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§ 147  Dnr 2021KS149 

Redovisning av uppdrag om fördjupade studier för alla orter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om att genomföra fördjupade studier för alla 
orter är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med budget/plan för 2019–2023, som antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 
2018 § 119, fick förvaltningen i uppdrag att genomföra fördjupade studier av alla större 
orter för att få ett fördjupat underlag för hur en framtida utveckling för respektive ort kan se ut 
som en del i framtagandet av översiktsplanen.   
  
Förvaltningen har tagit fram ortstudier för Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, 
Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby. Framtagna ortstudier utgör en av utgångspunkterna i 
arbetet med ny översiktsplan för 2040. För respektive ort ger studien en bild av platsen idag, 
historisk framväxt, livsmiljön idag, dialogarbetets resultat, ortens potential och utmaningar 
samt utvecklingsförslag.  
  
Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra fördjupade studier för alla orter är 
genomfört enligt uppdraget. Ortsstudierna är kommunicerade till allmänheten som en nyhet 
via hemsidan samt genom utskick till föreningar på orterna, företagarföreningar, större aktörer 
i de olika orterna, och till kommunens fem olika råd.   
  
Remiss av ortsstudierna för faktagranskning genomfördes under perioden 
3–24 maj 2021. Ortstudierna för Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda, 
Hällingsjö och Eskilsby fanns tillgängliga på kommunens hemsida. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 februari 2022  
 Ortstudie Rävlanda  
 Ortstudie Hindås  
 Ortstudie Hällingsjö  
 Ortstudie Härryda  
 Ortstudie Landvetter  
 Ortstudie Mölnlycke  
 Ortstudie Eskilsby  
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Redovisning av uppdrag om fördjupade studier för alla 
orter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget om att genomföra fördjupade 
studier för alla orter är genomfört och därmed avslutat. 

 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med budget/plan för 2019–2023, som antogs av 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, fick förvaltningen i uppdrag att 
genomföra fördjupade studier av alla större orter för att få ett fördjupat 
underlag för hur en framtida utveckling för respektive ort kan se ut som en 
del i framtagandet av översiktsplanen.   
  
Förvaltningen har tagit fram ortstudier för Mölnlycke, Landvetter, Härryda, 
Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby. Framtagna ortstudier utgör en 
av utgångspunkterna i arbetet med ny översiktsplan för 2040. För respektive 
ort ger studien en bild av platsen idag, historisk framväxt, livsmiljön idag, 
dialogarbetets resultat, ortens potential och utmaningar samt 
utvecklingsförslag.  
  
Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra fördjupade studier för 
alla orter är genomfört enligt uppdraget. Ortsstudierna är 
kommunicerade till allmänheten som en nyhet via hemsidan samt genom 
utskick till föreningar på orterna, företagarföreningar, större aktörer i de 
olika orterna, och till kommunens fem olika råd.   
 
Remiss av ortsstudierna för faktagranskning genomfördes under perioden  
3–24 maj 2021. Ortstudierna för Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, 
Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby fanns tillgängliga på kommunens  
hemsida. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 14 februari 2022  
 Ortstudie Rävlanda  
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 Ortstudie Hindås  
 Ortstudie Hällingsjö  
 Ortstudie Härryda  
 Ortstudie Landvetter  
 Ortstudie Mölnlycke  
 Ortstudie Eskilsby  
 Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018 § 119 
 

Ärendet 
I samband med budget/plan för 2019–2023, som antogs av  
kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 119, fick förvaltningen i uppdrag att 
genomföra fördjupade studier av alla större orter (Mölnlycke, Landvetter, 
Härryda, Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Eskilsby) för att få ett fördjupat 
underlag för hur en framtida utveckling för respektive ort kan se ut som en 
del i framtagandet av översiktsplanen.   
  
Utifrån uppdraget har syftet med ortstudierna varit att genomföra studier 
som dels fungerar som strategiskt planeringsunderlag och dels som  
planeringsunderlag för kommande översiktsplan samt andra  
utvecklingsprojekt.   
  
Ortstudierna baseras på tidigare dialogarbete (2016–2019), statistik, fakta-
insamling samt analys av dessa. Deltagandet på tidigare dialoger finns inte 
sammanställt. Det har därför inte varit möjligt att analysera hur väl  
dialogerna representerar olika gruppers perspektiv på orternas framtid.    
  
För respektive ort ger studien en bild av platsen idag, historisk framväxt, 
livsmiljön idag, dialogarbetets resultat, ortens potential och utmaningar samt 
utvecklingsförslag. De ger en bild av de viktigaste lokala frågorna och vad 
som är viktigt att utveckla.   
  
Resultatet av ortstudierna har kommunicerats under februari månad som 
nyhet på hemsidan samt genom utskick till föreningar på orterna, 
företagarföreningar, större aktörer i de olika orterna, kommunens fem olika 
råd (Brottsförebyggande råd, Pensionärsråd, Rådet för 
funktionshinderfrågor, Rådet för idéburna organisationer och Ungdomsråd) 
under februari månad 2021.  
 
Efter publiceringen på hemsidan och utskicket kom det till kommunens 
kännedom att det förekommit faktafel i några av ortsstudierna. För att rätta 
till felaktigheterna i dem genomförde kommunen en remiss av ortsstudierna 
för faktagranskning under perioden 3–24 maj 2021. Remissen skickades till 
bibliotek, kulturhus, hembygdsföreningar, kommunalföreningar och sam-
hällsföreningar. 
 
Utifrån inkomna remissvar har ortsstudierna för de olika orterna reviderats 
vad gäller redovisning av felaktigheter och inte avseende förutsättningar och 
fakta som förändrats efter ursprunglig kommunicering i februari 2021. 
Ortsstudierna har tagits fram under 2019–2020. 
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Ortsstudierna finns tillgängliga i kommunhuset samt på hemsidan, dels 
kopplat till översiktsplanen och dels kopplat till kommundelsdialogerna.   
 
 
Förvaltningens bedömning  
Framtagna ortstudier utgör en av utgångspunkterna i arbetet med ny  
översiktsplan för 2040. Studierna av orterna har delvis högre 
detaljeringsgrad än vad som är lämpligt att redovisa i en översiktsplan 
därför utgör de ett viktigt underlag även i andra kommande planerings- och 
utvecklingsprojekt.   
  
Studierna utgör inte heltäckande förslag enligt plan- och bygglagen, vilket 
innebär att det finns ytterligare förutsättningar som behöver vägas in i 
kommande projekt.   
  
Förvaltningen bedömer att uppdraget är utfört enligt kommunfullmäktiges 
uppdrag i och med att de är kommunicerade till invånarna i kommunen 
genom utskick, remiss och genom att de finns tillgängliga på kommunens 
hemsida.   
  
 
 
Anders Ohlsson Mariana Andersson 
Samhällsbyggnadschef Plan- och bygglovschef
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5Ortsstudie för Rävlanda

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

Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Rävlanda är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orsstudien blivit reviderad.  

Rävlanda

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

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Rävlanda kommundel.

Introduktion

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal
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6 Ortsstudie för Rävlanda

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

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

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

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

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

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

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

Bebyggelse utmed järnvägen.
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7Ortsstudie för Rävlanda
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8 Ortsstudie för Rävlanda

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

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

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

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

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

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

Bostadsutbudet utgörs i första hand av äganderätter 
i form av småhus som uppgår till 81 % av 
bostadsbeståndet. Hyresrätter utgör 17 % och 
andelen bostadsrätter är 2 %.  
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Bebyggelsestruktur i Rävlanda tätort.
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11Ortsstudie för RävlandaRävlanda tätort, vy mot norr 2015.
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12 Ortsstudie för Rävlanda

Blå- och grönstruktur
Rävlanda ligger strax norr om Storåns dalgång på 
gränsen mellan skog och jordbruksbygd. Norrut mot 
Hindås finns ett stort sammanhängande skogsområde 
som korsas av riksväg 40. Landskapet är kuperat och 
erbjuder fin utsikt på flera håll. Bäckravinerna runt 
Rävlanda ger landskapet en spännande karaktär.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rävlanda Station
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Service och verksamheter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rävlanda bibliotek och Rammsjöns badplats.
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Åldersfördelning 
Rävlandas åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesverksam ålder på orten men 
också ett relativt jämnt förhållande mellan 
andelen barn/unga och äldre.
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Kommundel Rävlanda
Utgörs av Rävlanda tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området om 
inte annat anges. 
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Medelålder

Rävlanda

1 535
Invånare i Rävlanda tätort

2018- 2%
Befolkningsförändring

Härryda kommuns fjärde största ortsstudieort
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Ortsfakta
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Mölnlycke

25 min 25 min 1 h 45 min

Landvetter Airport

50 min 13 min 1 h 10 min

Kungsbacka

1 h 5 min 40 min 1 h 55 min

Borås

25 min

25 min

1 h 45 min

Göteborg

40 min

30 min

2 h 30 min

Förskola 

Skola F-5/6 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Serviceutbud
Rävlanda har ett relativt gott utbud av 
offentlig service som främst används av 
boende på orten. Kommersiell service 
saknas. 

Arbetsmarknad
Rävlanda har en marginell arbetsmarknad. 
Ortens invånare arbetar främst i andra större 
orter och i intilliggande kommuner. 

85%
av invånarna pendlar

40,5%

Göteborg Borås Mölndal

9% 7,5%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.

Övriga

43%

Kollektivtrafik

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

Göteborg

betrakta 
som bra med tanke på ortens storlek

 men restiden skiljer sig markant mellan  

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

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
81%

2%
Bostadsrätt

Äganderätt
17%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
53%

35%
Högskola

Gymnasie
11%

buss och tåg. Rävlanda kan, enligt regionens

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

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan

Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.
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Rävlanda enligt Rävlandaborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Björketorps kyrka vid Rävlandas södra entré.
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+
!

• Varierat utbud av offentlig och kommersiell service 

• Tågstation

• Strategiskt läge mellan Borås och Göteborg

• Starkt föreningsliv 

• Stort utbud av mötesplatser med idrottsanknytning

• Boende positiva till utveckling av orten

• Närhet till naturen

• Begränsad mängd arbetsplatser

• Begränsad kollektivtrafik kväll och helg

• Tung trafik i centrum

• Begränsat gång- och cykeltrafiknät

• Bredare utbud av varierade upplåtelseformer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Storåns dalgång
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Gång- & cykelkoppling

Utvecklingsområde

Rekreationsområde

Verksamhetsområde

Idrottshall

Förstärka/skapa grönstråk
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Stationsområdet 
• Stationsområdet föreslås kunna utvecklas med aktivitetsytor 

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

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

Bebyggelse
• Bostadsutveckling med blandade upplåtelseformer och olika 

bostadstyper.

• Placera ny bebyggelse inom redan befintlig struktur.

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

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

orten.

• Gång- och cykelväg till Bollebygd. 

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

Storån.

• Utveckla och bevara naturkilarna som entréer till Rammsjöns 
friluftsområde. 

• Utveckla området längs med Rammsjöbäcken.

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

Foton 
s.4 Emmy Jonsson, Fredrik Åkerberg, Jan Kwarnmark  
s.6 Historisk bild
s. 8 Fredrik Åkerberg, Jan Kwarnmark 
s.12 Karin Meyer
s. 14 Emmy Jonsson
s. 16 Emmy Jonsson
s. 22 Emmy Jonsson
s. 24 Jan Kwarnmark
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Hindås är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orsstudien blivit reviderad.  

Hindås

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

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Hindås kommundel.

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Mölndal

Introduktion

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

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

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

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

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

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

Kyrka

Järnväg

Mölndalsån

Boråsvägen

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

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

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

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

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

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

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

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

Julbelysning i Hindås
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11Ortsstudie för HindåsCentrala Hindås, vy mot norr 2015.
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Grön- och blåstruktur
Landskapet runt Hindås är tydligt märkt från istiden. I 
Hindås kittel- och moränlandskap, som sträcker sig ut 
på Bocköhalvön norr om Boråsvägen, finns samlingar 
av dödisgropar och åsar. En lång rullstensås går också 
att följa genom landskapet. 

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

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

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

Andra rekreationsstråk i orten är den promenadstig 
som följer Mölndalsån.

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

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

Västra Nedsjön med Bocköhalvön i förgrunden. Vy mot öster.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamhetsområde finns mellan Mölndalsån och 
Göteborgsvägen.

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

Socialt liv och mötesplatser

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

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

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

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

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

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

Hindås föreningsliv präglas av aktiviter med anknytning till sport och rekreation.
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Page 614 of 798



18 Ortsstudie för Hindås

Hindås

Åldersfördelning 

många barnfamiljer på orten.

+ 65 år
16%

M
öl

nl
yc

ke

La
nd

ve
tt

er
  

H
in

då
s

R
äv

la
nd

a

 H
är

ry
da

H
äl

lin
gs

sj
ö

Es
ki

ls
by

12000

9000

6000

  3000

  1500

15000

18000

55%
20-64 år

0-19 år
29%

11 %
Ensamhushåll

Kommundel Hindås
Utgörs av Hindås tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området om 
inte annat anges. 

39 år
Medelålder

Hindås

2 620
Invånare i Hindås tätort

2018- 3%
Befolkningsförändring

Härryda kommuns tredje största ortsstudieort

3 172
Invånare i kommundel

Ortsfakta

Förskola 

Skola F-5/6 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Arbetsmarknad
Hindås har en liten arbetsmarknad. Ortens 
invånare arbetar främst i andra större orter 
och i intilliggande kommuner. 

85%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Hindås har ett relativt stort serviceutbud 
med förskola, skola, bibliotek, vårdcentral 
och ett småskaligt handelscentrum vid ortens 
järnvägsstation.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
86%
Äganderätt

13%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
46%

43%
Högskola

Gymnasie
11%

Mölnlycke

25 min 40 min 1 h 15 min

Landvetter Airport

40 min 12 min 40 min

Kungsbacka

55 min 45 min 2 h 25 min

Borås

45 min

25-30 min

2 h 5 min

Göteborg

40 min

30 min

2 h 

48%

Göteborg Mölnlycke Mölndal

9% 8%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

35%

Kollektivtrafik

och Göteborg samt Bollebygd och 
Mönlycke. Från stationen avgår pendeltåg 
till Göteborg och Borås.

tanke på ortens storlek. Hindås är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om tio 
dubbelturer per vardag och tre dubbelturer 
per helg. Dagens utbud uppgår till 76 
dubbelturer.

Övriga

Bostadsrätt
>1%

Ortsstudieorter efter invånarantal

Page 615 of 798



19Ortsstudie för Hindås

Hindås

Åldersfördelning 

många barnfamiljer på orten.

+ 65 år
16%

M
öl

nl
yc

ke

La
nd

ve
tt

er
  

H
in

då
s

R
äv

la
nd

a

 H
är

ry
da

H
äl

lin
gs

sj
ö

Es
ki

ls
by

12000

9000

6000

  3000

  1500

15000

18000

55%
20-64 år

0-19 år
29%

11 %
Ensamhushåll

Kommundel Hindås
Utgörs av Hindås tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området om 
inte annat anges. 

39 år
Medelålder

Hindås

2 620
Invånare i Hindås tätort

2018- 3%
Befolkningsförändring

Härryda kommuns tredje största ortsstudieort

3 172
Invånare i kommundel

Ortsfakta

Förskola 

Skola F-5/6 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Arbetsmarknad
Hindås har en liten arbetsmarknad. Ortens 
invånare arbetar främst i andra större orter 
och i intilliggande kommuner. 

85%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Hindås har ett relativt stort serviceutbud 
med förskola, skola, bibliotek, vårdcentral 
och ett småskaligt handelscentrum vid ortens 
järnvägsstation.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
86%
Äganderätt

13%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
46%

43%
Högskola

Gymnasie
11%

Mölnlycke

25 min 40 min 1 h 15 min

Landvetter Airport

40 min 12 min 40 min

Kungsbacka

55 min 45 min 2 h 25 min

Borås

45 min

25-30 min

2 h 5 min

Göteborg

40 min

30 min

2 h 

48%

Göteborg Mölnlycke Mölndal

9% 8%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

35%

Kollektivtrafik

och Göteborg samt Bollebygd och 
Mönlycke. Från stationen avgår pendeltåg 
till Göteborg och Borås.

tanke på ortens storlek. Hindås är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om tio 
dubbelturer per vardag och tre dubbelturer 
per helg. Dagens utbud uppgår till 76 
dubbelturer.

Övriga

Bostadsrätt
>1%

Ortsstudieorter efter invånarantal

Page 616 of 798



20 Ortsstudie för Hindås

Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

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

Hindås enligt Hindåsborna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hindås centrum.
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+
!

• Tydlig profilering som frilufts- och rekreationsort

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

• Starkt föreningsliv för kultur, konst, idrott och friluftsliv

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

• Befintlig kulturhistorisk villabebyggelse som skapar 
stark arkitektoniskt historisk koppling 

• Järnvägsort, stationen

• Ny skola på gång

• Saknar definierat centrum

• Saknar långsiktig vision för centrumutveckling

• Brister i det kommersiella och offentliga serviceutbudet

• Skola i behov av upprustning

• Boråsvägen skapar nord-sydlig barriär

• Variation avseende bebyggelsetyper/upplåtelseformer 
saknas

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

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

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

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

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

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

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

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

Hindås kyrka vid Reisens kulle.
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Förstärka/skapa grönstråk

Utvecklingsområde

Högre bebyggelse

Stadsmässig vägstruktur

Verksamhetsområden

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

bostäder i flerbostadshus. 

• Rusta upp genom exempelvis belysning och planteringar. 

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

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

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

• Värna och utveckla Bocköhalvöns gröna värden och karaktär.

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

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

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

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

Bebyggelse
• I anslutning till stationsområdet och Hindås centrum föreslås ny 

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

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

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

Foton 
s.4 Carolina Eklöv, Anna Sigvardsson, Marie Ullnert, Karin Meyer, 
Mette Waldrop  
s.6 Historisk bild
s. 8 Marie Ullnert
s. 14 Mette Waldrop 
s. 22 Carolina Eklöv
s. 24 Karin Meyer
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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Härryda kommun   438 80 Mölnlycke    031-724 61 00   harryda.se
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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Hällingsjö är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orsstudien blivit reviderad. 

Hällingsjö
Hällingsjö är en tätort med 628 invånare och är den 
största orten i kommundelen Hällingsjö som även 
omfattar tätorten Stora Bugärde samt en del av 
kommunens landsbygd. 

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Hällingsjö kommundel.

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal

Introduktion

Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 
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Vid Gingsjön har människor levt, jagat, och fiskat 
sedan stenåldern. Runt sjön har yxor och rester efter 
redskapstillverkning hittats, vilket visar att trakten var 
befolkad för mer än 5 000 år sedan.

Orten Hällingsjö växte fram vid vägskälet mellan 
landsvägarna mot Göteborg, Borås och Småland, 
utmed den historiska farleden Västgötavägen. Under 
1700- och 1800-talet var Hällingsjö en betydelsefull 
knutpunkt för resor och transporter i regionen. 

Gästeriverksamhet och skjutsstation som tidigare 
legat i Stora Bugärde, nordväst om Hällingsjö, 
flyttade till orten i slutet av 1700-talet. Vid 
Hällingsjös gästgiveri kunde resenärer byta hästar, 
övernatta eller få sig ett mål mat. Intill sjöstranden 
står än idag en vägvisarsten som markerar läget 
för den gamla vägens sträckning. Gårdsplanen och 
bebyggelsen kring gästgiveriet är bevarad med bland 
annat lillstugan, stallet för de resandes hästar och 
andra uthus från 1800-talet.

Gisslebäcken som rinner söder ut från Gingsjön 
har haft stor betydelse för ortens framväxt. Under 
1800-talet fanns det två stycken garverier, ett på 
dammens västra sida och ett på den östra. Under 
mitten av 1850-talet byggdes en vattendriven kvarn i 
närheten av garveriet. 

Hällingsjös framväxt - från knutpunkt till tätort
Hällingsjö är beläget vid Gingsjöns södra strand. Orten var en knutpunkt under 1700- 
och 1800-talen men lämningar visar att området var befolkat redan för 5 000 år 
sedan. Dagens Hällingsjö är en mindre tätort med bostäder och skola. 

Kvar efter garverirörelsen finns grunder efter den 
träbyggnad som innehöll garveri och torkvind samt ett 
bostadshus som uppfördes på 1860-talet.

Under 1800-talet uppfördes också ett säteri, 
med tillhörande vattendriven såg. Säteriet, med 
tillhörande byggnader finns kvar idag och omgärdas 
av en park och en allé. 

När järnvägen, Boråsbanan, idag del av Kust till kust-
banan, var färdig 1894, minskade antalet resande 
via Hällingsjö. 1911 flyttade skjutsstationen till 
stationssamhället Rävlanda, och gästgiveriet lades 
ned några år senare.

Orten spelade en viktig roll för virkeshandeln, och 
enligt en reseberättelse från 1895 var orten vid 
denna tid den mest framstående i Björketorps 
socken. Hällingsjö har förtätats sedan dess och idag 
finns de olika beståndsdelar som utgör samhällets 
ursprung delvis inbäddade i ny bebyggelse eller 
omgärdade av moderna vägar.

