skola

Bullerskärm

0 25 50 100 150
m

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 2

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark

Befintlig bostadsbyggnad

Övrig befintlig byggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad

Ny skola

Bullerskärm

0 25 50 100 150
m

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 3a - vy från sydöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 3b - vy från sydväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 3c - vy från nordväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 3d - vy från nordöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 4

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark

Befintlig bostadsbyggnad

Övrig befintlig byggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad

Ny skola

Bullerskärm

0 25 50 100 150
m

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 5

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Ljudutbredning 1,7 m över mark

Befintlig bostadsbyggnad

Övrig befintlig byggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Ny bostadsbyggnad

Ny skola

Bullerskärm

0 25 50 100 150
m

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 6a - vy från sydöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 6b - vy från sydväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 6c - vy från nordväst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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BILAGA 6d - vy från nordöst

Landvetter C
Landvetter kommun

VÄGBULLER
Prognosår 2040

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Fasadredovisning i 3D

Upprättad av: Samantha Avramovic
Datum: 2021-11-12

Uppdragsnummer: 107 55 61
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11a

11b

I kvarter 6 klaras bullerkraven 
förutsatt en skyddad sida 
(finns med nuvarande 
utformning) och att kvarter 7 
och 8 kommer till. Om kvarter 
7 och 8 inte kommer till klaras 
bullerkraven för hus 6A med 
skyddad sida men för hus 6B 
finns ingen skyddad sida.

I kvarter 3 klaras bullerkraven 
för större lägenheter endast 
för ett fåtal lägenheter. 
Bullerkraven för mindre 
lägenheter klaras för flertalet 
lägenheter. För några 
lägenheter klaras inte  
bullerkraven varken för större 
eller mindre lägenheter. 
Möjlig åtgärd är hög skärm 
mellan kvarter 3 och 6.  

Kvarter 7 och 8 planeras ej för 
bostäder. Byggnaderna är dock 
viktiga då de skärmar av ljudet för 
bakomliggande bostäder (kvarter 
6, 9 och 16).

I kvarter 10 klaras bullerkraven för 
flertalet bostäder i de nedre 
våningarna. För bostäder i de övre 
våningarna överskrids bullerkraven, i 
vissa fall även för mindre bostäder. För 
att klara bullerkraven för uteplats krävs 
åtgärder. Möjliga åtgärder får utredas i 
fortsatt process.

I kvarter 12, 13, 14 och 15 klaras 
bullerkraven. 

I kvarter 17 med föreslagen 
skolbyggnad krävs en skärm längs 
omgivande vägar alternativt att 
skolbyggnaden byggs som ett långt hus 
parallellt med nya gatan. Inga 
riktvärden finns vid fasad.

I kvarter 4 och 5 klaras bullerkraven för 
en påbyggnad. Om bebyggelse i kvarter 
6 inte kommer till kommer bullerkraven 
sannolikt inte klaras utan åtgärd.

I kvarter 1 och 2 klaras 
bullerkraven för ca hälften 
av bostäderna. För 
resterande bostäder krävs 
en skyddad sida för att klara 
bullerkraven (finns med 
nuvarande utformning).

I kvarter 9 klaras bullerkraven med undantag 
av några bostäder i de övre våningarna mot 
söder. Om kvarter 7 och 8 inte kommer till 
överskrids bullerkraven för fler bostäder i de 
övre våningarna. Möjliga åtgärder får utredas 
i fortsatt process. 

I kvarter 16 klaras bullerkraven 
förutsatt att kvarter 7 och 8 kommer 
till. Om kvarter 7 och 8 inte kommer till 
krävs skyddad sida (finns med 
nuvarande utformning). 

Kvarter 11b planeras ej för bostäder. 
Byggnaden är dock viktig då den 
skärmar av ljudet för bakomliggande 
förskola och bostäder

I kvarter 11a med befintlig förskola 
krävs en skärm längs omgivande 
vägar för att klara bullerkraven. Inga 
riktvärden finns vid fasad.

BILAGA 7
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15 

 

Från 1972 kunde det finnas kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och 

fastighetsregistermyndigheter. Sedan 1 januari 1996 kan kommuner 

genom Lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet ansöka skriftligt till 

Lantmäteriet och av regeringen få tillstånd att upprätta en kommunal 

lantmäterimyndighet. Lantmäteriet är även den myndighet som utövar tillsynen över 

de kommunala lantmäterimyndigheterna.[2] Det finns nu 39 kommunala 

lantmäterimyndigheter.[3] 

En kommunal lantmäterimyndighet har den egna kommunen som arbetsområde, har 

åtminstone två tjänstemän som i huvudsak ägnar sig åt lantmäteriförrättningar, och 

samarbetar nära med Lantmäteriet.[4] 

De ärenden som en kommunal lantmäterimyndighet hanterar består av[5] 

• fastighetsbildning, förändringar 

av fastighetsgränser, samfälligheter och servitut, 

• fastighetsbestämning, 

• särskild gränsutmärkning, och 

• fastighetsregistrering. 

Vissa ärenden skall dock på grund av storlek med mera överlåtas till Lantmäteriet. 

Sådana ärenden är[5] 

• änden då kommunen är inblandad och någon av de andra inblandade begär 

att Lantmäteriet skall ta över,[6] 

• ärenden som sträcker sig över kommungränsen, 

• stora jord- och skogsbruksärenden som inte omfattar ny bebyggelse, och 

• andra särskilda ärenden som av kompetens- eller resursskäl inte bör 

handläggas hos myndigheten. 

 

Vi vill också att förvaltningen har inriktningen att se över om det finns intresse 
för gemensam kommunal Lantmäterimyndighet med någon eller några av våra 
grannkommuner (Göteborg och Mölndal har redan egna). 
 

Utveckla Landvetter för framtiden 

I budget för 2017 gav majoriteten förvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete med 

en fördjupad stadsbyggnadsstudie för Mölnlyckes centrala delar. Arbetet har 

resulterat i en första rapport som färdigställdes under början av 2018. Syftet är att vi 

som politiker skall få ett underlag om vägval för den fortsatta utvecklingen. Också 

Landvetter samhälle har sina utmaningar. R40 skär rak igenom orten och 

bullernivåerna måste lösas på något sätt. En överdäckning av R40 genom Landvetter 

måste utredas för att möjliggöras eller avfärdas och bullret måste hanteras oavsett. 

 

För att säkra att Landvetter vidareutvecklas till det attraktiva samhälle som vi önskar, 

givet dess storlek och framtida utveckling med kopplingar till Landvetter Södra, och 

få ett fullödigt beslutsunderlag i rätt tid, ger vi förvaltningen i uppdrag att göra en 
fördjupad stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå/arkitekttävling/parallella 
uppdrag att genomföras under det kommande året. Inriktningen skall vara att 
ha ett särskilt fokus på en attraktiv stadskärna, överdäckning, minskat buller i 
Landvetter och hur en ändamålsenlig och rätt dimensionerad infrastruktur kan 
säkras för alla trafikslag och möjlig koppling till Landvetter södra. Resultatet 
utgör en del av underlaget till kommande översiktsplan (ÖP). 
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