Under 1900-talet har fritidshusbebyggelse och 
moderna villaområden samt offentlig service som 
skola och förskola tillkommit.

Hällingsjö GästgiveriHällingsjö centrum
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Gingsjön

Kommungräns mot Marks kommun

Damm

Eriksmyst

Kyrkhult

Väg
156

Gisslebäcken

Historiskt 
centrum 

Säteri

Kvarn   

Rosendal

Historisk utveckling i Hällingsjö tätort.

Länsväg

Historiskt vattendrag

Väg 

Byggnad

Historiskt centrumläge

Kulturmiljöområde

Fd fritidshusområde

Västgötavägens sträckning
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Hällingsjö karaktäriseras av närheten till naturen, 
sjön och den lantliga miljön med många vackra och 
intressanta kulturhistoriska platser. Centralt i tätorten 
ligger dammen som är en lämning efter tidigare 
garveriverksamhet. Hällingsjö kantas i väster av väg 
156 mellan Hindås och Kinna och mellan samhället 
och sjön löper Hällingsjövägen mot Rävlanda. 
Omgivningarna runt Hällingsjö präglas av både jord- 
och skogsbruk.

Sydost om Hällingsjö finns ett öppet 
jordbrukslandskap med gamla torp och gårdar. I 
nordväst finns stora skogsområden där bebyggelsen 
till stor del består av tidigare fritidshus från 
1950-talet och framåt.

Den ursprungliga bebyggelsen har vuxit upp längs 
de äldre vägsträckningarna samt kring Hällingsbergs 
säteri i den södra delen av orten. Sedan ortens 
funktion som vägkorsning och mötesplats försvann i 
samband med byggande av nya vägar och järnväg har 
utbyggnaden varit långsam med mindre tillskott av 
bostäder i etapper. 

Idag är bebyggelsen framför allt samlad längs 
Gingsjöns sydöstra kant, kring Garverivägen och 

Hälllingsjö allé i sydost. Ortens skola, förskola och 
fotbollsplaner ligger utmed Garverivägen, i den 
sydöstra delen av orten, medan bensinstationen med 
butik finns vid väg 156 i den nordvästra delen. 

Bebyggelsen i Hällingsjö består till stor del av 
villabebyggelse, men här finns också mindre inslag 
av låga flerbostadshus. Bostadsutbudet utgörs i 
första hand av äganderätter som uppgår till 95% av 
bostadsbeståndet. Andelen hyresrätter utgör 5 %.

Hällingsjö är i kommunens kulturmiljöplan utpekat 
som en kulturhistoriskt viktig och intressant miljö 
med säteriet, gästgiveriet och byggnader med 
koppling till den lokala småindustrin. Hällingsjö 
gästgiveri står idag i stort sett oförändrad sedan 
1860-talet. Gästgiveriet, bostadshusen på Hällingsjö 
säteri och garvarbostaden är samtliga byggnader med 
högt bevarandevärde. De tillhörande trädgårdarna 
som omgärdar bostadshusen i de tre anläggningarna 
är viktiga för helhetsintrycket. 

Bebyggelse i södra Hällingsjö

Hällingsjö är en småskalig bostadsort som karaktäriseras av vacker naturmiljö, 
kulturhistoriska platser och utblickar mot Gingsjön. Orten är liten och innehåller främst 
bostäder, grundläggande skolutbud och inslag av kommersiell service.

Bostäder i södra Hällingsjö

Hällingsjö idag
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Kommungräns mot Marks kommun

Gingsjön
Eriksmyst

Kyrkhult

Rosendal

Äganderätter

Hyresrätter

Samhällsfunktion

Väg 

Järnväg

Vatten

Byggnad

Stigar
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Grön- och blåstruktur
I väster och öster ansluter Hällingsjö till skogsbygd 
och i sydost mot åkerlandskap. 

Gingsjön är en klarvattensjö som omgärdas av 
barr- och lövskogar. Flera ovanliga fågelarter lever 
i och runt sjön, däribland storlom, kattuggla och 
sparvuggla. Sjön är en populär fiske- och badsjö. 
Från sjön rinner Gisslebäcken söderut genom 
Hällingsjö. Centralt i Hällingsjö är bäcken uppdämd. 
Dammanläggningen härstammar från ortens tidigare 
garveriverksamhet. Från Hällingsjö fortsätter 
Gisslebäcken söderut genom odlingslandskap, 
barrskog och lövskogsklädda raviner. I bäcken finns 
bäcköring, lygnernöring, elritsa samt den fridlysta 
flodpärlmusslan.

Från Gingsjön sträcker sig den så kallade 
Ubbhultsdrumlinen, en serie spolformade 
moränryggar som utgör ett markant inslag i 
landskapsbilden och är ett representativt exempel på 
ett geovetenskapligt värdefullt område. Större delen 
av ryggarna är uppodlade och bebyggelsen ligger 
utspridd längs med hela höjdstråket. Bildningen 
är nära 11 km lång. I området ingår även ett 
representativt odlingslandskap med förekomst av 
naturliga fodermarker samt rikkärr med artrik flora. 
Området är av riksintresse för naturvård och sträcker 
sig över kommungränsen in i Marks kommun. 

Från Ubbhultsdrumlinen rinner flera små vattendrag 
ner till Gisslebäcken. Vattnet rinner i en djupt 
nerskuren dalgång, där det växer näringsrik, fuktig 
lövskog. Dalgången är en nyckelbiotop med högsta 
naturvärde, vilket betyder att den har stor betydelse 
för missgynnade och hotade växter och djur. Förr 
betades dalgången av boskap, men nu är den mer 
eller mindre igenväxt. I Gisslebäckens omgivning 
lever en mängd arter som är beroende av denna 
speciella miljö med lövträd, död ved, näring och fukt. 
Här finns bland annat den storvuxna ormbunken 
strutbräken. I den källpåverkade skogen finns många 
känsliga lavar och mossor. 

I Hällingsjö, framförallt vid Gingsjön i norr och 
mellan Garverivägen och väg 156 i söder, finns större 
ansamlingar av grova ekar och andra lövträd, med 
goda förutsättningar att hysa rödlistade och andra 
skyddsvärda arter.

Dammen i centrala Hällingsjö har högra rekreativa 
värden. Gisslebäckens raviner i söder är branta och 
svårtillgängliga.

Dammen i Hällingsjö
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Grönyta / skog

Öppen mark

Åkermark

Väg 

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Tätort

Kommungräns mot Marks kommun

Damm

Gisslebäcken

Gingsjön

Ubbhultsdrumlinen

Grön- och blåstruktur i Hällingsjö tätort.

Eriksmyst

Kyrkhult

Gisslebäcken

Rosendal
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Trafikstruktur och kommunikationer
Hällingsjö ligger vid väg 156 som leder till Skene/
Kinna i söder. Riksväg 40 mellan Göteborg och Borås 
nås från Hällingsjö antingen i nordväst via väg 156 
eller i nordost via Hällingsjövägen. Hällingsjövägen 
följer Gingsjöns södra kant mot Rävlanda/Bollebygd 
österut och leder, via Hällingsjöbacken, mot 
Kungsbacka i väster. Hällingsjöbacken användes förr 
för motortävlingar. 

Hällingsjövägen och Garverivägen utgör ortens 
huvudgator och har båda koppling till väg 156. Till 
Garverivägen ansluter såväl några lokala bostadsgator 
som Furubergsvägen, som sträcker sig ut på 
landsbygden mot öster och kopplar samman den 
spridda bostadsbebyggelsen i öster med centrala 
Hällingsjö. 

Utmed väg 156, mellan Eriksmyst och 
Hällingsjövägen finns separat gång- och cykelväg. 
Gång- och cykelvägen leder vidare utmed 
Hällingsjövägen och Garverivägen förbi skola och 
förskola. Från Garverivägen finns också en koppling 
norrut genom skogsområdet till busshållplatsen vid 
Basåsvägen.  

Hällingsjö trafikeras av flera busslinjer. Den 
huvudsakliga pendlarhållplatsen finns vid väg 156, 
i utkanten av Hällingsjö, med pendlarparkering för 
både bil och cykel. Från denna hållplats går flera 

busslinjer mot bland annat Kinna och Göteborg. 
Utmed Hällingsjövägen går buss mellan Landvetter, 
Hällingsjö och Rävlanda. Denna linje stannar även 
vid Hällingsjöskolan. 

Avståndet mellan Hällingsjö och centrala Göteborg 
är ca 36 km. Att resa till Göteborg centrum från 
Hällingsjö tar ungefär 30 minuter med bil och 45 
minuter med buss. En hög andel av ortens invånare 
pendlar, 90%, och utav dessa pendlar majoriteten till 
Göteborg.

Pendelparkering vid väg 156 i centrala Hällingsjö.

Cykelparkering under tak vid pendelparkeringen.
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Service och verksamheter
För Hällingsjöborna är Landvetter centrum 
och Rävlanda närmst när det gäller tillgång på 
närservice. Skola (F- 5), förskola och fritidshem 
finns i Hällingsjö. Hällingsjöskolan är en av 
Härryda kommuns minsta skolor, med ca 120 
barn. När barnen börjar sjätte klass finns skola i 
Rävlanda. I orten finns också en bensinstation med 
postutlämning, liten livsmedelsbutik och café.

Socialt liv och mötesplatser
Hällingsjöskolan och Björkängens förskola utgör 
viktiga målpunkter och mötesplatser på orten, liksom 
bensinstationen med butik och pendlarparkering vid 
korsningen Hällingsjövägen och väg 156.

I Hällingsjö finns stora möjligheter till friluftsliv 
med närhet till såväl skogar som Gingsjön och 
Gisslebäcken. Badplats finns i Gingsjöns norra del. 
Sjön används för fiske samt till skidåkning och 
skridskoåkning vintertid. Vid Björkängsvägen finns en 
lekplats. Vid Gisslebäcken finns inga anlagda stigar, 
men i Hällingsjö samhälle går det att komma nära 
bäcken och den stora dammen. 

I den södra delen av orten finns Björkängsvallen 
med fotbollsplaner där IFK Hällingsjö bedriver 

fotbollsträning för barn & ungdomar. Förutom 
fotboll erbjuder klubben Drive in-bingo under 
sommarmånaderna.

Befolkning
Hällingsjö kommundel har en positiv 
befolkningsutveckling och inflyttningen var 2018 
något större än utflyttningen. 

I Hällingsjö finns en hög andel barnfamiljer. 54% av 
ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
27% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är 17%. 

Utbildningsnivån är något lägre än i de storstadsnära 
orterna. Av invånarna i arbetsför ålder har drygt 
hälften gymnasial utbildning, 54%. Andelen som 
har eftergymnasial utbildning är 36% och 10% har 
endast förgymnasial utbildning.

Barnfamiljer är en invånarkategori som attraheras av 
bostadsutbudet med hög andel äganderätter och ett 
naturnära läge med grundläggande skolutbud.

Drive in-bingoBjörkängsvallen
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Arbetsmarknad
Hällingsjö har en marginell arbetsmarknad. 
Ortens invånare arbetar främst i andra 
större orter och i intilliggande kommuner. 
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De vanligaste pendlingsorterna.   
 

35%

Kollektivtrafik

Rävlanda och Landvetter. På väg 156, i 

mot bl a Kinna och Göteborg.

på ortens storlek. Hällingsjö är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om fem 
dubbelturer per vardag. Dagens utbud 
uppgår till 61 dubbelturer.

Övriga
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10,5% 8,5%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

35%

Kollektivtrafik

Rävlanda och Landvetter. På väg 156, i 

mot bl a Kinna och Göteborg.

på ortens storlek. Hällingsjö är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om fem 
dubbelturer per vardag. Dagens utbud 
uppgår till 61 dubbelturer.

Övriga
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016 

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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21Ortsstudie för HällingsjöDiagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Hällingsjö enligt Hällingsjöborna

Bostäder 
Invånarna i Hällingsjö efterfrågar fler bostäder. Alla 
former av bostäder är önskvärda, men främst mindre 
lägenheter i syfte att unga kan bo kvar på orten och 
att möjliggöra för flyttkedjor så att äldre kan flytta 
från sina hus. Även ytterligare äldreboende samt 
trygghetsboende önskas. 

Kollektivtrafik 
Det finns en önskan om att utveckla kollektivtrafiken, 
vilken beskrivs som bristande av boende. Framförallt 
är det få avgångar under kvälls- och helgtid som 
efterfrågas. Under åren har förbättringar genomförts 
men de förändringar som gjorts för tidtabell och 
turtäthet har medfört en känsla av att trafiken endast 
ökat under rusningstid. 

Det är brist på kollektivtrafikkopplingar till orter 
med bättre utbud av samhällsservice, som affär, 
vårdcentral och kulturskola. Detta gör det svårt för 
boende i Hällingsjö att nyttja denna service, utan att 
använda bilen. 

Det finns också en önskan om att bygga ut fler 
pendelparkeringar i strategiska lägen.

Gång- och cykel 
En utbyggnad av gång- och cykeltrafiken i orten 
samt mot och längs med väg 156 tas upp som 
förbättringsåtgärder. 

Identitet 
Att bevara omgivningen runt sjön, tillvarata naturen 
och stärka ortens identitet lyfts fram som viktiga 
komponenter i Hällingsjös framtida utveckling. 

En gångväg runt sjön är ett förslag som tas upp 
flertalet gånger, även motionsspår och vandringsleder 
efterfrågas. Att utveckla parkområdet runt dammen 
och göra området mer tillgängligt är en potential. Det 
finns även en önskan om att skapa ett centrum som 
starkare binder samman orten. 

Mötesplatser 
Det efterfrågas fler mötesplatser i samhället, 
främst för ungdomar. Det finns önskemål om 
skateboardramp, multisporthall, utegym och 
aktivitetspark. Badplats och grillplats är förslag på 
mötesplatser med en större målgrupp.

Service 
De boende i Hällingsjö beskriver skolan och förskolan 
som bra. Service som efterfrågas på orten är 
livsmedelsbutik, äldreboende och vårdcentral. 

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

Page 646 of 798



22 Ortsstudie för Hällingsjö

Potential
Det natursköna läget i direkt anslutning till Gingsjön 
är viktigt för ortens identitet. Att utveckla platser vid 
sjön skulle kunna stärka Hällingsjös identitet.

I anslutning till sjön ligger en bensinstation med 
anslutande café, mindre butik och kiosk. Platsen 
utgör en naturlig knutpunkt på orten som kan 
utvecklas.  

Odlingslandskapet runt Hällingsjö är utpekat som 
riksintresse vilket skulle kunna nyttjas för odling och 
livsmedelsproduktion. 

Området för tidigare garveriverksamhet med säteriet 
och byggnadslämningar med omgivande trädgård har 
högt kulturvärde och är en stor del i varför Hällingsjö 
är utpekat som kulturhistoriskt viktigt. Flera 
byggnader står tomma och skulle kunna användas 
för utveckling av lokalt näringsliv och turism. Att 
utveckla liknande verksamheter i samhället skulle 
kunna attrahera besökare. 

Skolan och förskolan ses som en stor tillgång för 
samhället, vilket lyfts fram flera gångar i dialog med 
boende. 

Utmaningar
Hällingsjö är uppbyggt av utspridda 
bebyggelseområden. Det är en utmaning men även 
en möjlighet att förtäta strukturen för att bygga ihop 
orten.  

Hällingsjö består främst av friliggande 
villabebyggelse, med några få inslag av mindre 
flersbostadshus med hyresrätter, vilket innebär en 
svårighet för unga som vill bo kvar på orten, även för 
äldre som inte kan eller vill bo i en stora villa med 
trädgård. 

Nyttjande, underhåll och omhändertagande av 
kulturhistoriska och äldre byggnader är viktigt för 
ortens identitet. 

Kollektivtrafiken till närliggande orter är begränsad, 
vilket innebär att boende behöver använda bilen 
till sina resor. En stor del av den kommersiella och 
offentliga servicen erbjuds bara på närliggande orter 
vilket medför svårigheter för Hällingsjös invånare 
att utnyttja den kommunala service som finns, som 
föreningsliv och kulturskola men även äldreboende. 
Underlaget i Hällingsjö är i dagsläget för begränsat 
för att möjliggöra denna typ av aktiviteter. 

Gång- och cykelkopplingarna är begränsade både i 
orten och till andra, närliggande samhällen.

Den kommersiella servicen i Hällingsjö består endast 
av ett kombinerat gatukök och närlivs.

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

Gingsjön
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23Ortsstudie för Hällingsjö

+
!

• Naturskönt läge vid Gingsjöns strand

• Ortens kulturhistoriska inslag med äldre bebyggelse 
och funktioner som går att avläsa i miljöerna är viktiga.  
Exempelvis har Gästgiveriet och omkringliggande byggnader 
med trädgårdar höga kulturvärden

• Odlingslandskapet runt Hällingsjö är utpekat som riksintresse

• Småskaliga verksamheter och lokalt engagemang 

• Skola och förskola

• Utspridd bebyggelse, saknar definierat centrum

• Brist på annan typ av bostäder än friliggande villor

• Användningen av kulturhistoriska och äldre byggnader

• Begränsad kollektivtrafik

• Begränsade gång- och cykelkopplingar

• Begränsad kommersiell och offentlig service

Potential och utmaningar.
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Rekommendationer
Centrumutveckling, service och boende
Området kring bensinstation, gästgiveri och garveri 
har kvaliteter med sitt läge vid vatten, sin historia 
som knutpunkt och funktioner för resande och 
service. Området har potential att stärkas som 
målpunkt och servicecenter i orten. Ny bebyggelse 
för service- och verksamheter föreslås i anslutning 
till bensinstationen och kiosken. Även planerat 
flerbostadshus vid gästgiveriet kan bidra till att 
stärka målpunkten. Eventuellt kan vissa av de 
befintliga äldre byggnaderna inhysa funktioner som 
ger det lokala näringslivet möjlighet att växa. Platsen 
har ett strategiskt läge och skulle kunna erbjuda 
service och verksamheter inriktat mot turism, t ex 
loppisbutik, galleri, bed and breakfast eller småskalig 
livsmedelsproduktion.   

Bebyggelse 
Förslag till komplettering av byggnadsutbudet 
i centrala Hällingsjö omfattar både bostäder 
och service/verksamheter. Tillkommande 
bostadsbebyggelse skulle kunna utgöras av olika 
typer av bostäder och upplåtelseformer i syfte att 
bredda befintligt bostadsbestånd. Tyngdpunkten 
föreslås ligga på villa- och radhusbebyggelse då 
den bostadsformen väntas generera störst andel 
inflyttande för att öka underlag för etableringar 
samt bibehålla barnomsorg. Samtidigt som mindre 
lägenheter och äldreboende efterfrågas för att unga 
och äldre ska kunna bo kvar vilket bör tillkomma i 
mindre omfattning. 

Utvecklingsförslag
Föreslagna åtgärder i utvecklingen av Hällingsjö omfattar mindre förändringar som 
utgår från ortens befintliga struktur och tillgångar. Kompletterade bebyggelse i form 
av bostäder och service, mötesplatser och gång- och cykelkopplingar sammanfattar 
förslaget.

Ny bebyggelse på jordbruksmark bör undvikas utöver 
de utvecklingsområden som pekas ut. I första hand 
bör mindre ytor bebyggas inom redan ianspråktagna 
områden, som lucktomter.

Samhället rekommenderas byggas ut på ett sätt som 
möjliggör livsmedelsproduktion och utblickar mot 
landskapsrummen.

Kommunikationer, stråk och kopplingar
Nya cykelvägar till närliggande orter skulle underlätta 
cykelpendling. Möjligheten att resa kollektivt är 
begränsad och har kritiseras för att vara bristande 
under helg- och kvällstid samt för fritidsresor. Att 
parallellt se över turtäthet för kollektivtrafik och föreslå 
kompletterande cykelvägar till andra orter är åtgärder 
som skulle kunna minska bilberoendet i samhället. 

Kopplingar ner mot Gingsjön och hållplatsläget kan 
förbättras. I anslutning till hållplatsen kan med fördel 
nya pendelparkeringar anläggas, vilket efterfrågats av 
boende.  

Natur och rekreation, mötesplatser
Hällingsjös styrka och dragningskraft är det natursköna 
läget och ortens rekreativa tillgångar. Detta är en viktig 
del och bör utgöra grunden i ortens utveckling. En 
gångslinga runt Gingsjön är ett förslag på en åtgärd 
som skulle göra naturen mer tillgänglig liksom grill- 
och badplats längst Gingsjöns södra kant. Detta kräver 
dock överenskommelser med markägarna. Befintliga 
värden och målpunkter som dammen kan förstärkas 
och fungera som mötesplatser för både boende och 
besökare.

Kultur- och naturmiljöer i Hällingsjö
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25Ortsstudie för HällingsjöUtvecklingskarta Hällingsjö tätort.

Målpunkt

Område med kuturvärden

Blandad bebyggelse

Väg 

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Gång- & cykelkoppling

Utvecklingsområde

Rekreationsområde

Rekreationsstig

Tätort
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Centrumutveckling och service
• Ytterligare servicefunktioner och mötespunkter vid kiosken och 

bensinstationen.

• Utveckla lokalt näringsliv i befintliga äldre byggnader.

• Skapa mötesplats med rekreationsanknytning i anslutning till 
föreslagen målpunkt. 

Bebyggelse
• Förtäta på strategiska platser mellan befintliga bebyggelseområden

• Undvik bebyggelse på jordbruksmark.

• Kombination av friliggande villor, radhus och flerbostadshus.

Kommunikation, stråk, kopplingar
• Skapa bättre gång- och cykelkopplingar till närliggande orter. 

• Kopplingar mot centrumområdet bör stärkas. 

Natur och rekration, mötesplatser
• Anlägg en promenadslinga runt Gingsjön och förstärk befintliga 

värden längs Gisslebäcken.

• Bevara och utveckla byggnader med höga kulturvärden samt miljön i 
anslutning till dessa. 

• Använd jordbruksmark för livsmedelsproduktion.

Utvecklingsförslag för Hällingsjö

Page 651 of 798



27Ortsstudie för Hällingsjö

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

Foton 
s.4 Emmy Jonsson, Anna Sigvardsson, Emma Nevander, Birgitta Muhr, 
Emma Bäcklund, Jan Kwarnmark  
s.6 Historisk bild
s. 8 Anna Sigvardsson
s.12 Emma Nevander
s. 14 Emmy Jonsson
s. 16 Emmy Jonsson, Jan Kwarnmark
s. 22 Oskar Eriksson
s. 24 Emmy Jonsson
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal

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

Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Härryda är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orstudien blivit reviderad. 

Härryda
Härryda är en tätort med 1 109 invånare och är 
den största orten i kommundelen Härryda som även 
omfattar tätorten Rya samt en del av kommunens 
landsbygd. 

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Härryda kommundel.

Introduktion
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6 Ortsstudie för Härryda

Historisk dalgång och medeltida byar
Härryda ligger utmed två av regionens historiska 
resvägar - Mölndalsån och Västgötavägen. Mölndalsån 
med sin dalgång rymmer gott om historiska boplatser 
och har utgjort en attraktiv livsmiljö med bördig mark 
och vattennära lägen som möjliggjort transporter 
längs åar och fiske i sjöar. Härryda, ”nyröjningen vid 
Härån” finns omnämnd som socken på 1200-talet 
med sitt centrum i anslutning till Härryda kyrka. 
Dagens kyrkobyggnad från 1850-talet är en 
ersättning för den medeltida kyrkan som tidigare 
fanns på samma plats. 

Härrydas äldsta delar sträcker sig från Härryda kyrka 
och mot söder längs den gamla vägsträckningen 
mot Skene/Kinna, Danseredsliden. Området ingår 
i kommunens kulturmiljöplan och innehåller flera 
kulturhistoriska värden. I den norra delen finns 
häradsdomarens gård, uppförd före 1780, som 
idag används som hembygdsgård. Danseredsliden 
utgör ett stycke kommunikationshistoria och 
uppvisar ett flertal ålderdomliga karaktärsdrag - till 
exempel berg i dagen i vägbanan, en kvartsmilsten, 
en väghållningssten, stengärdesgårdar och en 
stenvalvsbro över Mölndalsån. Vägsträckan var länge 
en viktig farled och används än idag som tillfart till 
de äldre fastigheter som ligger utmed den. 

Härrydas framväxt - från by till bostads- och flygplatsort
Området kring Härryda användes tidigt som boplats och orten nämns i skrifter redan på 
1200-talet. Modernare historia är kopplad till Landvetter Gothenburg Airport och den 
inverkan flygplatsen haft på samhällets utveckling.

Stationssamhälle
På den södra sidan av Mölndalsån växte Härryda 
stationssamhälle fram efter det att järnvägen 
stod klar på 1890-talet. Stationshuset revs 
hundra år senare, efter att persontågtrafiken till 
Härryda avvecklats. Flera av husen som en gång 
byggdes kring stationen finns fortfarande kvar, 
bland annat den gamla lanthandeln och tidig 
karakteristisk egnahemsbebyggelse från det tidiga 
1900-talet. Härryda station var länge en betydande 
lastplats för timmer och ersatte den flottning som 
skett längs Mölndalsån. Järnvägen gjorde det 
enklare att ta sig till Härryda från Göteborg och 
tillsammans med bilismen gjorde den Härryda till 
en populär fritidsdestination. Stora områden med 
fritishusbebyggelse av enklare typ uppfördes under 
efterkrigstiden, framförallt i de norra och mer 
kuperade delarna i Skårtorp vid Hornasjön.

Flygplatsort
På 1970-talet byggdes regionens nya storflygplats 
söder om Härryda. Ett stort antal nya arbetsplatser 
tillkom men samtidigt innebar etableringen att 
bostadsbebyggelsen inte kunde fortsätta utvecklas på 
grund av flygbuller. Skårtorp, i kanten av flygplatsens 
influensområde, är numera den folkrikaste delen 
av Härryda och områdets äldre fritidhusbebyggelse 
omvandlas successivt till moderna helårsbostäder.

Härryda hembygdsgård, ”Häradsdomarens gård”.
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Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Historiskt centrumläge

Kulturmiljöområde

Fd fritidshusområde

Motorväg

Järnväg

Historisk vattenväg

Västgötavägens sträckning
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Skårtorp
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Historisk utveckling i Härryda tätort.
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Flygplats
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Härryda
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Härryda är en utpräglad bostadsort med ett 
flertal verkstäder och industrier som kompletterar 
bostadsbebyggelsen. Samhället ligger i en sluttning, 
omgärdat av naturmark och beteshagar, med utsikt 
över Mölndalsån och åkermarken i dalgången. Orten 
är liten och på grund av sin närhet till flygplatsen 
och det buller som flygtrafiken medför begränsas 
ny bostadsbebyggelse samt om- och tillbyggnader 
av befintlig bostadsbebyggelse på orten. I den norra 
delen av tätorten ligger det gamla fritidshusområdet 
Skårtorp vid Hornasjön som bland annat erbjuder 
badmöjligheter. Järnvägen utgör en barriär och 
avgränsning mot söder. 

Härryda karaktäriseras av den gamla bystrukturen 
med byväg och bebyggelse samlade runt 
sockenkyrkan, av fritidshusbebyggelsen och av 
verksamheter med anknytning till flygplatsen, såsom 
biluthyrning, bensinstation och övernattning. 

Härryda har en gles bebyggelsestruktur, bestående 
av olika byar och bebyggelseområden som tillkommit 
under olika tidsperioder och som vuxit ihop till en 
sammanhängande struktur. Byarna låg i anslutning 
till resvägen från Göteborg och Landvetter mot 
Borås och Skene/Kinna och det finns flera 
bebyggelsesamlingar med äldre bebyggelse utmed 
denna sträcka. Härrydas historiska centrum kring 

Härryda idag
Härryda är en bostadsort där den största delen av bostadsbebyggelsen finns söder om 
Hornasjön i området Skårtorp. Orten kännetecknas av närheten till flygplatsen, dels 
genom verksamheter som har koppling till flygplatsen men även den begränsning 
som flygplansbuller har på bostadsbyggelsen inom orten.

kyrkan och stationsmiljön söder om Mölndalsån har 
viss centrumkaraktär med tätare bebyggelse, äldre 
servicebyggnader, villatomter från tidigt 1900-tal 
och äldre gårdar. Danseredsliden som tar vid och 
fortsätter mot Skene/Kinna har en liknande karaktär 
med en stor andel äldre bostadsbebyggelse. Knös 
mellan Mölndalsån/järnvägen och motorvägen består 
av äldre gårdsbebyggelse samlade längs en byväg.

Bebyggelsen utmed Härrydavägen innehåller en 
stor del av ortens service i form av skola, förskola, 
församlingshem, idrottsfaciliteter och bensinstation. 
Här finns verksamhetsbebyggelse i ett till två 
plan söder om vägen samt småskalig skol- och 
förskolebebyggelse på vägens nordsida. 

Härrydas fritidshusområden från 1950- och 
1960-talen har en frikopplad bebyggelsestruktur och 
karaktär, vilket innebär att områdena upplevs utgöra 
egna områden. Skårtorp, som är det största området, 
är idag ett kuperat, småskaligt och grönskande 
villaområde med helårsbostäder.

Bostadsutbudet utgörs i första hand av äganderätter 
i form av småhus, i orten finns även ett mindre antal 
hyresrätter. Härryda tätort ligger inom Landvetter 
flygplats influensområde för flygbuller och flyghinder. 
Det innebär begränsningar för bostadsbebyggelse, 
(ny- och ombyggnation) samt att högre anläggningar 
inte får uppföras. Verksamheter kan lokaliseras inom 
influensområdet.

Fd. landhandel Bensinstation i centrum och äldre bebyggelse i Dansered.
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Äganderätter

Industri

Samhällsfunktion

Väg 

Järnväg

Vatten

Byggnad

Hornasjön

Skårtorp

Knös

Skulltorp

Riksväg 40

Dansered

Mölndalsån

Härryda
kyrka

Skällared

Flygplats

Bebyggelsestruktur i Härryda tätort.
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Grön- och blåstruktur
Härryda ligger utmed Mölndalsån vars dalgång 
präglas av jordbruksmark på flacka partier som omges 
av berg med skog. Härrydas äldsta delar finns utmed 
Mölndalsån och den äldre landsvägen från Landvetter 
mot Skene/Kinna söderut. Härryda är rikt på natur 
och kulturmark med beteshagar och angränsande 
skogs- och sjölandskap med Hornasjön i norr. 

Naturområden av särskilt intresse utgörs av 
Mölndalsån med dess sjöar och tillflöden samt 
av kulturlandskapet vid Knös. Mölndalsåns 
meandrande sträckning genom jordbrukslandskapet 
med alskogskärr och lövskogsdungar ger goda 
zoologiska förutsättningar och ån har ett relativt bra 
fiskevatten med bland annat bäcköring. Fågellivet 
är rikt utmed hela ån med arter som forsärla, 
strömstare och kungsfiskare. Vid Knös finns värdefull 
naturmiljö i form av ett småskaligt och mångformigt 
kulturlandskap. Områdets tradition med bete och 
trädvård har gett ett landskap med betesmarker 
som är rikt på bevarandevärda träd, framför allt 
hagmarksekar, men även hamlade träd av olika slag. 

Viktiga områden ur rekreationssynpunkt och 
utpekade intresseområden för friluftsliv finns 
också genom Härskogsområdet norr om Hornasjön. 
Stigar och skogsvägar leder upp mot Hornasjön och 
Härsjöns friluftsområde. Friluftsområdet korsas av 
Vildmarksleden som är en 42 kilometer lång led 
som går från Skatås i Göteborg till Hindås via Stora 
Härsjön och Hornasjön. 

Väster om Härryda, mellan Landvetter och Härryda 
ligger Helgered, en äldre gård som omvandlats 
till golfbana. Här finns i lövdungar, beteshagar, 
stengärsgårdar och värdefulla lövträd.

Norr och öster om Härryda breder Härskogen ut sig. 
Härskogen är en barrskog som är starkt påverkad 
av skogsbruk men med sumpskogar som har höga 
naturvärden.  Här finns en rik skogsfågelfauna - så 
som tjäder, göktyta och duvhök. 

Miljön vid Mölndalsån är en stor rekreativ resurs. 
I beteshagarna som omger ån växer en stor 
mängd lövträd av värde, främst ek. Härrydas äldre 
betesmarker, Hornasjön och skogsområden som 
omger orten är viktiga rekreationsmiljöer med goda 
förutsättningar för naturutflykter, vandring, svamp- 
och bärplockning samt ridning.

Väster om Härryda samhälle finns en fem kilometer 
lång kulturhistorisk vandring genom Dansered, Knös, 
Kopparbo och Assmundtorp, kallad Byavandring 
Härryda väster. 

Öster om Landvetter flygfält finns Kärrsjöns 
kultur- och naturområde med vandringsleder i 
historisk kulturmiljö. Den röda Kulturstigen är nio 
kilometer lång men det finns även kortare leder. 
Informationstavlor berättar om gamla tiders rörelser i 
området.

Friluftsliv vid Hornasjön.
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Trafikstruktur och kommunikationer
Härryda samhälle ligger norr om riksväg 40, 
motorvägen mellan Göteborg och Borås. Riksväg 40 
är av stor betydelse för Härryda och avtagsväg från 
den finns norr om flygplatsen. 

Härrydavägen är ortens huvudstråk. Den löper i 
öst-västlig riktning genom orten och sträcker sig 
från Landvetter, genom Härryda och dess historiska 
centrum vidare mot Hindås. Från Härrydavägen 
leder Härskogsvägen norrut mot Lerum, medan 
slingriga småvägar, bland annat Skårtorpsvägen, 
ansluter och avslutas med fritidshusbebyggelse och 
skogsområdena i Härrydas norra delar. 

Järnvägen löper parallellt med Härrydavägen och 
Mölndalsån och ligger söder om dessa. Stationsläget 
ligger i Härrydas äldre östra del men orten trafikeras 
inte i dagsläget av persontåg. Korsningspunkter över 
järnvägen finns i tre lägen, en vid Knöstorpsvägen 
i anslutning till Härrydas historiska centrum, en 
vid stationsmiljön med koppling mot riksväg 40, 
flygplatsen och Dansered/Kinna/Skene, samt mellan 
Härrydavägen och järnvägen. Korsningen vid centrum 
är en planskild korsning i form av en vägbro.

Härryda präglas av äldre vägstrukturer då ingen 
egentlig bostadsutbyggnad skett efter motorvägens 
och flygplatsens tillkomst på 1970-talet. 
Fritidshusområdet Skårtorp har en finmaskig 
vägstruktur som avslutas i stickgator. Knös, 
mellan järnvägen och riksväg 40 har en slingrande 
vägstruktur liksom Dansered med den historiska 
Danseredsvägen mot Kinna/Skene i Marks kommun.

Längs med Härrydavägen går lokaltrafik mellan 
Bollebygd och Landvetter.

Större sammanhängande parkeringsplatser finns bara 
i privat regi.  

Till Göteborg centrum tar det 25 minuter med bil 
och 45 minuter med kollektivtrafik. 79 % av ortens 
befolkning pendlar och av dem pendlar ungefär två 
tredjedelar till Göteborg.

Flygplatsen, Göteborg Landvetter Airport, ligger söder 
om Härryda. Flygplatsen är Sveriges näst största 
flygplats med 6 800 000 resenärer 2018 och med 
100 olika flygdestinationer. 

Vägbro över riksväg 40.
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Socialt liv och mötesplatser
Mötesplatser i orten utgörs av hembygdsgården 
och Härryda kyrka i samhällets östra del. 
Idrottsplatsen och wakeboardparken fungerar som 
mötesplatser sommartid. Härryda idrottsförening 
är ortens idrottsförening med både ungdoms- och 
seniorverksamhet. Skårtorps fritidsförening driver 
Rödjegården med olika typer av aktiviteter vid 
Hornasjön. Vid Hornasjön finns även badplats.

Befolkning
Trots flygplatsens bullerrestriktioner, som begränsar 
ny bostadsbebyggelse i stora delar av orten, har 
Härryda en positiv befolkningsutveckling med en 
ökning på 1,5% 2018. Inflyttningen var 2018 något 
större än utflyttningen. 

I Härryda finns en hög andel barnfamiljer. 61% av 
ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
23% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är 16%. 

28% av Härrydas invånare har eftergymnasial 
utbildning medan 56% har gymnasieutbildning eller 
motsvarande. Andelen med endast förgymnasial 
utbildning är relativt hög, 14%.

Service och verksamheter
Härryda har ett mycket begränsat serviceutbud. 
Ortens närhet till Landvetter gör att Härrydaborna 
främst nyttjar Landvetters kommersiella och 
offentliga serviceutbud. Härrydas offentliga service 
utgörs av en förskola och en lågstadieskola (F-5) 
utmed Härrydavägen. 

Sportanläggningar i form av fotbollsplaner ligger inne 
i samhället och väster om orten finns en golfbana. 
I samhällets östra del har ett tidigare grustag 
omvandlats till en wakeboardpark. 

Orten saknar ett definierat modernt centrum och den 
kommersiella service som finns är placerad både 
norr och söder om Härrydavägen. Två bensinstationer 
finns i Härryda, en obemannad i Härryda samhälle 
och en bemannad söder om motorvägen, mellan 
Härryda och flygplatsen. 

Flygplatsen är Härrydas dominerande verksamhet 
och också ortens största arbetsgivare. 
Härrydas kommersiella serviceutbud ligger 
längs med Härrydavägen och har koppling 
till flygplatsverksamheten genom till exempel 
biluthyrning, långtidsparkering, bed and breakfast, 
vandrarhem och hotell. 

Göteborg Landvetter Airport och Härrydas wakeboardpark.

Page 669 of 798



17Ortsstudie för Härryda

Hornasjön

Skårtorp

Knös

Skulltorp

Riksväg 40

Dansered

Mölndalsån

Härryda
kyrka

Skällared

Flygplats

Service och mötesplatser i Härryda tätort.

Badplats

Sport

Förskola

Skola

Kyrka / församlingshem

Bensinstation

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Tätort

Hembygdsgård

Tätort

Page 670 of 798



18 Ortsstudie för Härryda

Härryda

Åldersfördelning 
Härrydas åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesför ålder och relativt många 
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Utgörs av Härryda tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området om 
inte annat anges. Förutom Härryda ingår orten Rya.
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Arbetsmarknad
Härrydas arbetsmarknad utgörs i första hand 
av flygplatsen. I övrigt arbetar ortens invånare 
främst i andra större orter samt i Landvetter 
och i intilliggande kommuner. Tillsammans 
med Mölnlycke är Härryda den ort där 
invånarna pendlar i minst utsträckning.

79%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Härryda har ett mindre utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service. Invånarna nyttjar i 
stor utsträckning serviceutbudet i Landvetter.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.
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Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.
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Kollektivtrafik
Härryda trafikeras av busslinje som går 
mellan Rävlanda/Bollebygd och Mölnlycke, 
via Landvetter.

Kollektivtrafikutbudet är bra med 
tanke på ortens storlek. Hindås är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om tio 
dubbelturer per vardag och tre dubbelturer 
per helg. Dagens utbud uppgår till 53 
dubbelturer.

Övriga

+ 65 år
16%

0-19 år
23%

Ortsstudieorter efter invånarantal
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016 

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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21Ortsstudie för HärrydaDiagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Härryda enligt Härrydaborna

Flygplatsen
Närheten till flygplatsen beskrivs som en styrka för 
Härryda, men samtidigt upplever flera invånare att 
flygplatsen styr utvecklingen i området och påpekar 
att det är viktigt att också utveckla orten Härryda 
när verksamhetsområden i anslutning till flygplatsen 
uppförs. Flygplatsen genererar arbetstillfällen 
för boende i kommunen och regionalt, vilket 
beskrivs som positivt men invånarna menar att den 
samtidigt har lagt en “våt filt” över samhället då 
ingenting bostadsrellaterat får byggas till följd av 
influensområdet.

De som bor och äger fastigheter i Härryda vill veta om 
det finns en möjlighet att utveckla sina fastigheter.   

Kollektivtrafikkoppling samt gång- och cykelväg 
mellan Härryda och flygplatsen har efterfrågats. 
Idag finns en sådan koppling utbyggd vilket troligen 
tillgodoser det efterfrågade behovet. 

Lokalisering
Utöver närheten till flygplatsen så beskrivs också det 
centrala läget i Härryda kommun som en styrka samt 
närheten till skog och natur.

Föreningsliv
Ortsborna framför att det finns ett behov av att utöka 
utbudet av fritidsaktiviteter för barn efter skolan. Ett 
förslag är att komplettera befintliga fotbollsplaner 
med en idrottshall, vilket skulle kunna vara en åtgärd 
för att ge bättre förutsättningar för fler aktiviteter.  

Schaktmassor
Schaktmassor är en central fråga i Härryda och ett 
problem som kommmit upp vid flera dialogtillfällen.  
Boende upplever en stor oro för schaktmassorna/
deponierna och vilka konsekvenser dessa ger för 
trafikbelastning, säkerheten, miljön och upplevelsen 
av orten. 

Dialogarbete
Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Härrydas invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Potential
Närheten till flygplatsen skapar arbetstillfällen och 
bidrar till service. Utbyggnad av verksamhetsområden 
i anslutning till flygplatsen kommer att i framtiden 
generera både fler jobb och en utökad kommersiell 
service. Gång- och cykelbana finns utbyggd till 
flygplatsen. 

Stadsdelen Skårtorp, ligger naturskönt vid 
Hornasjöns södra och västra kant. I anslutning till 
Hornasjön breder Härskogen med vandringsleden 
Vildmarksleden ut sig, som tillsammans med miljön 
runt Mölndalsån utgör naturområden med stor 
potential. Stora delar av Skårtorp ligger utanför 
influensområdet och kan med rätt förutsättningar ha 
möjlighet att växa med fler bostäder. 

Härryda är beläget i direkt anslutning till motorvägen, 
riksväg 40. Det innebär enkla och smidiga 
kommunikationer med både bil och buss.

Söder om järnvägen, mot Dansered, ligger det gamla 
stationsområdet med äldre, bevarad bebyggelse i 
form av exempelvis en gammal, nedlagd, lanthandel. 
Norr om motorvägen ligger kyrkogården och 
hembygdsgården vilka också är områden med höga 
kulturvärden.

De boende beskriver ortens förskola och skola som 
viktiga för samhället.

Utmaningar 
Härryda är nästan uteslutande en bostadsort som  
saknar ett definierat centrum. På orten finns även 
verksamheter etablerade. Den lilla service som 
finns är funktioner som är relaterade till flygplatsen, 
exempelvis biluthyrning och bensinstation. 
Närheten till Landvetter medför att Härrydaborna 
nyttjar serviceutbudet där. Härryda har i dag ett 
dåligt underlag för etablering av ett centrum. I 
korsningspunkten vid förskolan vid hållplatsläget 
skulle med rätt förutsättningar ett mindre centrum 
kunna etableras.  

Bebyggelsen i Härryda består uteslutande av 
friliggande villor. Det är en utmaning att möjliggöra 
för utveckling av bostäder för att skapa en blandad 
bebyggelse. Bullerrestriktionerna som förhindrar 
nybyggnation av bostäder samt tillbyggnad vilket 
gör att orten i första hand kan utvecklas med 
verksamheter på centrala delar. En utbyggnad av 
bostäder i Skårtorp kan vara en möjlighet, men 
är samtidigt en utmaning då området helt saknar 
kollektivtrafik. 

De kollektiva transporterna beskrivs av de boende 
som bristande, liksom gång- och cykelkopplingar 

inom och till, närliggande orter.

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

Fotbollsmatch i Härryda.
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+
!

• Naturen, närhet till Hornasjön, Härskogen och 
Vildmarksleden samt värdefulla naturmiljöer i anslutning till 
Mölndalsån och närliggande betesmarker

• Närhet till flygplats, med arbetsplatser och service

• Strategiskt läge i direkt anslutning till motorvägen, riksväg 40

• Kulturhistorisk bebyggelse 

• Skola och förskola finns på orten

• Verksamhetsetableringar inom influensområdet för flygbuller

• Saknar definierat centrum

• Saknar annan bebyggelse än friliggande villor

• Begränsad kollektivtrafik

• Begränsade gång- och cykelkopplingar

• Begränsad kommersiell och offentlig service på orten

• Bullerrestriktioner som förhindrar bostadsbebyggelse i 
stora delar av orten
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Rekommendationer
Bebyggelse 
I vägkorsningen vid Härrydavägen/Skårtorpsvägen finns 
vissa befintliga förutsättningar så som förskola och 
hållplatsläge samt mark som kan bebyggas. Bebyggelsen 
skulle kunna utgöras av flerbostadshus och därmed 
bredda det nuvarande bostadsutbudet. En utveckling 
av området med ett ökat underlag av invånare skulle ge 
förutsättningar för ett mindre centrum som även kan 
omfatta verksamheter söder om Härrydavägen. För stora 
delar av Härryda är det inte möjligt att uppföra någon 
ny bostadsbebyggelse som en följd av att samhället 
omfattas av influensområdet från Landvetter flygplats. 
Ny bebyggelse i Skårstorp kan vara lämplig först när 
kollektivtrafik försörjer området.  

En idrottshall skulle kunna komplettera befintliga 
fotbollsplaner vintertid. 

Ändrad användning och nya verksamheter 
Orten kan utvecklas med flera typer av verksamheter. 
Det kan finnas ett stort värde i att se över befintlig 
verksamhetsbebyggelse vid avveckling och vid behov 
ändra funktion. Centralt i Härryda ligger ett antal mindre 
verksamheter och vid eventuell avveckling föreslås att 
ett helhetsgrepp görs för området med en översyn av 
möjliga byggrätter och deras inriktning. Att möjliggöra 
för fler ändamål eller tillåta större lokaler kan bidra till 

Utvecklingsförslag
Genom att föreslå ny bebyggelse i samhällets västra del och samtidigt möjliggöra 
omvandling av de byggnader som finns inne i samhället, men som omfattas av 
bullerbegränsningarna, kan Härryda utvecklas efter ortens egna förutsättningar. Att 
utveckla och underhålla rekreationsområdet norr om samhället är ytterligare åtgärder. 
Ta till vara ortens goda kommunikationer med närhet till riksväg 40 för att utveckla 
befintliga verksamhetsområden och etablera fler. 

utveckling. Exempelvis kan lokaler nyttjas för go-cart eller 
äventyrstema så som inomhusklättring, trampolinpark eller 
liknande. 

Härryda har goda kommunikationer och läget är strategiskt 
för att utveckla fler verksamhetsområden i anslutning till 
riksväg 40. I tidigare kommunal planering finns redan 
områden utpekade men ytterligare lägen kan på sikt vara 
aktuella i Härryda. 

Rekreation och turism 
Den befintliga wakeboardparken i Härrydas östra del är 
en målpunkt för friluftsliv och idrott, liksom Härskogen 
och området runt Hornasjön. Förslag på åtgärder är att 
anlägga en sammanhängande promenadslinga runt sjön, 
märka upp vandringsstigar och satsa på en utveckling av 
wakeboardparken samt att vara lyhörd för lokala initiativ 
och önskemål. 

Gång och cykelkopplingar 
I dialogarbetet framkom en vilja från medborgarna att 
bygga ut bättre gång- och cykelkopplingar till omgivande 
orter. En cykelväg som binder samman Landvetter och 
Landvetter flygplats löper genom Härryda men ingen 
ytterligare koppling finns i riktning mot Hindås. Att 
fortsätta det befintliga cykelstråket österut är därför ett 
förslag på åtgärd. 

 

Hornasjön
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Utvecklingsområde

Återanvänd befintliga lokaler

Gång- & cykelkoppling

Rekreationsområde

Rekreationsstig

Influensområde för flygbuller

Kollektivtrafikkoppling

Arbetsplats

Tätort

Idrottsplats

Utvecklingskarta Härryda tätort.

Page 678 of 798



26 Ortsstudie för Härryda

Bebyggelse
• Utveckla ett centrum i vägkorsningen vid Härrydavägen/Skårtorpsvä-

gen. Ny bebyggelse kan utgöra flerbostadshus och därmed bredda 
det nuvarande bostadsutbudet. 

• Kollektivtrafik till Skårtorp för att ge förutsättningar för framtida 
bostäder.

Verksamheter
• Ta till vara ortens goda kommunikationer med närhet till riksväg 40 

för att utveckla befintliga verksamhetsområden och etablera fler.

• Nya verksamheter genom översyn av användning för att möjliggöra 
mångfald. Exempelvis genom fler etableringar som lockar besökare 
så som idrotts- och äventyrsändamål. 

Rekreation och turism
• Underhåll och utveckla vandringsstigar i Härskogen.

• Skapa en promenadstig runt Hornasjön.

• Utveckla med fler verksamheter som lockar besökare och turism.

Gång- och cykelkopplingar
• Skapa en cykelkoppling mot Hindås.

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

Foton 
s. 4 Emmy Jonsson, Jan Kwarnmark, Alexander Jansson, Carolina 
Eklöv, Swedavia
s. 6 Historisk bild
s. 8 Carolina Eklöv
s. 12 Emma Nevander
s. 14 Emmy Jonsson
s. 16 Swedavia
s. 22 Emmy Jonsson
s. 24 Emma Nevander
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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Ortsstudie 
med utvecklingsförslag för

LANDVETTER
Härryda kommun
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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Landvetter är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Landvetter
Landvetter är en tätort med 7 297 invånare och är 
den största orten i kommundelen Landvetter som 
även omfattar orterna Tahult och Björröd samt en del 
av kommunens landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs 
av Landvetter tätort. Kartorna i studien visar 
relevanta delar av orten med hänsyn till text och 
övrig information och kan i vissa fall avvika från 
Landvetters tätortsavgränsning. För Landvetters del 
innebär det att de nordvästra och sydöstra delarna av 
orten inte finns med på kartorna i skala 1:15000. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Landvetter kommundel.

Introduktion

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby-Snugga

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

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

Mölndal
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Medeltida centrum
Landvetter har länge varit en plats för resande. 
På medeltiden var orten en viktig rastplats och 
1548 var Landvetter den största byn inom det som 
idag är Härryda kommun. Landvetter låg då längs 
Västgötavägen som var den huvudsakliga resvägen 
mellan Göteborg och Borås. Landvetters medeltida 
kyrkby utgjorde ett viktigt rastställe med ett 
gästgiveri. Landvetter kyrka har anor från 1300-talet 
men lämningar i området visar att Landvetter varit 
en boplats ända sedan stenåldern vilket kan förklaras 
av den bördiga dalgången och läget vid Mölndalsåns 
utlopp i Landvettersjön. Vattenvägar var viktiga och 
läget vid strandbrynet och ån var strategiskt samtidigt 
som dalgångens gamla sjöbotten var en bördig och 
topografiskt gynnsam odlingsmiljö.

Landvetters äldsta centrum låg vid kyrkan på 
Landvettersjöns östra sida, söder om motorvägen 
(riksväg 40). Bebyggelsen växte fram kring kyrkan 
och byvägen. Landvetters läge, i en utpräglad 
jordbruksbygd, har också satt sin prägel på 
bebyggelsutvecklingen med spridd bebyggelse.

Stationssamhälle
När järnvägen tillkom 1890 förflyttades 
bebyggelsecentrum österut och det sena 1800-talets 
stationssamhälle växte fram. Stationssamhället 
kom så småningom att utvecklas till ett 
rekreationscentrum när jordbruksbebyggelsen 

Landvetters framväxt - från boplats till serviceort
Landvetter är en ort med gamla historiska anor. Orten rymmer boplatser från stenåldern och var 
en viktig by och rastplats under medeltiden. I samband med järnvägens tillkomst utvecklades 
Landvetter till ett stationssamhälle och idag förknippas ofta samhället med flygplatsen, Göteborg 
Landvetter Airport, sydost om själva orten. 

under efterkrigstiden kompletterades av 
fritidsbebyggelse i skogsluttningarna och vid 
sjöar. Fritidshusbebyggelsen var, i jämförelse med 
motsvarande bebyggelse i Hindås, av av en senare 
och enklare typ. Landvetters fritidshusbebyggelse har 
idag till stor del omvandlats till permanentbostäder. 

Pendlarort
På 1970-talet byggdes motorvägen och Landvetter 
flygplats (Göteborg Landvetter Airport) sydost om 
dagens samhälle. I samband med det byggdes 
Landvetters nuvarande centrum som placerades norr 
om den nya motorvägen. 

Orten har en tydlig uppdelning i norr och söder och 
historiska och nuvarande farleder har alla haft en 
västöstlig utbredning och utgjort barriärer i nordsydlig 
ledd. Utav dessa är det endast motorvägen som har 
en funktion och koppling till samhället idag eftersom 
vattenvägen sedan länge förlorat sin position och 
persontågtrafiken längs järnvägen upphörde att 
trafikera Landvetter station på 1980-talet.

Landvetter har fortsatt att expandera efter 
1970-talet. Under 2000-talet har orten vuxit norrut 
och centrum har utvecklats med nya bostadskvarter. 
I den södra delen har skola och bostäder nyligen 
tillkommit.

Kyrka

Järnväg

Mölndalsån

Boråsvägen

Södra Landvetter 1942.

Page 687 of 798



7Ortsstudie för Landvetter

Landvettersjön

Agntjärn

Gallhålan

Mölndalsån

Centrum 
1970 -

Centrum 
1900 -

Historiskt 
centrum 

Historisk utveckling i Landvetter tätort. 

Riksväg 40

Byvägen

Landvetter 
kyrkomiljö

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Elljusspår

Stigar

Historiskt centrumläge

Kulturmiljöområde

Fd fritidshusområde

Motorväg

Järnväg

Historisk vattenväg

Västgötavägens sträckning

Page 688 of 798



8 Ortsstudie för Landvetter

Karaktär och bebyggelsestruktur
Landvetter är en utpräglad bostads- och serviceort 
samt en viktig regional trafikknutpunkt. 

Orten är tydligt uppdelad med en nord- och en 
sydsida på var sida om motorvägen och har sin 
tyngdpunkt på motorvägens norra sida - här finns 
handels- och resecentrum med bibliotek, vårdcentral, 
mataffär, bank, ishall och övrig service. I centrum 
finns flerbostadsbebyggelse, i övrigt präglas hela 
orten av småhusbebyggelse. På den södra sidan 
finns ortens äldre delar med kyrkan och den äldre 
bebyggelsestrukturen utmed gamla byvägen samt det 
före detta stationsområdet.  

Bebyggelsestrukturen på de båda sidorna av 
järnvägen skiljer sig från varandra. Norr om 
järnvägen finns tidigare fritidshusområden som 
omvandlats till mindre permanentbostäder blandat 
med flerbostadshus och större byggnadskroppar 
med service och verksamhet. Söder om vägen ligger 
Landvetters äldre centrum med jordbruksgårdar och 
sekelskiftesbebyggelse som vuxit upp runt den gamla 
järnvägen.

Dagens centrum och bebyggelsen på den norra 
sidan är till stor del från 1970-talet och består 
generellt av låg bebyggelse med få byggnader som 

Landvetter idag
Landvetter är kommunens näst största ort och är en viktig trafikknutpunkt med sitt 
strategiska läge nära Göteborg. Orten är en utpräglad bostads- och serviceort med ett 
modernt centrum och en småskalig bebyggelsestruktur som domineras av småhus.

har fler än två våningar, undantaget enstaka nyare 
flerbostadskvarter i upp till sex våningar. Bebyggelsen 
utgörs av tidsypisk småhusbebyggelse av varierande 
täthetsgrad, med radhusbebyggelse närmast centrum 
och villaområden utanför dessa delar. Nya etapper 
med småhusområden har tillkommit efterhand under 
efterföljande decennier. 

Bostadsutbudet utgörs huvudsakligen av äganderätter 
i form av småhus. Hyresrätter och bostadsrätter utgör 
en mycket liten andel av det totala bostadsbeståndet.  

Bebyggelse med samhällsfunktioner finns 
huvudsakligen i centrum men också utspridd 
i form av skolor i anslutning till Landvetters 
olika bostadsområden. Landvetter har tre 
verksamhetsområden, ett på den gamla bangården, 
ett norr om riksväg 40 i samhällets östra del 
Torsdalen, och ett söder om riksvägen Storängen, 
också i öster.

Kultur och bebyggelsemiljöer av särskilt 
intresse utgörs av Landvetter kyrkomiljö 
och bebyggelselämningar i Gallhålan inom 
naturreservatsområdet.

Kapell vid kyrkan och kulturhus i centrum.
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Landvetter 
kyrka

Landvetter 
centrum

Torsdalen

Storängen

Gallhålan

Grönhult

Salmered

Skällared

Ramberget

Landvetters Backa

Ö Önneröd

Riksväg 40

Äganderätter

Hyresrätter

Bostadsrätter

Industri

Samhällsfunktion

Väg 

Järnväg

Vatten

Byggnad

Stigar

Page 690 of 798



10 Ortsstudie för Landvetter

Page 691 of 798



11Ortsstudie för LandvetterLandvetter tätort, vy mot öster 2015.
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Grön- och blåstruktur
Landvetter ligger utmed Mölndalsån vars dalgång 
präglas av jordbruksmark på flacka partier som kantas 
av omgivande berg med skog. Landvetters äldsta 
delar finns utmed Mölndalsån och Landvettersjön 
nere i dalgången medan senare tids bebyggelse 
på nordsidan ligger inkilad mellan kuperade 
skogsområden i öster och väster. Landvetter omges 
av naturmark i form av kuperade skogar som är rika 
på mossar och mindre sjöar. I ortens direkta närhet 
ligger Gallhålans naturreservat i väster och Landehofs 
motions- och friluftsområde med granskogar i öster. 
I den södra delen finns Landvettersjön med badplats 
och promenadstråk samt den skogsbeklädda och 
kuperade södra delen med tjärnar och mossar som 
så småningom ansluter till Yxsjöområdet. Viktiga 
områden ur rekreationssynpunkt och utpekade 
intresseområden för friluftsliv finns också genom 
Härskogen norr om Landvetter.

Naturområden av särskilt intresse, utifrån 
Naturvårsplanen antagen 2012-07-09,  utgörs av 
Gallhålan, Yxsjöområdet samt av Mölndalsån och 
Landvettersjön. Gallhålan har ett lövskogsdominerat 
landskap med ekskogar, blandädellövskogar, alkärr, 
trädklädda hagmarker och brynmiljöer med ett rikt 
fågelliv. Yxsjöområdet består av stora arealer med 
barrdominerad skog som är rikt på sjöar, myrar och 
sumpskogar. Yxsjöområdet är opåverkat av modernt 
skogsbruk och delvis naturligt uppkommet, dess 
storlek gör att det rymmer fågelarter med krav på 

51Naturvårdsplan för Härryda kommun

Värdefulla laNdskap 

hänsyn och skötsel

• Lövbårderna och ibland större skyddsområden av t ex barr-
blandskog, kring vattendragen, inklusive tillflödesbäckarna i 
hela avrinningsområdet, bör i största möjliga utsträckning läm-
nas för fri utveckling, utom där naturvårdsintressanta betes-
marker gränsar mot ån. 

• Fallna träd bör i så stor utsträckning som möjligt få ligga kvar. 
Rensningar som ändå måste göras, bör alltid först samrådas 
med naturvårdskunniga, och särskild försiktighet iakttas där 
känsliga arter noterats. 

• I detaljplanelagda områden som parkmark inom Mölnlycke 
och Landvetter kan särskilda åtgärder behöva prioriteras uti-
från översvämningsrisker. Åtgärderna bör alltid först samrådas 
med naturvårdskunniga, och särskild försiktighet iakttas där 
känsliga arter noterats. 

• Regleringen av vattensystemet bör ske så att tillräckliga mini-
miflöden för öring och flodpärlmussla (EN) upprätthålls hela 
året i Mölndalsåns övre lopp, samtidigt som lomhäckningar 
och fiskproduktion, framförallt röding- och öringlekbottnar, i 
Nedsjöarna värnas. 

• Säkerhetszoner måste tillämpas mot vattendragen vid uppställ-
ning av fordon och arbete med kemikalier, gödsling eller be-
kämpningsmedel.

• De små grustäkter som finns utmed ån kan utnyttjas som häck-
ningslokal för backsvala (NT) och kungsfiskare (VU), om hän-
syn till detta tas när verksamheten ska avvecklas. 

• Gamla stenbroar och kvarngrunder bör, liksom naturliga skred-
ärr, bevaras som häckningsplatser för strömstare, forsärla, res-
pektive kungsfiskare (VU). 

• Åtgärder som orsakar grumling bör undvikas.

Mölndalsån i Landvetter. Foto: Emma Nevander

träd i vattenmiljön
trädbården utmed ett rinnande vatten 
fyller ett flertal viktiga funktioner för 
det vattenanknutna livet. 

träden: 
- skuggar vattnet och håller därmed 
vattentemperaturen lägre och jäm-
nare, vilket är viktigt för en lång rad 
vattenorganismer.
- tillför viktig organisk basnäring ge-
nom nedfall av löv och insekter.
- stabiliserar strandkanten och mins-
kar därmed utflödet av partiklar.
- minskar utflödet av näringsämnen.
- ger viktigt substrat i form av rötter 
och nedfallna grenar.

härutöver har det visat sig att också 
nedfallna träd i vattnet har stor bety-
delse för vattenlivet. de ger en ökad 
mångformighet i vattendraget som är 
positiv för mångfalden och fisket. En-
ligt Naturvårdsverket anses sex ned-
fallna träd per 100 meter vara ”måttlig 
förekomst”. Även ovan vattnet bidrar 
de fallna träden till ökad mångfald 
och positiva naturvårdsaspekter. död 
fuktig ved är mycket värdefull för en 
lång rad Nära hotade skalbaggar och 
smådjur. En rad växter och insekter 
etablerar sig gärna i rotvältor. till 
exempel gräver gärna kungsfiskaren 
(vu) ut sitt bohål i jordblottor som 
bildas då träd har vält ner i vatten-
draget.

stora revir. Landvettersjön är en näringsrik sjö med 
ett förhållandevis bra vatten och ett relativt rikt 
fisk- och fågelliv. Strandzonen och Mölndalsåns 
meandrande lopp rymmer värdefulla naturmiljöer som 
strandbrinkar och alsumpskogar. Grönstrukturen inom 
orten karaktäriseras av relativt sammanhängande 
grönstråk, varav de främsta löper längs Agnebäcken 
i norr respektive Mölndalsån i söder. Även 
Landvettersjön har fina rekreationsmöjligheter med 
bad och promenadmiljöer. Den täta bebyggelsen 
saknar till stor del insprängd grönstruktur och 
rekreation får därför i första hand ske på omgivande 
grönytor. Mölndalsån är en stor rekreativ resurs men 
utgör också en barriär i den södra delen.

Kommunens grönplan pekar ut fyra särskilda 
fokusområden inom Landvetter som har bedömts 
ha en särskild betydelse för ortens grönstruktur på 
grund av sina strategiska lägen inom orten samt 
områdenas goda kvalitativa förutsättningar. Det är 
området vid Agnebäcken, som är ett nordsydligt 
grönstråk med höga naturvärden, Landvitikullen, 
som är en trädbevuxen höjd vid Landvetters entré, 
Landvetter centrum med sina stråk och gågatumiljöer 
och Mölndalsåns mynning med värdefull men delvis 
svårtillgänglig alsumpskog.

55Naturvårdsplan för Härryda kommun

Värdefulla laNdskap 

styrelsen angående förekomst av klockgentiana och lämpliga lo-
kaler för alkonblåvinge. Området fortsätter in i Partille kommun.

hänsyn och skötsel

Områden av fukthedskaraktär, inklusive idag skogsklädda så-
dana, bör bevaras oexploaterade och utan att avbrytas av större 
sammanhängande exploateringsområden. Restaurerings- och 
skötselåtgärder inkluderande röjningar och naturvårdsbränningar 
bör komma igång i samråd med Länsstyrelsen. Området utgör 
en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna kilarna 
som finns med i överenskommelsen om Strukturbild för Göte-
borgsregionen. Länsstyrelsen utreder bildande av naturreservat i 
området.

l8 tahult – Gallhålan

värden

Tahult – Gallhålan utgör ett lövskogsdominerat landskap, där 
hedekskogar på berg utgör de centrala delarna, men där också 
näringsrikare lövskogstyper i odlingslandskapets kantzoner utgör 
viktiga, och ofta mycket artrika delar, till exempel i form av 
blandädellövskogar, alkärr, olika trädklädda hagmarker, brynmil-
jöer. Här finns också en mängd värdefulla vårdträd i odlingsland-
skapet. Fågellivet är tämligen rikt, med mindre hackspett (NT), 
kattuggla, stenknäck och grå flugsnappare som några av karak-
tärsarterna.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till värdefulla lövträd, trädhagar och bryn. 
De utpekade värdefulla lövbestånden bör bevaras i största möj-
lig utsträckning. I bestånd där granen hotar att ta över kan denna 
med fördel huggas ut, men skogsbruket i övrigt bör ske med stor 
hänsyn till gamla träd, död ved och värdefulla lövmiljöer. Läns-
styrelsen utreder utökning av Gallhålans naturreservat.

l9 långenäs

värden

Långenäs är ett vackert beläget herrgårdslandskap vid Landvet-
tersjön, med gott om grova och gamla lövträd som har en mycket 
rik epifytflora. Ett flertal rödlistade arter däribland almlav (NT) 
och stiftgelélav (NT) förekommer och två av träden är naturmin-
nesmärkta. Upp till gårdsmiljön leder en allé med hamlade lindar, 
lönnar och askar. I en bäckravin vid gården finns ung alm  och al-
skog. Den större helheten av gamla träd är på sikt nödvändig för 
att de förekommande arterna ska kunna överleva inom området.

Ekskog i Gallhålans naturreservat. 
Foto: Enar Sahlin

Allé vid Långenäs. Foto: Emma 
Nevander

Gallhålan Mölndalsån
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13Ortsstudie för LandvetterGrön- och blåstruktur i Landvetter tätort.
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14 Ortsstudie för Landvetter

Trafikstruktur och kommunikationer
Motorvägen (riksväg 40) mellan Göteborg och 
Borås, korsar orten i östvästlig rikting. Vägen har 
stor betydelse för Landvetter men utgör samtidigt 
en stor barriär som även påverkar ortens ljud- och 
luftmiljö. Inom Landvetter kan motorvägen korsas 
av motortrafik i tre lägen. En av dessa korsningar är 
också tillgänglig för gångtrafikanter. Fotgängare och 
cyklister kan dessutom passera på tre ytterliggare 
ställen.

Järnvägen (kust till kust banan) ligger söder om 
Mölndalsån och trafikeras inte längre av persontåg 
med stopp i Landvetter. Även denna har stor 
barriärverkan och delar upp södra Landvetter i två 
delar. Det finns tre korsningspunkter över järnvägen, 
två av dessa är tillgängliga för samtliga trafikslag 
medan Eksilsbyvägen, längst i öster, saknar 
korsningspunkter för gång- och cykeltrafikanter.

Vägstrukturen i den södra delen är av äldre karaktär 
med Byvägen som huvudgata och slingrande 
stickvägar som leder in i skogslandskapet. 
Huvudvägen, Eskilsbyvägen, längst i öster kopplar 
vidare söderut mot Eskilsby. 

Trafikstrukturen i den norra delen präglas av en 
nordlig huvudgata, Härkeshultsvägen, som leder 
vidare mot Tahult och Jonsered samt av Härrydavägen 
mot Härryda som löper parallellt med motorvägen. 
Båda dessa vägar kopplas samman av en större 

uppsamlingsgata, Salmeredsvägen/Lunnavägen, 
som omger de centrala delarna. Gatusystemet 
präglas i övrigt av stickgator som leder in de olika 
bostadsområdena. Flera områden är trafikseparerade 
med samlade parkeringslösningar. I centrum är 
markparkeringar en dominerande del av stadsbilden. 
Gång- och cykelvägnätet är relativt utbyggt och 
återfinns i de centrala delarna.

I Landvetter centrum ligger kommunens största 
kollektivtrafikknutpunkt med bussar i både 
lokal- och regionaltrafik. Landvetter resecentrum 
har direktförbindelser med de flesta tätorterna i 
kommunen och trafikeras av ett tiotal linjer. Från 
centrum går även bussar mot bland annat Göteborg, 
Borås och Partille.

Avståndet till Göteborg centrum är knappt 17 km. Att 
resa till Göteborg centrum från Landvetter centrum 
tar ungefär 20 minuter med bil, 25 minuter med buss 
och 1 timme och 20 minuter med cykel (via Partille). 
89% av invånarna pendlar, och utav dessa pendlar 
majoriteten, knappt 60%, till Göteborg.

Resecentrum Gång- och cykelbro från centrum till ortens södra sida.
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15Ortsstudie för LandvetterTrafikstruktur i Landvetter tätort.
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16 Ortsstudie för Landvetter

Service och verksamheter
Landvetter har ett relativt stort serviceutbud. 
Centrumområdet innehåller livsmedelsbutiker, bank, 
apotek, gym, småbutiker och restauranger. Där 
finns även offentlig service i form av kulturhus med 
bibliotek, vårdcentral, familjecentrum, idrottshall, 
ishall och idrottsplats med mera. Centrum har 
nyligen genomgått en upprustning med blågröna 
vistelseytor längs gågatumiljöerna vid kulturhuset och 
resecentrum. 

Såväl resecentrum som det kommersiella och det 
offentliga serviceutbudet i Landvetter centrum 
används av fler kommuninvånare än de som bor i 
Landvetter och orten är därför en viktig serviceort 
som tillgodoser andra mindre orter i kommunen. Det 
kommersiella intresset för att satsa på orten bedöms 
vara relativt stort.

Skolutbudet i Landvetter utgörs av nio förskolor och 
fyra grundskolor. Åtta av förskolorna ligger i den 
norra delen. Grundskolorna utgörs av en F-9 skola i 
centrum, en F-3 skola och en 4-9 i den norra delen 
samt en nybyggd F-3-skola i den södra delen. Det 
finns också en öppen förskola i centrum. I Landvetter 
finns också flera äldreboenden, serviceboenden, 
kortidsboende samt daglig verksamhet. 

Det finns tre verksamhetsområden av olika storlek. 
De två mindre, det före detta banområdet och 
Torsängen, rymmer verksamheter med koppling till 
bilservice. Det större området utmed Eskilsbyvägen, 
Storängen, innehåller, utöver bilservice, företag med 
logistikverksamhet samt företag med koppling till 
byggsektorn.

Socialt liv och mötesplatser
Landvetter har ett rikt föreningsliv och många 
föreningar har koppling till idrott. Det genererar ett 
stort utbud av idrottsanläggningar och klubbhus för 
till exempel idrotter som hockey, konståkning, golf, 
boule, judo, handboll, ridning, orientering och skytte 
med mera. Dessa är viktiga mötesplatser både för 
föreningarna men också för de boende på orten i 
stort. Utöver idrott finns kulturföreningar, pensionärs- 
och handikappföreningar, kyrkoverksamhet och 
föreningar med koppling till friluftsliv som scouter och 
friluftsfrämjandets verksamhet.

Landvetter centrum rymmer flera olika typer 
av publika mötesplatser där kulturhuset med 
bibliotek intar en central roll. Här finns även 
gågatumiljöer med nya vistelseytor som Skansgränd 

och Guldsmedsplatsen. I centrum finns också 
nischade mötesplatser som öppen förskola och 
daglig verksamhet. Resecentrum och centrums 
serviceverksamheter utgör viktiga målpunkter.

Vid Landvettersjön finns två badplatser och 
rekreationsmiljöer som fungerar som attraktiva 
mötesplatser sommartid. I Landvetter finns 
det två kommunala lekplatser utöver skol- och 
förskolegårdarnas utemiljö.

Befolkning
Landvetter kommundel har en positiv 
befolkningsutveckling med 1% ökning 2018. 
Inflyttningen var 2018 något större än utflyttningen. 

I kommundelen finns en hög andel barnfamiljer. 55% 
av befolkningen är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
31% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är relativt låg, 14%. 

Utbildningsnivån är relativt hög. Av invånarna i 
arbetsför ålder har nästan hälften eftergymnasial 
utbildning, 46%. 45% har gymnasieutbildning eller 
motsvarande och andelen med endast förgymnasial 
utbildning är låg, 8%.

Högutbildade barnfamiljer är en invånarkategori 
som attraheras av Landvetters närhet till Göteborg, 
bostadsutbudet med hög andel äganderätter och 
ortens storlek som möjliggör ett komplett skolutbud.

Föreningsliv, konståkning i Landvetter ishall.
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17Ortsstudie för LandvetterService och mötesplatser i Landvetter tätort.
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18 Ortsstudie för Landvetter
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Borås, Bollebygd och Kinna.

Arbetsmarknad
Landvetter tätort har en mindre 
arbetsmarknad. Ortens invånare arbetar 
främst i andra större orter och i intilliggande 
kommuner. Tillsammans med Hällingsjö 
är Landvetter det område där flest 
förvärvsarbetande pendlar till annan ort.
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av invånarna pendlar

Serviceutbud
Landvetter tätort har ett stort utbud av 
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20 Ortsstudie för Landvetter Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016 

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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Landvetter enligt Landvetterborna

Centrumutvveckling och service
Landvetterborna är positiva till att det byggs på 
orten och förespråkar blandade upplåtelseformer. 
Det finns en vilja att förtäta genom att bygga i 
anslutning till skolor och annan service. Samtidigt 
poängteras att förtätningen och nybyggnationen ska 
ske på ett sådant sätt så att skalan anpassas till 
befintlig bebyggelse vad det gäller våningshöjder och 
byggnadsutformning.

Uppförandet av ett parkeringshus i centrum nämns 
flertalet gånger i dialogarbetet. En sådan lösning 
skulle kunna placeras mot riksväg 40 och dels 
frigöra mark för att uppföra fler bostäder och 
servicefunktioner samt skapa ett bullerskydd.

Att utveckla centrum genom att skapa, och 
underhålla, stadsrum och mötesplatser i form av till 
exempel idrottshallar, ungdomsgård, planteringar och 
torg lyfts fram som viktigt för centrala Landvetters 
utveckling. 

Kommunikationer
Bättre gång- och cykelkopplingar inne i Landvetter 
samhälle och mot närliggande orter önskas.

Kollektivtrafiken och de täta turerna lyfts fram som 
en av ortens styrkor. Bättre kollektivtrafik på kvällar 
önskas och ett regionalt tågstopp i Landvetter.

Dialogarbete

Natur och rekreation
Flera gånger lyfts närheten till naturen och 
omgivningens höga naturvärden fram som en av 
Landvetters största styrkor som samhälle. Att 
utveckla och tillvarata befintliga naturstråk och 
naturområden samt kopplingarna till dessa och att 
öka tillgängligheten är önskemål från invånarna. 

Framtida utvecklingsplaner
Det finns en stark vilja att fortsätta utveckla den 
befintliga stadskärnan - och en oro att allt för mycket 
fokus ska hamna på uppförandet av Landvetter södra 
och att befintligt centrum ska behöva stå tillbaka.

En överdäckning av motorvägen och uppförandet av 
ny bebyggelse, både på överdäckningen men också 
längst med motorvägen (som bullerdämpande åtgärd) 
föreslås inom ramen för den framtida utvecklingen. 
Ambitionen med överdäckningen är att skapa en mer 
sammanhållen ort.

Under 2016, 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Landvetters invånare. Tillsammans med tidigare redovisade 
analyser och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Motorvägen med gång- och cykelbro.

Potential
Landvetter är kommunens näst största ort. Ortens 
läge med goda kommunikationer till Göteborg samt 
fina naturområden i närheten bidrar till ortens 
attraktivitet. Befolkningen ökar vilket ger förutsättning 
för underlag för att utveckla och bibehålla service.

Ett rikt föreningsliv är en bidragande faktor till att 
människor trivs, likaså ortens centrum med varierat 
serviceutbud. Kulturhuset i centrum är en viktig  
mötesplats som kan ses som en viktig motor i 
utveckling av fler kulturella arrangemang, vilket är en 
potential. 

Goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik 
bidrar till att resa på ett hållbart vis. Landvetter 
ligger också strategiskt ut med riksväg 40 och 
Landvetter flygplats, viket utgör en viktig potential för 
näringslivet.  

Naturen utgör en viktig förutsättning för trivsel. Att 
utveckla nya rekreativa mötesplatser kan vara ett sätt 
att stärka Landvetter. 

I anslutning till skolor och hållplatser finns glest 
bebyggda ytor inom vilka en strategisk utbyggnad 
av nya bostäder är möjligt. Även i centrum finns 
möjlighet till förtätning.

Utmaningar
I dag utgör stora delar av centrum parkeringsytor 
och miljöer på bilens villkor. Att omvandla storskaliga 
parkeringsrum till centrummiljöer med en mänsklig 
skala som också tilltalar barn samtidigt som 
pendelparkering med mera kan bibehållas är en 
utmaning. I centrum saknas lekplatser. 

Landvetter centrum har historiskt flyttat på sig i 
takt med utvecklingen av infrastrukturen. I och med 
planeringen av ny stambana mellan Göteborg och 
Borås så skulle en planeringsinriktning mot Landvetter 
södra följa samma logik. Infrastrukturen innebär en 
tillgång samtidigt som den också skapar barriärer och 
behov av att koppla ihop områden. Att överbrygga 
barriärer är en utmaning, liksom infrastrukturfrågor 
ur ett risk- och säkerhetsperspektiv. Det är också en 
utmaning att lyckas koppla ihop befintligt centrum 
med planerad utbyggnad i södra Landvetter på ett 
bra sätt.

Mölndalsån och riksväg 40 utgör barriärer. Buller och 
luftföroreningar från riksväg 40 är också en utmaning 
vid förtätning i närheten av motorvägen.

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

• Landvetter näst största orten i kommunen

• Närhet till Göteborg

• Positiv befolkningsutveckling 

• Rikt föreningsliv

• Innehållsrikt centrum med varierat serviceutbud. Flera 
publika mötesplatser i centrum så som kulturhuset.

• Goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik

• Goda kommunikationer med närhet till riksväg 40 och 
Landvetter flygplats

• Nära till natur och rekreation, exempelvis Mölndalsån

• Gles bebyggelsestruktur, tillgänglig mark för ny- och 
tillbyggnad

• Riksväg 40, med relativt få kopplingar,  utgör en barriär

• Mölndalsån utgör en barriär 

• Buller och luftföroreningar från riksväg 40

• Bristande cykelkopplingar inom orten och över barriärer 

• Utmaning att bygga ihop befintligt centrum med 
planerad utbyggnad i södra Landvetter.

• Stora centralt belägna ytor nyttjas som markparkering. 
Kan innebära otrygghet och stadsmiljöer med få 
kvaliteter

• Saknar lekplatser

Potential och utmaningar.
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Landvetter kulturhus, mötesplats i centrum.

Rekommendationer
Centrumutveckling och service
Under de senaste åren har Landvetter centrum 
utvecklats med nytt resecentrum och kulturhus. 
I centrum har stor omvandling skett där tidigare 
impedimentytor numera utgör trivsamma, kvalitativa 
stadsrum. Den inriktningen bör fortsättningsvis vara 
strategin för utvecklingen av Landvetter centrum. 

Det finns en stor potential i att effektivisera befintlig 
markparkering i centrum i parkeringshus/garage 
för att på så sätt frigöra mark för nya bostäder och 
verksamheter. 

För att utveckla centrum ytterligare kan lokalisering 
av nya mötesplatser och målpunkter vara lämpligt. Ur 
ett barnperspektiv skulle centrum behöva utvecklas 
med lekplatser eller vistelseytor för barn. Idag saknas 
centrala lekplatser. Utvecklingen av en destination 
som ett badhus, konsthall eller dylikt i centrala 
Landvetter skulle kunna adderas med syfte att stärka 
orten som målpunkt i ett större omland.  

Vid en framtida utveckling av ett nytt centrum i 
Landvetter södra är det viktigt att bevaka och utreda 
påverkan på centrum för att inte utarma det befintliga 
utan hitta strategier som kan stärka Landvetter som 
helhet.  

Utvecklingsförslag
Att parallellt med nybyggnationen av Landvetter södra också utveckla det nuvarande 
samhället är ledande i utvecklingsförslaget. Denna utveckling föreslås ske genom 
förtätning av bostäder, funktioner och mötesplatser samt utveckling av befintliga 
grön- och rekreationsstråk och -områden. Landvetter centrum ska kopplas ihop med  
den framtida utbyggnaden av Landvetter södra genom starka och gena kopplingar. 

Bebyggelse
Landvetter har sedan centrum byggdes på 1970-talet 
utvecklats norrut. Vid en framtida utbyggnad är 
rekommendationerna att inriktningen bör vara att inte 
sprida ut bebyggelsen mer norrut på jungfrulig mark. 
Orten bör utvecklas genom förtätning av bostäder 
i centrum och i anslutning till skolor, hållplatser 
och befintlig service. Nya bostäder bör i första 
hand lokaliseras inom ett gång- och cykel avstånd 
på en kilometer från resecentrum. På så sätt kan 
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik utvecklas 
och underlag för service öka utan att orten glesas 
ut ytterligare. I centrum kan bostäder med fördel 
utgöras av bostadsrätter och flerbostadshus i syfte att 
skapa ett blandat utbud av upplåtelseformer.

Naturområdet Gallhålan bör bevaras och undanhållas 
från ny bebyggelse, vilket innebär att ingen 
exploatering bör ske västerut. Österut finns Landehof, 
och Härskogenområdet som också bör värnas och 
utgöra en viktig nordsydlig grönstruktur. 

För Landvetter är det söderut som orten planeras 
expandera. Härryda kommun har sedan våren 2016 
arbetat med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Landvetter södra. I Landvetter södra 
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Koppling över motorvägen vid resescentrum och kulturhus.

planeras det för en ny hållbar stad som på sikt ska 
rymma minst 25 000 invånare. Staden ska vara unik 
genom att den, enligt politiska inriktningsmål, ska 
vara innovativ, modern, internationell och mänsklig. 
Landvetter södra ska vara en blandstad, med kultur, 
bostäder, verksamheter, idrott med mera. 

Landvetter södra är en möjlighet för kommunen 
och regionen att ta täten i hållbar stadsutveckling. 
Satsningen bidrar till att hantera bostadsbrist och 
med nya kommunikationer finns en unik möjlighet 
att bygga ett hållbart samhälle från grunden vid 
ett nytt önskvärt stopp längs framtida stambana 
(Götalandsbanan). I området finns möjlighet att 
erbjuda många fler bra och attraktiva bostäder för alla 
grupper, med en nära koppling till naturen. Projektet 
befinner sig i planeringsfasen.

Kommunikation, stråk, kopplingar
Landvetter resecentrum är för Härryda kommun en 
viktig nod för resor kollektivt. Möjlig utbyggnad av 
ett önskvärt järnvägsstopp på Götalandsbanan söder 
om samhället, i Landvetter södra, skulle innebära att 
ortens regionala och nationella kopplingar utvecklas, 
men det ställer också höga krav på att nuvarande 
samhälle och resecentrum kopplas ihop med den 
nya stationen genom kollektivtrafik och gång- och 
cykelstråk. Götalandsbanan är i planeringsfasen.

Att underhålla och utveckla befintligt gång- 
och cykelnät, både inom Landvetter tätort och 
till närliggande orter - framförallt i samband 
med byggnationen av Landvetter södra och ny 
pendlingsstation, är en viktig del i ortens utveckling.

Att skapa kopplingar mot Landvettersjön, från både 
befintligt och framtida centrum, är önskvärt. 

Natur och rekreation, mötesplatser
Närheten till naturområden och rekreation har i 
dialogarbetet pekats ut som särskilt viktigt för de 
boende. Att stärka och utveckla dessa kvaliteter kan 
ge stora vinster. 

De områden som identifierats som särskilt viktiga 
är kopplingen mellan elljusspåret och Mölndalsån i 
östra Landvetter, sträckan längst med Agnebäcken 
samt en utveckling av området runt åmynningen 
till Landvettersjön. Området runt åmynningen 
ligger strategiskt i orten och kommer i ett framtida 
scenario, när Landvetter södra är utbyggt kunna 
bli en mötesplats för boende i både södra och 
norra Landvetter. Platsen har historiskt sett utgjort 
ett centrum och skulle i framtiden kunna få stor 
betydelse på nytt och samla Landvetterborna.  
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Centrumutveckling och service
• Frigöra mark för centrumutveckling av offentliga platser eller 

nybyggnation, genom effektiva parkeringslösningar i parkeringshus 
eller garage. 

• Utveckla centrum med fler verksamheter och målpunkter, exempelvis 
lekplatser, bostäder och offentliga ytor.

• Fokus bör vara att utveckla attraktiva stadsrum där människor trivs 
och vill uppehålla sig. 

Bebyggelse
• Utveckla centrum med nya verksamheter och bostäder genom 

omvandling av parkeringsytor och förtätning.

• Bygg bostadsrätter och flerbostadshus i centrum för att få blandning.

• Nya bostäder i Landvetter bör tillkomma genom förtätning vid 
hållplatslägen samt i anslutning till förskola och skola. 

• Undvik om möjligt ianspråkstagande av jungfrulig mark i norra 
Landvetter utifrån den planerade utbyggnationen av en ny stadsdel 
med 25 000 söder om nuvarande samhälle.

Kommunikation, stråk, kopplingar
• Utred en ny gång- och cykelkoppling mot Landvettersjön från 

centrum.

• Utveckla stråk mellan naturområden i öster, överbrygga barriären som 
riksväg 40 utgör genom ytterligare gång- och cykelkopplingar.

• Skapa stark koppling mellan Landvetter södra och dagens centrum 
genom kollektiva transporter samt gång- och cykelkopplingar. 

Natur och rekreation
• Utveckla rekreationsmöjligheter vid grönstråket längs Agnebäcken.

• Ta tillvara potentialen i Mölndalsåns mynning, utveckla mötesplats för 

rekreation.

Utvecklingsförslag för Landvetter
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27Ortsstudie för LandvetterUtvecklingskarta Landvetter tätort. Skala 1:25 000.

Målpunkt

Parkingshus

Blandad bebyggelse

Koppling

Väg 

Järnväg

Grönska

Vatten

Byggnad

Stigar

Förstärka/skapa grönstråk

Gång- & cykelkoppling

Utvecklingsområde

Rekreationsområde

Högre bebyggelse

Tätort
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Kulturmiljöplan 2012
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Naturvårdsplan 2012
Guide till naturen i Härryda kommun
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Statistik Härryda kommun
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Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Mölnlycke är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. Härryda kommun 
har nyligen tagit fram studien ”Vi möts i Mölnlycke, 
Stadsbyggnadsstudie med utredningar för Mölnlycke 
centrum” som också ligger som underlag för 
ortsstudien.

Mölnlycke
Mölnlycke är en tätort med 17 242 invånare och är 
den största orten i kommundelen Mölnlycke som även 
omfattar tätorterna Benareby och Nya Långenäs samt 
en del av kommunens landsbygd. 

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

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Mölnlycke kommundel.

LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal

Introduktion

Karta över Härryda kommun och de sju tätorter som ingår i ortsstudiearbetet. 
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Jordbruksbygd
Mölnlycke har ett strategiskt läge utmed 
Mölndalsån mitt mellan de två sjöarna Rådasjön 
och Landvettersjön. Redan på stenåldern var 
livsbetingelserna goda i området med bra tillgång 
på såväl fisk, fågel och annat vilt. Mölndalsån 
fungerade som en viktig farled som ledde till olika 
jaktmarker och fiskevatten och utgjorde en strategisk 
handelskoppling till havskusten i väster. Området 
omvandlades så småningom till jordbruksbygd 
i samband med att befolkningen blev mer och 
mer bofast. Mölnlyckes äldsta delar återfinns i 
området kring Råda kyrka, norr om Mölndalsåns 
inlopp i Rådasjön. En bit norr om kyrkomiljön 
löpte medeltidens huvudstråk Västgötavägen som 
sträckte sig från kusten in mot bland annat Borås 
och Jönköping. Råda kyrka finns omnämnd sedan 
1550-talet men en kyrkobyggnad har sannolikt 
funnits på platsen även tidigare. Den nuvarande 
kyrkan är från 1700-talet. Råda säteri utgjorde 
områdets storgods och gårdarna runt omkring var 
frälsehemman som lydde under godset. Mölnlycke 
var länge oroligt på grund av närheten till den danska 
gränsen och förutsättningarna stabiliserades först när 
Göteborg anlades i början av 1600-talet. 

Mölnlyckes framväxt - från bruksort till centralort
Mölnlyckes utveckling har genomgått en rad olika faser, från äldre jordbruksbygd och 
sockencentrum till industrialiserad bruksort och vidare till välfärdssamhällets kommuncentrum 
i mitten av 1900-talet, för att slutligen nå fram till det handels- och kommuncentrum som orten 
är idag.

Bruksort 
Mölnlycke är den av kommunens orter som ligger 
närmast Göteborg och är också den ort som tidigast 
och i störst utsträckning påverkats av Göteborg 
i sin utveckling. Råda säteri, i Mölnlyckes västra 
del, liksom andra säterier i omgivningarna runt 
Mölnlycke köptes upp av förmöget folk från Göteborg 
som omgestaltade gårdarna till herrgårdar. Flera av 
gårdarna utgjorde länge en viktig näring i Mölnlycke 
där de fungerade som handelsträdgårdar som 
odlade blommor, frukt och grönsaker för försäljning 
i Göteborg. Råda säteri med sina byggnader och 
sin parkmiljö är idag ett välbevarat exempel på en 
högreståndsmiljö från 1700-talet byggd, med det 
välstånd som skapades av Göteborgs handel med 
Kina och Sydostasien.

Namnet Mölnlycke kan spåras till tidigt 1600-tal men 
får inte stor betydelse för orten förrän Mölnlyckes 
väfveri anläggs i öster vid Mölnlyckefallen i mitten 
av 1800-talet. Platsen längs med Mölndalsån 
hade tidigare huserat en vattendriven kvarn och 
fungerat som en tullstation för den timmerflottning 
som skedde mellan skogsbruksbygden i öster och 
Göteborg i väster. Fabriken växte snabbt och gav 
upphov till samhället Mölnlycke som utvecklades till 

en bruksort där bostadsförsörjningen ombesörjdes 
av industrin. Flera stora hyreskaserner för fabrikens 
arbetare uppfördes och ägaren lät uppföra slottsvillan 
Wendelsberg med park på 1880-talet. I industrimiljön 
växte arbetarrörelsen sig stark vilket gav upphov 
till ett Folkets Hus år 1906. I öster lät fabriken i 
början av 1930-talet bygga ett villaområde med 
typhus, Alehagen, samt uppföra ett hyreshusområde, 
Solängen, vid Nedre Vallen, i mitten av 1940-talet. 
Mölnlyckes textilindustri var igång fram till slutet av 
1990-talet. Det gamla fabriksområdet har numera 
renoverats och blivit lokaler för olika företag. Det 
pågår omfattande byggnation i fabrikerna just nu.  
Slottsvillan inrymmer sedan 1908 Wendelsbergs 
folkhögskola.

Stationssamhällena
När järnvägen etablerades på 1890-talet placerades 
en station i väster, Pixbo, och en i öster, Mölnlycke. 
Järnvägen gjorde det lättare att ta sig till Göteborg 
och i den västra delen norr om Pixbo uppfördes snart 
påkostade sommarvillor för Göteborgs societet längs 
Rådasjöns strand. Kring stationsläget i Pixbo sker 
senare förtätning genom egnahemsbebyggelse fram 
till mitten av 1900-talet. 

Stationsläget i öster ligger i anslutning till 
fabriksområdet och ger upphov till Mölnlyckes 
första moderna centrummiljö. Mölnlycke växer till 
en början utmed vägsträckorna på nordsidan om 
järnvägen mellan kyrkan och fabriksmiljön. Äldre 
egnahemsbebyggelse tillkommer tidigt längs vägen 

förbi kyrkan mellan Pixbo och gamla Boråsvägen i 
norr. Senare sker en utveckling söder om järnvägen 
genom egnahemsbebyggelse fram till 1900-talets 
mitt. Så småningom etableras fritidshusbebyggelse 
av enklare typ i Mölnlyckes södra utkanter vilka idag 
utgör en integrerad del av villamiljön. 

Centralorten
Norr om järnvägen mellan kyrkan och fabrikerna 
växte Mölnlycke centrum fram under efterkrigstiden 
och folkhemsbebyggelsen ersatte snabbt centralt 
belägen odlingsmark. Under 1950-talet sker en 
stor inflyttning och successivt börjar flertalet större 
bostadsområden tillkomma på 1960- och 1970-talet, 
som miljonprogramsområdet Säteriet nordväst om 
Mölnlycke centrum, nära den nya motorvägen mellan 
Göteborg och Borås. Bebyggelsen i Mölnlycke har 
kompletterats genom åren med såväl småhus som 
fritidshus och Mölnlycke har till stor del fungerat 
som en förort till Göteborg sedan 1960-talet. Pixbo 
är idag en del av Mölnlycke. De senaste 10 åren har 
Mölnlycke alltmer vuxit fram som småstad. 

Sedan etableringen på 1950-talet har Mölnlycke 
centrum genomgått stora förändringar. Under 1980- 
och 1990-talet genomfördes en centrumförnyelse och 
innerstaden kompletterades med mer stadsmässig 
bebyggelse. På 2000-talet har centrum genomgått 
en kraftig omvandling som gett innerstaden en 
stadsliknande kärna. Järnvägsstationen flyttades i 
sin tur 2003 och är nu samlokaliserad med ortens 
bussterminal under namnet Mölnlycke resecentrum. 
Idag betraktas Mölnlycke som en attraktiv småstad.

Mölnlycke Väfveri 1870 Mölnlycke centrum 1970
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Mölnlycke är Härryda kommuns centralort. Orten är 
en attraktiv småstad och en populär bostadsort med 
goda kommunikationer till arbetsplatser i Göteborg 
och Mölndal. 

I Mölnlycke finns ett blandat bostadsutbud och gott 
om centrala rekreationsmiljöer. Mölnlycke tätort ligger 
samlad runt järnvägen med centrum på järnvägens 
nordsida. I norr avgränsas orten av riksväg 40 och i 
söder av skog och berg. Bebyggelsestrukturen präglas 
av att bebyggelsen vuxit fram i olika etapper och 
orten byggs upp av olika bebyggelseområden med 
varierande upplåtelseformer, tidstypiska strukturer 
samt uttryck. Mölnlycke har en karakteristisk 
förstadskaraktär med villaområden och större, 
enhetliga flerbostadsområden samlade längs 
stickgator i en organisk vägstruktur. 

Söder om järnvägen återfinns stora sammanhängande 
småhusområden, som Pixbo, Djupedalsäng 
och Skogen. I anslutning till den tidigaste 
flerfamiljsbebyggelsen närmast stationen finns större 
områden med hyreshus och bostadsrätter i form av 
punkthus och lamellhus. I södra Mölnlycke finns 
också hyres- och bostadsrätter i form av rad- och 
kedjehus.

Mölnlycke idag
Mölnlycke är kommunens centralort med närhet till både Göteborg och Mölndal. De 
centrala delarna har rustats upp under 2000-talet och Mölnlycke har idag en tydlig 
småstadskaraktär med en blandning av funktioner och bostadsformer.

Mölnlycke centrum återfinns norr om stationen och 
har en rutnätsstruktur med bebyggelsekvarter som 
rymmer bostäder och publika bottenvåningar. 

Norr om centrum finns större bostadsområden med 
flerfamiljshus samt villaområden av olika åldrar. I 
nordväst ligger miljonprogramområdet Säteriet som 
är frikopplat från övrig bebyggelse. Även i Mölnlycke 
norr om järnvägen finns en blandning av äganderätter, 
hyresrätter och bostadsrätter. 

Runt Wendelsberg finns småhus medan de tidigare 
fritidshusområdena i sydöst omvandlats till 
permanentbostäder.

Servicebebyggelse finns i centrum. Skolor, förskolor 
och idrottsplaner finns utspridda i orten, i anslutning 
till Mölnlyckes olika bostadsområden.   

Söder om järnvägen samt i anslutning till 
riksväg 40 finns större verksamhetsområden, 
tre vid riksväg 40 och ett söder järnvägen. 
Verksamhetsområdena rymmer bland annat bilservice 
och logistikverksamheter. 

Vanligaste bostadsformen är äganderätt, i form 
av småhus, och 64% av ortens befolkning bor i 
äganderätt, 23% i hyresrätt medan andelen som bor i 
bostadsrätt uppgår till 13%.

Mönlycke centrum

Soltrappa vid Möndalsån i Mölnlycke centrum.
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16 Ortsstudie för Mölnlycke 17Ortsstudie för MölnlyckeNaturstigen vid Råda säteri.

Grön- och blåstruktur
Mölnlycke har en utpräglad blågrön karaktär med 
en stor variation av naturtyper. Orten omges av 
vattendrag och sjöar mellan skogsbeklädda kullar 
och orten rymmer flera äldre parkmiljöer och 
naturområden med höga värden. 

Norr om Mölnlycke ligger Bråtaskogens naturreservat. 
Tall är det dominerande trädslaget och i området 
växer stora mängder blåbär. Bråtaskogen är hem 
till en stor rävpopulation och här trivs växter som 
i andra skogar inte får möjlighet att växa lika fritt. 
I Bråtaskogen lever också en rad skogsfåglar - så 
som gröngöling, hackspett och ormvråk. Genom 
skogsområdet rinner Hålsjöbäcken som har höga 
rekreativa värden.

Wendelsbergsparken, öster om centrumkärnan, är en 
kombination av skogsområde och anlagd park. Den 
anlagda delen uppfördes 1865 men idag betraktas 
området främst som naturpark där ek och bok är 
dominerande. Parken med dess promenadstråk och 
dammar inspirerad av den engelska, romantiska 
landskapsstilen som hyllade den vilda naturen. I 
parken planterades för den tiden exotiska trädslag 
som hängbok, hästkastanj, robinia, blodbok, lärk 
och idegran. I parken finns flera dammar som 
också anlades under 1800-talet och som försåg 
närliggande bebyggelse med vatten. I dessa lever 
idag olika groddjur. Skogsområdet sträcker sig från 
Wendelsbergs folkhögskola i väst till Landvettersjön 
i öst och här är växtligheten mer blandad, med gran, 
tall, björk, ek och bok. I området har inlandsisen 
lämnat efter sig tydliga spår i form av jättegrytor.

Väster om Mölnlycke ligger Rådasjön. Liksom 
Bråtaskogen är Rådasjön och området runt denna 
utpekat som naturreservat. Här blandas ädellövskogar 
med hagmarker och strandskogar. På den östra 
udden, Labbera, som skjuter ut i vattnet, ligger 
Råda Säteri med anor från 1300-talet. Söder om 
de säteribyggnader som uppfördes på 1700-talet 
ligger Råda Hagar. Här växer 300 år gamla ekar och 
träden är i sin tur en hemvist för lavar, svampar och 
insekter. På Labbera-udden växer ek och bok. Hela 
området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk 
högreståndsmiljö. Kring Råda säteri och tillsammans 
med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt 
och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. 
Strandskogarna består av Alsumpskogar, en miljö som 
med sina vattenspeglar och alsocklar utgör en mycket 
viktig naturtyp och levnadsmiljö för många växter och 
djur. I naturreservatet ingår flera värdefulla naturtyper 
som numera har liten utbredning i Sverige. 

Norr om Rådasjön ligger ytterligare ett naturreservat, 
Delsjöns naturreservat. Härifrån finns ett stigsystem 
som leder hela vägen till Skatås motionsområde i 
östra Göteborg. Växtligheten utgörs av lövinblandad 
barrskog, rishedar och myrmarker. 

Rådasjön utgör idag recipient för Mölndals stad och 
är dessutom reservvattentäkt för Göteborg. Den höga 
vattenkvaliteten medför också att en stor mängd 
fiskar och insekter trivs i sjön.

Anlagd 1800-tals ruin och vitsippsbacke på Labbera-udden.
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Trafikstruktur och kommunikationer
Mölnlycke ligger söder om riksväg 40, motorvägen 
mellan Göteborg och Borås, som löper parallellt med 
Boråsvägen. Motorvägen nås via Säterivägen som 
tillsammans med Boråsvägen, Mölndalsvägen och 
Benarebyvägen är Mölnlyckes huvudleder. Riksväg 40 
har liten barriärverkan eftersom bostadsbebyggelse 
endast finns på vägens södra sida. Målpunkter 
på andra sidan riksväg 40, som naturreservatet 
Bråtaskogen, kan nås genom tunnlar och överfarter i 
fyra lägen.

Boråsvägen i Mölnlyckes norra del utgör den 
äldre huvudvägsträckningen mellan Göteborg och 
Borås och leder vidare till Landvetter, Härryda och 
Hindås. Mölndalsvägen och Benarebyvägen i ortens 
södra del leder vidare till Mölndal i väster och till 
Hällesåker i Kungsbacka i söder. Mölnlycke har ett 
gatusystem med organisk rutnätsstruktur och gator av 
betydelse i den norra delen är Kyrkgatan, Allén och 
Biblioteksgatan samt i den södra delen Musikvägen 
och Djupedalsängsvägen. 

Gång- och cykelvägnätet är omfattande och finns 
i princip i alla stadsdelar, utmed en majoritet av 
Mölnlyckes gator.

Mölnlycke ligger samlat kring järnvägen som korsar 
orten i öst-västlig riktning. Järnvägen trafikeras 

av persontåg mellan Göteborg och Borås och 
tågstation finns söder om Säterivägen i anslutning till 
centrum. Vid tågstationen ligger också resecentrum, 
Mölnlycketerminalen, med busstrafik och närservice. 
Järnvägen kan korsas i sju olika lägen, fyra för 
blandtrafik och tre för gående och cyklister.

Mölndalsån ligger norr om järnvägen och kan 
passeras i sex olika punkter, varav två är broar som 
endast är avsedda för gång- och cykeltrafik medan 
fyra stycken även kan nyttjas av motortrafik.

Kollektivtrafiken i orten är god. Förutom tåg till 
Göteborg och Borås finns goda förbindelser till 
Göteborg, Borås, Mölndal, Kungälv och Torslanda. 
Kollektivtrafikkopplingarna inom Härryda kommun är 
goda från Mölnlycketerminalen - Landvetter, Härryda, 
Hindås och Rävlanda är alla orter som går att nå med 
direktbuss. 

Till Göteborg centrum tar det 20 minuter med bil 
och 18 minuter med kollektivtrafik. Att cykla tar 50 
minuter. Av ortsbefolkningen pendlar 79 % och av 
dem pendlar ungefär två tredjedelar till Göteborg.

I centrala Mölnlycke finns gott om offentlig 
markparkering för bilister.

Buss i centrum.

Mönlycke tågstation
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Service och verksamheter
Mölnlycke har ett stort serviceutbud med relativt 
komplett vardagsservice. I centrala Mölnlycke finns 
kulturhus och bibliotek liksom gym, apotek, och 
sjukvård och ett varierat utbud av både detaljhandel 
och dagligvaruhandel. Den centrumhandel som finns 
placerad på järnvägens södra sida är mer inriktad mot 
sällanköpsvaror, så som exempelvis byggmaterial eller 
biluthyrning. 

Den norra centrumbebyggelsen tillkom under början 
av 2010-talet i en kommunal ambition att utveckla 
Mölnlycke från utpräglad förort till en ort med 
småstadskaraktär. Handeln i Mölnlycke tillgodoser 
också behovet för närliggande mindre orter med ett 
mindre serviceutbud.

Härryda kommuns gymnasium, Hulebäcksgymnasiet, 
är beläget i centrala Mölnlycke. Utöver 
gymnasieskolan så finns även nio grundskolor. Av 
dessa så är fem stycken lågstadieskolor (F-5) och 
övriga täcker antingen in alla grundskoleåren eller de 
senare åren.

I Mölnlycke finns även familjecentral, äldrevård, 
serviceboende, daglig verksamhet och gruppboende. 

Socialt liv och mötesplatser
I Mölnlycke finns ett stort antal föreningar, vissa 
med egna föreningslokaler men också föreningar 
som främst nyttjar kommunens anläggningar. I 
Mölnlycke finns tolv olika idrottsanläggningar som 
nyttjas av olika föreningar, till exempel konstgräsplan 
och idrottshallar. De allra flesta lokala föreningar är 
idrottsföreningar med Pixbo innebandyklubb som en 

av de mer välkända, men det finns också bland andra 
fotbollsklubb, gymnastikförening, basket, ridklubb 
och Taekwondoförening. De olika föreningarna 
med respektive föreningslokal samt de kommunala 
idrottsfaciliteterna utgör viktiga målpunkter för ortens 
invånare. Skolorna är viktiga mötesplatser för ortens 
unga.

Badplatser finns vid både Rådasjön och 
Landvettersjön. Båda är utrustade med brygga 
och hopptorn och ligger i områden med höga 
rekreativa värden. Mölnlyckes grönområden är 
attraktiva mötesplatser med höga naturvärden liksom 
naturreservaten som finns både norr, väster och öster 
om Mölnlycke. 

På orten finns ett flertal lekplatser som utgör 
naturliga mötesplatser. Kommunen har anlagt 
exempelvis Skogsleken i Wendelsbergsparken och 
Förbo invigde 2018 Sagoparken på Säteriet.

Befolkning
Mölnlycke hade en befolkningsökning på 1,5 % 2018. 
Inflyttningen var 15% högre än utflyttningen 2018. 

I Mölnlycke finns en hög andel barnfamiljer. 54% av 
ortens befolkning är i arbetsför ålder (20-64 år) och 
29% utgörs av barn och ungdomar (0-19 år) medan 
andelen äldre (+65) är relativt låg, 17%. 

Utbildningsnivån är relativt hög. Av invånarna i 
arbetsför ålder har mer än hälften eftergymnasial 
utbildning, 55%. 36% har gymnasieutbildning eller 
motsvarande och andelen med endast förgymnasial 
utbildning är så låg som 8%.

Valborgsfirande i Wendelsberg.

Wendelsberg
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Åldersfördelning 
Mölnlyckes åldersfördelning visar att det finns 
många barnfamiljer på orten.
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Kommundel Mölnlycke
Utgörs av Mölnlycke tätort samt området inom orange 
gränslinje. Statistik och fakta omfattar hela området 
om inte annat anges. Förutom Mölnlycke ingår orterna 
Benareby och Nya Långenäs.

39,5 år
Medelålder

Mölnlycke

17 242
Invånare i Mölnlycke tätort

2018+ 1,5%
Befolkningsökning

Härryda kommuns största ortsstudieort

18 605
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Ortsfakta

+ 65 år
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Arbetsmarknad
Mölnlycke har en relativt stor arbetsmarknad. 
I övrigt arbetar ortens invånare främst i 
Göteborg och Mölndal. Tillsammans med 
Härryda är Mölnlycke den ort där invånarna 
pendlar i minst utsträckning.

79%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Mölnlycke har ett stort utbud av såväl offentlig 
som kommersiell service. Ortens service 
används även av boende i angränsande orter.

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
64%
Äganderätt

23%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
36%

56%
Högskola

Gymnasie
8%

Landvetter Airport

50 min 15 min 1 h 5 min

Kungsbacka

40 min 30 min 1 h 35 min

Borås

50 min

40 min

3 h 25 min

Göteborg

18 min

20 min

50 min

68%

Göteborg Mölndal Landvetter

16% 3%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.

13%

Övriga

13%
Bostadsrätt

Kollektivtrafik
Mölnlycke är en regional målpunkt och 
trafikeras av 8 busslinjer. Busslinjerna 
går till övriga orter i kommunen samt till 
regionala destinationer som Göteborg och 
Borås. Via Mölnlycke station går tåg mellan 
Göteborg och Borås. 
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Kommundelsdialog
2016

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan

Mölnlycke enligt Mölnlyckeborna

Trafik 
Trafikfrågan engagerar många av Mölnlyckes 
invånare. Det finns ett önskemål om att göra entrén 
till samhället tydligare och mer välkomnande. Ett 
annat önskemål är att göra en strategisk översyn 
av hur trafiklösningar, kopplingar och flöden ser 
ut i syfte att skapa mer trafiksäkra och effektiva 
resvägar. Strategierna anses särskilt viktiga för de 
centrala delarna samt för kopplingar till framtida 
utbyggnadsområden.

Parkering är en annan viktig. Parkeringshus 
efterfrågas, dels med syftet att mätta behovet av 
parkering men också i syfte att frigöra ytor i centrala 
Mölnlycke som idag används för markparkering. Dessa 
områden skulle istället kunna nyttjas för utveckling 
av bostäder eller för att skapa publika platser. Att 
utveckla pendelparkeringen är ett annat önskemål.

De kollektiva förbindelserna med buss beskrivs som 
bra med hög turtäthet. Men samtidigt efterfrågar de 
boende fler busstopp. Gång- och cykelkopplingarna 
anses däremot vara något som kan utvecklas vidare. 
Både inne i Mölnlycke och mellan Mölnlycke-
Landvetter önskas bättre cykelkopplingar. 

Bostäder 
Önskade bostadsformer är hyresrätter men också 
äganderätter och trygghetsboende samt lägenheter 
med lägre hyror. Att förtäta den befintliga 
stadsstrukturen för att kunna skapa fler bostäder 

och samtidigt bevara värdefull grönstruktur är en 
utvecklingsstrategi som föreslås från de boende. 

Service 
Det finns ett stort utbud av både privat och offentlig 
service på orten. Samtidigt efterfrågar flera invånare 
att utbudet utvecklas och förbättras. Ortsborna 
ser gärna att privat service kompletteras med fler 
butiker och restauranger. För offentlig service gäller 
det främst ytterligare förskolor men även simhall, 
idrottshall och ishall är funktioner som invånarna 
önskar. Området direkt norr om järnvägen föreslås för 
lokalisering av de nya idrottslokalerna.

Mötesplatser 
Utöver nya idrottslokaler så finns det också ett 
önskemål om att underhålla och utveckla befintliga 
mötesplatser. Mölnlycke Garden center och 
kulturhuset är mötesplatser som uppskattas av 
flera invånare och som anses attrahera besökare. 
De områden som lyfts fram som platser med 
hög utvecklingspotential är främst platser med 
naturanknytning så som Blåbärskullen, Mölndalsån, 
Rådasjön, Massetjärn och Wendelsbergsparken. Att 
bevara och utveckla badplatser, promenadstråk, 
grillplatser, utegym, lekplatser och skapa publika 
platser i anslutning till vatten och grönområden 
är förslag på hur områden med hög potential kan 
utvecklas vidare. 

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

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

Potential
Mölnlycke är en expansiv ort, mycket tack vara läget 
knappa 20 minuter från centrala Göteborg. Orten 
har ett stort utbud av kommersiell och offentlig 
service. Det blandade utbudet av bostäder, med både 
äganderätter, hyres- och bostadsrätter är en annan 
av Mölnlyckes fördelar. Det innebär en möjlighet att 
bo kvar i orten under olika delar av livet samt större 
potential att attrahera människor i olika åldrar. 

Inom och i anslutning till centrala Mölnlycke finns 
flera områden med höga naturvärden för rekreation. 
Mölndalsån, Wendelsbergsparken, Delsjöområdet, 
Bråtaskogen och Landvettersjön är några av de 
mer framträdande. Runt Rådasjön finns dessutom 
värdefull kulturmiljö i form av exempelvis Råda säteri. 

Utöver platser med natur- och kulturanknytning 
så är Mölnlycke kulturhus en viktig mötesplats. 
I kulturhuset ordnas kulturevent i anslutning till 
bibliotek och café.

Centrum och befintligt service- och kulturutbud är 
både en tillgång och en potential.  

Utmaningar
Mölnlycke upplevs som bilorienterat med mycket 
trafik och stora ytor som nyttjas för markparkering 
i de centrala delarna. Järnvägsstationen och 
Mölndalsån är tillgångar för samhället men har 
samtidigt en barriärskapande effekt då ån och 
järnvägen delar samhället i en nordlig och en sydlig 
del. 

Det finns behov av att omfördela trafikflödena i 
centrum för en långsiktigt fungerande infrastruktur 
och en attraktiv stadsmiljö.

I dialogarbetet framkom att invånarna tycker sig 
sakna en tydlig entré till Mölnlycke - främst vid 
angöring med bil men det kan även appliceras 
på angöring med tåg då centrum ligger avsides 
från järnvägsstationen. Översyn av gång- och 
cykelkopplingar behövs för att möjliggöra för hållbart 
resande. 

Närheten till Göteborg lyfts fram som en av 
Mölnlyckes styrkor men det medför samtidigt höga 
bostadskostnader. I dialog med de boende framkom 
en önskan om fler hyresrätter med lägre hyror. 

Att förtäta i redan anspråkstagna områden samtidigt 
som ekosystem och grönstruktur bibehålls är 
en utmaning. Detta innebär utveckling genom 
omvandling av redan befintliga områden utan att 
bygga bort befintliga kvaliteter.

• Expansiv ort

• Goda kommunikationer till Göteborg 

• Bevarad kulturmiljö i anslutning till Råda Säteri 

• Varierat utbud av bostadsformer

• Närhet till park- och naturområden som 
Wedelsbergsparken, Landvettersjön, Bråtaskogen, 
Mölndalsån, Delsjöområdet

• Mölnlycke kulturhus

• Varierat utbud av privat och offentlig service

• Stor andel markparkering i de centrala delarna

• Mycket trafik i centrala Mölnlycke

• Närheten till Göteborg medför höga bostadskostnader

• Järnvägen och Mölndalsån utgör barriärer

• Saknas tydlig och god orienterbar koppling mellan 
järnvägsstationen och centrala Mölnlycke

• Saknas tydlig entré till orten!
+

Potential och utmaningar.
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Rådasjön

Rekommendationer

Bebyggelse och centrumutveckling  
Mölnlycke bör utvecklas inom den befintliga tätorten. 
Ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter 
och service innebär att orten kan uppnå ett 
stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor 
både för handel, verksamheter och boende. Ur ett 
hållbarhets- och mobilitetsperspektiv bör inte orten 
spridas ut. 

Genom effektivare parkeringslösningar kan ytor 
frigöras för förtätning med nya byggnader och 
offentliga platser så som torg och parker. Omvandla 
barriärer till mötesplatser genom hållbar och 
effektiv parkering och mobilitet. Centrum kan med 
fördel också förtätas på andra tillgängliga ytor eller 
omvandling av befintligt bostadsbestånd (om- och 
påbyggnad). 

All ny bebyggelse föreslås ske via förtätning inom 
befintlig stadsstruktur. Nya bostäder bör byggas i 
centrum och i anslutning till skolor, hållplatser och 
befintlig service. Som riktmärke för att lokalisera 
nya bostäder inom gång- och cykelavstånd 
rekommenderas en kilometer från resecentrum. På 
så sätt kan befintlig infrastruktur och kollektivtrafik 

Utvecklingsförslag
Att bevara grönstruktur, förtäta inom befintlig stadskärna och skapa en tydligare 
entré är några av delarna i utvecklingsförslaget för Mölnlycke. 

utvecklas och underlag för service öka utan att orten 
glesas ut ytterligare. I centrum kan bostäder med 
fördel utgöras av bostadsrätter och flerbostadshus i 
syfte att skapa ett blandat utbud av upplåtelseformer.

I förtätningsområdena utanför de centrala delarna 
föreslås en bebyggelse som är blandad både vad det 
gäller byggnadshöjd och upplåtelseform. 

Entré  
Flera av invånarna önskar en tydligare entré till orten. 
Markbeläggning, belysning, hastighetsbegränsande 
åtgärder och skyltning är föreslagna åtgärder som 
tydligare skulle kunna markera entrén. Ett samlat 
gestaltningsgrepp föreslås. 

Parkering och mobilitet 
Flera ytor i Mölnlyckes centrala delar nyttjas för 
markparkering. Parkeringen skulle med fördel 
istället kunna ske i parkeringshus, dels i anslutning 
till den västra entrén och dels på ytor för tidigare 
markparkering. Kopplingar inom orten bör stärkas 
och nya gång-och cykelvägar anläggas till nya 
utbyggnadsområden.

Idrottsfaciliteter 
Invånarna önskar kompletterande idrottsanläggningar, 
så som simhall, ishall och ny idrottshall. Dessa 
föreslås lokaliseras till området mellan järnvägen och 
Mölndalsån.

Natur och rekreation 
Ett av Mölnlyckes tydligaste identitetsskapande 
karaktärsdrag är alla tätortsnära rekreationsområden 
i och i anslutning till orten. Wendelsbergsparken och 
naturområdet vid Rådasjön som har stor potential 

att utvecklas vidare. En koppling genom centrum 
med rika livsmiljöer i form av god och väl gestaltad 
stadsmiljö och grönstruktur föreslås koppla samman 
grönområden och utgöra ett viktigt stråk. Runt 
Rådasjön finns idag rekreationsstig som kan stärkas 
ytterligare, exempelvis genom att se över behov av 
belysning, handikapsanpassning och anlägga nya 
mötesplatser mm. Olika satsningar längs med slingan 
kan göra området mer attraktiv. 
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Målpunkt

Blandad bebyggelse

Väg 

Järnväg

Byggnad

Stigar

Gång- & cykelkoppling

Utvecklingsområde

Rekreationsområde

Idrottshall

Rekreationsstig

Hög bebyggelse

Verksamheter

Entré

Parkeringshus

Tätort

Förstärka/skapa grönstråk
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Källor och faktaunderlag
Översiktsplan 2012
Kulturmiljöplan 2012
Grönplan 2012
Naturvårdsplan 2012
Guide till naturen i Härryda kommun
Kartunderlag från Härryda kommuns kartdatabas
Statistik Härryda kommun
Vi möts i Mölnlycke, stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum 2020

Foton 
s. 4 Anna Sigvardsson, Emmy Jonsson, Karin Meyer 
s. 6 Historisk bild
s. 10 Emma Nevander
s. 11 Emmy Jonsson
s. 16 Karin Meyer
s. 17 Anna Sigvardsson
s. 21 Jan Kwarnmark
s. 24 Emma Nevander
s. 25 Emma Nevander
s. 34 Karin Meyer
s. 35 Johanna Spetz
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson

Entré
• Förtydliga entrén in till orten, dels bilvägen från väster och dels 

från stationen in till centrum. Detta genom belysning, landmärken, 
skyltning och markbeläggning.

Parkering
• Tidigare markparkering ersätts med parkeringshus i flera lägen vilka 

möjliggör en tätare bebyggelse.

Centrumutveckling
• Flera stora ytor med markparkering bebyggs eller omvandlas till 

platser för vistelse. 

• De centrala delarna förtätas med bostäder, verksamheter, service och 
offentliga platsbildningar. Förtätning kan ske dels genom om- och 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse eller nya tillägg. 

Idrottsfaciliteter
• Direkt norr om järnvägen uppföra olika idrottsanläggningar som exem-

pelvis idrottshall, simhall och ishall. 

Natur och rekreation
• Utveckla och underhåll tätortsnära rekreationsområden.

• Utveckla och ta tillvara på gångstråket runt Rådasjön.

Bostäder
• Förtäta inom befintlig stadsstruktur. Nya bostäder bör tillkomma gen-

om förtätning vid håll platslägen samt förskola /skola.

• Fokus på blandade upplåtelseformer med en kombination av en- och 
flerbostadshus med fokus på ägande- och hyresrätter.

Utvecklingsförslag för Mölnlycke
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LandvetterGöteborg
Härryda

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Eskilsby

Mölnlycke

Kungsbacka
Skene/Kinna

Partille

Lerum

Sätila

Hyssna

Bollebygd

Borås

Mölndal

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

Vad är en ortsstudie?
Ortsstudien för Eskilsby är en av sju ortsstudier 
som tagits fram under perioden 2019-2020 av 
Arkitekterna Krook & Tjäder på uppdrag av Sektorn 
för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Studien 
utgör ett underlag till pågående översiktsplanearbete 
och syftar till att ge en bild av platsen, livsmiljön och 
förhållandet till omgivningen. Ortsstudien fungerar 
som ett redskap för att skapa en gemensam bild av 
potential och utmaningar i den byggda miljön som 
möjliggör eller begränsar en god utveckling av en ort. 

Studien baseras på kommunens tidigare dialogarbete, 
statistik, faktainsamling och analys. 

Under våren 2021 genomfördes en faktaremiss med 
berörda föreningar. Utefter inkomna synpunkter har 
den här orsstudien blivit reviderad.  

Eskilsby

Eskilsby, egentligen Eskilsby och Snugga, är en 
tätort med 294 invånare och är den största orten i 
kommundelen Eskilsby som även omfattar en del av 
kommunens landsbygd. 

Geografisk avgränsning
Ortsstudiens geografiska avgränsning utgörs av 
Eskilsby tätort. Med Eskilsby tätort avses Eskilsby 
och Snugga, som är Statistiska centralbyråns (SCB) 
namn på orten. I ortsstudien används genomgående 
benämningen Eskilsby. Kartorna i studien visar 
relevanta delar av orten med hänsyn till text och övrig 
information och kan i vissa fall avvika från Eskilsbys 
tätortsavgränsning. 

Ortsstudiens ortsfaktadel och statistiska underlag 
baseras på Eskilsby kommundel.

Introduktion
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Orten Eskilsby är känd sedan 1550-talet då den 
utgjorde en avlägsen del av Landvetter socken i 
gränsen mot Lindome. Orten har vuxit fram kring ett 
vägskäl där vägen från Landvetter i norr möter vägen 
mellan Rya och Hindås i nordöst och Lindome och 
kusten i sydväst. Orten ligger också norr om Västra 
Ingsjön och Lindomeån som historiskt utgjort en 
vattenled för bland annat timmerflottning. 

Delar av orten ligger längs med landsvägen mot Rya 
och Hindås som sträcker sig längs en åsrygg, eller 
drumlin, mellan Ingsjön och Nedsjön. Drumlinen 
rymmer höga natur- och kulturvärden, där Eskilsby är 
en av de kulturmiljöer som återfinns utmed sträckan. 

Drumlinens kulturmiljövärden omfattar agrar by- 
och gårdsbebyggelse och ett rikt kulturlandskap 
med lång nyttjandekontinuitet. Den rymmer äldre 
skiftade smågårdar på åsryggen med släntade marker 
och spår av spridda åkrar, hagmarker, skogs- och 
svedjebruk. Gårdsmiljöerna tillsammans med vägar 
och stengärdesgårdar är än idag betydelsefulla inslag 
i miljön.

Eskilsbys framväxt - bymiljö i gammal kulturbygd
Eskilsby är orten som vuxit fram längs äldre vägar och äldre tiders odlingsmarker. 
Jordbruksmiljön har utvidgats med fritidshusområden och är idag en småskalig ort 
med bykaraktär som präglas av båda dessa delar. 

Namnen på ortens olika delar skvallrar om ortens 
äldre levnadssätt; Lyckängen, Hörhagen, Kärrhallen, 
Sågebacken och Sjömaden. Småbruken har sedan 
länge förlorat sin ekonomiska betydelse och har 
successivt ersatts av hästgårdar som bidrar till 
att hålla landskapet öppet medan andra delar av 
jordbrukslandskapet vuxit igen.  

Efter andra världskriget byggdes ett mycket 
stort antal enkla sommarstugor för i första hand 
Göteborgare i ytterkommunerna. I Eskilsby finns ett 
av två närliggande bebyggelseområden som från 
början uppförts som fritidshus. I området ligger en 
modernare hembygdsgård som troligtvis har funnits 
på platsen sedan dess medan ortens skola ligger i 
anslutning till de äldre gårdsmiljöerna utmed vägen 
till Landvetter.

Sedan Landvetter flygplats (Göteborg Landvetter 
Airport) byggdes på 1970-talet har det tillkommit 
bostadsbebyggelse i begränsad omfattning, däribland 
villorna utmed Pigvägen och Drängvägen som 
detaljplanelagts på 80-talet.

Kyrka

Järnväg

Mölndalsån

Boråsvägen

Skolklass Eskilsby skola 1914.
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Järnväg

Grönska

Vatten

Elljusspår

Stigar

Historiskt centrumläge

Kulturmiljöområde
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Karaktär och bebyggelsestruktur
Eskilsby har en småskalig karaktär med utspridd 
bostadsbebyggelse i ett kuperat skogslandskap med 
inslag av äng- och betesmark. Bebyggelsen ligger 
längs med slingriga vägar och utgörs av gårdar 
och före detta fritidshusbebyggelse från 1950-
1970-tal. Delar av orten ligger vid Västra Ingsjöns 
strand med utblick mot söder, men merparten av 
bebyggelsen ligger inkilad mellan skogshöjderna eller 
längs med drumlinen som sträcker sig utmed Östra 
Eskilsbyvägen. 

Eskilsby saknar egentligt centrum men ortens 
samhällsfunktioner och verksamheter ligger utmed 
Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen. 

Eskilsby idag
Eskilsby  är kommunens sydligaste bostadsort. Orten gränsar mot två andra kommuner 
och ligger naturskönt på Västra Ingsjöns nordsida. Eskilsby präglas av skogen med berg 
och sjöar samt småskalig odlingsbygd. Bebyggelsen består av gårdar och friliggande 
villabebyggelse. Hembygdsgård och skola utgör ortens nav. 

I Eskilsby finns lågstadieskola (F-3) och förskola. 
Hembygdsgården, Eskilsbygården, fungerar som 
ortens samlingslokal. I Eskilsby finns gott om 
hästgårdar och småskalig turismnäring med koppling 
till flygplatsen, som hotell, vandrarhem, och 
biluthyrning. Orten präglas av småskaligt företagande 
med ett flertal verksamheter som bilförsäljning, 
verkstäder, maskinuthyrning och träindustri samt 
plantskola med botanisk trädgård. 

Bebyggelsen utgörs nästan uteslutande av 
äganderätter i form av friliggande villor eller gårdar. 
Hyresrätter i större omfattning eller bostadsrätter 
saknas på orten. Samhällsfunktioner utgörs av skola, 
förskola och hembygdsgård.

Karakteristisk gårdsbebyggelse.
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Grön- och blåstruktur
Eskilsby ligger i kommunens skogsbygd. Det finns 
gott om brukad skog på höjderna i orten med mindre 
skogsvägar som kan användas för rekreation. Skogen 
utgörs främst av brukad barrskog av varierande ålder.

I anslutning till bebyggelsen i Eskilsby och utmed 
ortens huvudvägar finns blandad växtlighet med såväl 
barr- som lövträd och öppna betesmarker. 

På höjdområdet, som utgörs av drumlinen och som 
sträcker sig vidare i nordöstlig riktning, återfinns  
ett äldre kulturlandskap med gårdar, öppna ängs- 
och betesmarker och lövskog. Landskapet utgör 
ett en värdefull natur- och kulturmiljö med äldre 
stengärdesgårdar och odlingsrösen och en stor mängd 
äldre hamlade lövträd. 

Sjö- och haglandskap.

Stora Håltets ensamgård utgör en del av den 
värdefulla natur- och kulturmiljön och har anor 
från 1600-talet med en miljö som har varit orörd 
i minst 100 år. I området växer en stor mängd 
örter och naturmiljön utgörs av ekhagar, lövängar, 
blandskogsdungar och ängs- och betesmark. Området 
är också en hemvist för en stor mängd fåglar med 
bland annat kattuggla, mindre hackspett, ormvråk, 
entita och stjärtmes.

I den södra delen av Eskilsby finns Västra Ingsjön 
med vattennära bebyggelse i Hörhagen, bad och 
rekreationsmöjligheter samt utblick mot söder vid 
Korpabergen. Västra Ingsjön ingår i Ingsjöarnas 
sjösystem, där den andra sjön utgörs av Östra Ingsjön. 
Västra Ingsjön mynnar ut i Lindomeån. 

Norr om Eskilsby finns mindre sjöar, tjärnar och 
mossar i skogsmiljö. 
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Trafikstruktur och kommunikationer
Eskilsbys vägnät är uppbyggt kring landsvägarna 
Östra Eskilsbyvägen och Eskilsbyvägen. Östra 
Eskilsbyvägen leder mot Lindome i väster och mot 
nordost Hindås och motorvägen mellan Göteborg 
och Borås. Eskilsbyvägen börjar i vägskälet i byns 
mitt och leder norrut mot Landvetter. I anslutning till 
de två huvudvägarna finns korsande småvägar och 
villagator samt stickgator som leder in till bebyggelsen 
i den kuperade skogsmiljön. En stor del av ortens 
bebyggelse ligger i anslutning till småvägarna 
Hästelidsvägen, Drängvägen, Bonnvägen samt 
Hörhagevägen på andra sidan Östra Eskilsbyvägen. 
Småvägarna leder till ortens målpunkter som skolan, 
hembygdsgården och fotbollsplanen, utformade med 
en skala och utformning för lägre hastigheter och som 
möjliggör blandtrafik. På de större huvudvägarna är 
hastigheten högre med en vägutformning anpassad 
för motortrafik. Gång- eller cykelvägar saknas inom 
orten. Central parkeringsyta finns i anslutning till 
skolan.

Entré till Eskilsby

Landsväg vid skolan

Eskilsby trafikeras av busslinje mellan Sandsbacka 
och Landvetter. Busshållplatser är placerade utmed 
Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen med sex stopp 
i och runt tätorten. 

Eskilsby ligger mindre än 15 kilometer från 
Landvetter flygplats och avståndet till Göteborg är  
drygt 32 kilometer. Resa med buss in till Göteborg 
med kollektivtrafik tar ungefär 50 minuter, med 
cykel är restiden drygt det dubbla och med bil tar 
det ungefär 30 minuter till Göteborg C. Till Mölndal 
är avståndet 23 kilometer vilket innebär en timma 
och 20 minuter med cykel och 23 minuter med bil. 
De kollektiva förbindelserna med Mölndal förutsätter 
byte i Mölnlycke eller Göteborg. Nära hälften, 47% 
av ortens befolkning pendlar till Göteborg och 17% 
pendlar till Mölndal.
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15Ortsstudie för EskilsbyTrafikstruktur i Eskilsby tätort.
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Service och verksamheter
Eskilsby är en mindre ort med ett begränsat offentligt 
serviceutbud som utgörs av förskola och skola för 
årskurs F-3. 

Eskilsbys kommersiella service präglas av ortens 
småföretagaranda med verksamheter inom 
turismnäring, som hotell- och vandrarhem, samt inom  
bil- och maskinverksamhet, träindustri och annan 
småindustri. På orten finns även olika småföretag 
samt botanisk trädgård och plantskoleverksamhet.  
Utbudet består av specialiserade verksamheter och 
grundläggande kommersiell service som exempelvis 
dagligvarubutik saknas.

Eskilsbys läge i kommunens utkant gör att orten till 
viss del vänder sig till angränsande kommuner när 
det gäller kompletterande service. Närmsta serviceort 

inom kommunen är Landvetter, följt av Mölnlycke. 

Socialt liv och mötesplatser
Hembygdsgården utgör ortens främsta mötesplats och 
har en samlande funktion för invånare i alla åldrar. 
För barnfamiljer utgör skolan och förskolan en viktig 
målpunkt. Fotbollsplan finns relativt nära

hembygdsgården i vägkorsningen mellan 
Eskilsbyvägen och Östra Eskilsbyvägen. En 
iordningställd badplats finns vid Västra Ingelsjöns 
strand i Mölndals kommun, 700 meter från orten, 
utanför Härrydas kommungräns. Sjön och skogen 
utgör rekreativa målpunkter.

Befolkning
Eskilsby har en positiv befolkningsutveckling med en 
befolkningsökning på 4% under 2018. 

59% av befolkningen i Eskilsby är i arbetsför ålder 
(20-64 år) och andelen barn och ungdomar (0-19 år) 
uppgår till 21%. 20% av invånarna är över 65 år. 

27% av de boende i Eskilsby har eftergymnasial 
utbildning medan den största andelen utgörs av 
personer med gymnasial utbildning, 60%. 12% har 
förgymnasial utbildning. 

Eskilsby attraherar barnfamiljer och erbjuder ett 
naturnära boende med gott om plats för egen 
verksamhet eller hästhållning. 

Skolan med lekytor och utemiljö.
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Åldersfördelning 
Eskilsbys åldersfördelning visar att det finns 
många i yrkesverksam ålder på orten. Andelen 
äldre är något högre än övriga orter.
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Ensamhushåll

Kommundel Eskilsby
Utgörs av Eskilsby tätort (Eskilsby och Snugga) samt 
området inom orange gränslinje. Statistik och fakta 
omfattar hela området om inte annat anges. 

43   år
Medelålder

Eskilsby

294
Invånare i Eskilsby tätort

2018+ 4%
Befolkningsökning

Härryda kommuns minsta ortsstudieort

540
Invånare i kommundel

Ortsfakta

Eskilsby
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Förskola 

Skola F-3 

Skola F-9 

Äldreomsorg

Vårdcentral 

Bibliotek 

Livsmedelsbutik 

Resecentrum

Järnvägsstation

Arbetsmarknad
Eskilsby har en marginell arbetsmarknad. 
Ortens invånare arbetar främst i andra större 
orter och i intilliggande kommuner. 

82%
av invånarna pendlar

Serviceutbud
Service i Eskilsby utgörs av skola (F-3) och 
förskola. 

Bostadstyper 
Andel boende i respektive bostadstyp.

Hyresrätt
99%

0%
Bostadsrätt

Äganderätt
1%

Utbildningsnivå
Invånarnas utbildningsnivå, avser 
ålderskategori 20-64 år.

Grundskola
60%

27%
Högskola

Gymnasie
12%

Mölnlycke

45 min 20 min 1 h 5 min

Landvetter Airport

40 min 15 min 30 min

Kungsbacka

1 h 35 min 30 min 1 h 25 min

Borås

1 h 50 min

35 min

3 h 

Göteborg

50 min

30 min

1 h 50 min

47%

Göteborg Mölndal Kungsbacka

17%
6%

Hit pendlar invånarna     
De vanligaste pendlingsorterna.   
 

30%

Kollektivtrafik
Eskilsby trafikeras av linje 620 som kör 
mellan Sandsjöbacka och Landvetter. 
Från Landvetter går det att byta till mer 
omfattande busstrafik.

Kollektivtrafikutbudet är bra med 
tanke på ortens storlek. Eskilsby är en 
landsbygdsort och kan, enligt regionens 
landsbygdsutredning, förvänta sig ett 
minsta grundläggande utbud om minst 
två dubbelturer per vardag samt närtrafik 
när antalet dubbelturer understiger fem. 
Dagens utbud uppgår till 11 dubbelturer 
samt tillgång till närtrafik.

Övriga
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Medborgardialog i fokus
Det politiska uppdraget om att ta fram en ny översiktsplan för Härryda kommun fanns med i budgeten för 
2018. Uppdraget har kompletterats i efterföljande års budgetarbete med framtagande av ortsstudier för sju av 
kommunens tätorter.

Ortsstudierna utgör ett planeringsunderlag till översiktsplanen och tas fram för att få en djupare förståelse för 
hur en framtida utveckling för respektive ort kan komma att se ut. 

En viktig utgångspunkt i framtagandet av ortsstudierna är de medborgardialoger som genomförts innan och 
efter uppdragsstarten.

Diagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Kommundelsdialog
2017

Hållbarhetsdialog Agenda 2030
2018

Medborgardialog vision
2019

Här är vi nu!

Medborgarenkät vision
2019

Dialog med näringsliv

Dialog med barn och unga

Kom igen, Hindås!

Under kvällens kommundelsdialog får du:

•  fika med dina lokala politiker
•  samtala med oss om den långsiktiga utvecklingen av din ort
•  inblick i vad en översiktsplan är

Vill du vara med och forma framtiden  
i samhället där du bor?
Vi vill veta vad som är viktigast att bevara och utveckla när vi planerar  
framtidens Hindås.  Du är den verkliga experten på din ort och just din  
kunskap och erfarenhet behövs när vi nu börjar arbeta med en ny översikts-
plan - den långsiktiga planen för vår kommun.

Tisdag 6 november klockan 19-21 ses vi  
i Hindås stationshus.

Varmt välkommen 
till information, 
samtal och fika 

tillsammans med oss! 

Kommundelsdialog
2018

Uppdrag 
2018

Översiktsplan

Uppdrag 
2019

Ortsstudier

Vid samråd och utställning 
finns ytterligare tillfälle 

att lämna synpunkter på 
översiktsplanen

Ny översiktsplan antas

Utställning översiktsplan

Samråd översiktsplan
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21Ortsstudie för EskilsbyDiagrammet visar dialogprocessen i framtagandet av ny översiktsplan och ortsstudier.

Eskilsby enligt Eskilsbyborna

Platser för möten och rekreation
Det finns en önskan att skapa nya mötesplatser, men 
även utveckla och underhålla de som redan finns i 
samhället. Hembygdsgården, Eskilsbygården, beskrivs 
av de boende i Eskilsby som en viktig mötesplats. 
Här träffas människor i alla åldrar och anordnar 
julmarknad och bykalas med mera. Det uttrycks en 
vilja att kunna behålla dessa funktioner. Det finns 
också en önskan om ett ökat ekonomiskt stöd.

Fotbollsplanen är en annan viktig plats som lyfts 
fram i dialogen. Det saknas belysning vid planen, 
vilket innebär att den inte går att använda på 
kvällstid under vinterhalvåret. Utomhusgym, bättre 
utvecklade lekplatser och ytterligare platser för möten 
är önskemål på andra funktioner som ortsinvånarna 
vill se. Detta skulle komplettera de existerande 
funktionerna på orten.

Närheten till naturen beskrivs som Eskilsbys största 
tillgång av de boende. Svamp-, och bärplockning, jakt 
och vandring men även fiske, bad, vattenskidor och 
ridning är naturrelaterade aktiviteter som lyfts fram.

Utbildning och skola
Skolan på orten anses ha gott rykte. Att skolan får 
vara kvar beskrivs som en viktig förutsättning för 
Eskilsby. Den bidrar till ortens attraktivitet och är en 
viktig parameter i att locka nya invånare till orten. Det 
finns önskemål om att komplettera med fler årskurser 
samt att skapa fler förskoleplatser på orten. 

Kommunikation
Kollektivtrafiken beskrivs som undermålig. På 
kvällarna saknas kollektivtrafik och under helgerna är 
den mycket begränsad. Upplevelsen är att det idag 
krävs bil för att kunna bo i Eskilsby. 

Trafiksäkerheten runt vissa hållplatser anses 
dessutom vara låg och väghållningen, särskilt 
vintertid, beskrivs av de boende som bristande. 
Vinterväglaget medför att den redan begränsade 
kollektivtrafiken riskerar att försämras än mer under 
vinterhalvåret då turer kan tvingas ställas in. Det 
efterfrågas också en förbättring av trafiksituationen 
runt skolan, där hastigheten idag är 70 km/h.

Bebyggelse
Boende har ett önskemål om att kommunen ska 
lätta på eller tillåta avsteg från de restriktioner 
som finns avseende influensområde för buller, på 
grund av ortens närhet till Landvetter flygplats. 
Influensområdet begränsar möjligheten att bygga 
fler bostäder inom stora delar av orten. Att 
omvandla fritidsbebyggelse till permanentboende 
och att uppföra flerbostadshus med hyresrätter 
som attraherar unga och äldre som vill bo på orten 
beskrivs som två åtgärder för fler bostäder. För äldre 
efterfrågas också trygghetsboende och äldreboende, 
vilket skulle göra det enklare att bo kvar. Det finns 
även en vilja från boende att utveckla VA-systemet 
samt fiber.

Dialogarbete
Under 2017 och 2018 genomförde Härryda kommun kommundelsdialoger 
tillsammans med Eskilbys invånare. Tillsammans med tidigare redovisade analyser 
och statistik nyttjas dialogerna som underlag till ortens framtida utveckling.
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Potential och utmaningar
I kartläggningen och analysen av befintliga förhållanden i Eskilsby har ortens 
potential och utmaningar definierats utifrån ett utvecklingsperspektiv. Som underlag 
har material från dialogarbetet och tidigare redovisade analyser använts. 

Potential
Eskilby är en landsbygdsort med utspridd bostadsbe-
byggelse bestående av villor och gårdar omgiven av 
skog, mindre fält och sjöar. Närheten till naturen är 
Eskilsbys största tillgång och det finns en stor poten-
tial i att utveckla och förstärka tätortsnära naturom-
råden och dess kopplingar. Dessa kan bli en målpunkt 
även för hela kommunen. 

Det finns möjlighet att bygga vidare på den befintliga 
strukturen. Den utspridda bebyggelsestrukturen 
i anslutning till ett enkelt vägnät och ett 
fåtal målpunkter (skolan, fotbollsplanen och 
hembygdsgården) skapar en samhällsstruktur med 
tydliga potentiella utvecklingspunkter. 

Orten trafikeras av kollektivtrafik vilket är en 
förutsättning för hållbart resande. Även om boende 
har synpunkter på turtäthet, trafiksäkerhet med mera 
finns möjligheten att resa kollektivt.  

Det finns ett starkt samhällsengagemang bland 
de boende i Eskilsby vilket främst visas genom de 
arrangemang och tillställningar som anordnas vid 
hembygdsgården men också genom engagemang 
i att förbättra orten. Detta genom exempelvis 
en efterfrågan på bättre underhåll av vägar och 
upprustning av målpunkter.

Utmaningar
Bristande service men också underlag till service 
är en utmaning för Eskilsby. Det finns en vilja från 
kommuninvånarnas sida att utveckla VA, fiber och att 
bygga äldreboende, trygghetsboende och lägenheter 
men det begränsade befolkningsunderlaget kan 
utgöra ett hinder.

Det finns även en önskan att komplettera skolan 
med en ytterligare årskurs, en önskan som också kan 
begränsas av bristande befolkningsunderlag.

Landvetter flygplats Influensområde innebär idag 
restriktioner för stora delar av Eskilsby och det 
begränsar utbyggnaden då det inte är tillåtet att 
uppföra bostadsbyggnader inom influensområdet. 
Även om influensområdet innebär en begränsning 
i bostadsutvecklingen så finns det möjlighet till att 
verksamheter utvecklas inom influensområdet. 

Det saknas kollektiva avgångar kvällstid och på 
helgerna. Det saknas gång- och cykelvägar inom 
orten och till andra närliggande samhällen. Detta blir 
begränsande för den som vill bo i Eskilsby men som 
saknar bil.

Västra Ingsjön
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+• Naturområden med höga naturvärden i direkt anslutning till 
orten

• I bebyggelsestrukturen finns potentiella centrumpunkter 
och mötesplatser att vidareutveckla

• Kollektivtrafikkopplingar finns vilket är en förutsättning för 
hållbart resande

• Skola

• Starkt engagemang för orten

• Flygbullerbegränsningar från Landvetter flygplats vid 
utbyggnation och förändring av bostadsbebyggelse

• Lågt befolkningsunderlag till skolan

• Begränsad service

• Begränsade kollektivtrafikturer, trafiksäkerhet vid 
hållplatser

• Bristande vägunderhåll vintertid

• Bilberoende, gång- och cykelvägar saknas eller 
britsfälliga

• Inget kommunalt VA och önskemål om fiber
!

Potential och utmaningar.
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Rekommendationer
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är bristande vid flera av ortens 
busshållplatser och få är utrustade med busskur. Att 
öka trafiksäkerheten genom markerade övergångar 
och/eller mer utrymme vid av- och påstigning är en 
generell rekommendation. Två hållplatser, den vid 
skolan och den vid fotbollsplanen, föreslås dessutom 
utrustas med väderskydd. Även översyn av belysning 
kan öka säkerheten och tryggheten för boende och 
trafikanter. 

Bebyggelse 
Med dagens riktvärden för flygbuller är det inom 
en stor del av orten idag inte möjligt att uppföra 
ny bostadsbebyggelse. Vart fjärde år ses gällande 
riksintresseprecisering för flyget med tillhörande 
bullerutbredningskartor över utifrån trafikering, 
flygplanstyper, flygvägar mm. Kommunen har vid 
dessa tillfällen möjlighet att framföra synpunkter på 
förslaget. Med nya riksintressepreciseringar kan det 
eventuellt komma att bli möjligt att uppföra även 
bostadsbebyggelse i Eskilsby. 

På orten kan verksamheter utvecklas. Dessa bör 
tillkomma i anslutning till befintlig struktur och 
gärna i koppling till redan utbyggd infrastruktur och 
hållplatser till kollektivtrafik för att främja pendling. 

Utvecklingsförslag
Om Eskilsbyborna själva får önska så är det främst mindre åtgärder och översyn av 
befintliga förhållanden som efterfrågas. En sådan vision ligger i linje med kommunens 
planer på möjlig utveckling då samhället till stor del omfattas av influensområdet 
från Landvetter flygplats.

Natur, rekreation och målpunkter
Det natursköna läget norr om Västra Ingsjön och i 
nära anslutning till stora Holtet kan förstärkas. Detta 
genom utmärkta gångstigar och informationsskyltar 
inom varje område men även skyltning från centrala 
Eskilsby till de olika målpunkterna. 

En stor satsning på Eskilsbys natursköna områden 
skulle kunna innebära att området blir en attraktiv 
målpunkt för hela kommunens invånare. Förslagsvis 
skulle en större naturlekplats kunna anläggas på 
lämplig plats. Den kan bli ett dragplåster som bidrar 
till utveckling av orten och ge möjlighet till andra 
lokala initiativ. 

Befintliga målpunkter är viktiga för Eskilsby och dess 
invånare. Att ta tillvara på och utveckla dessa är 
därför också av hög prioritet. En åtgärd som föreslås 
är att förse fotbollsplanen med belysning så att den 
även går att använda kvälls- och vintertid. En annan 
är att underhålla och bibehålla Eskilsbygården som 
ortens samlingspunkt. I utvecklingsinsatserna kan 
kommunen stötta genom ekonomiskt föreningsstöd. 
Därutöver är det av högsta vikt att uppmuntra 
lokala initiativ så att kompletterande funktioner kan 
utvecklas.

Aktivitet vid hembygdsgården
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Grönska

Vatten

Influensområde för flygbuller

Målpunkt

Utökad trafiksäkerhet vid busshlp

Väg 

Byggnad

Stigar

Rekreationsområde

Tätort

Utvecklingskarta Eskilsby tätort.
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Trafiksäkerhet
• Öka trafiksäkerheten i anslutning till busshållplatser och vid 

målpunkter genom bland annat säkrare övergångar och med 
väderskydd.

• Översyn av belysning på orten.

Bebyggelse
• Verksamheter bör tillkomma i anslutning till befintlig struktur och gär-

na i koppling till redan utbyggd infrastruktur och hållplatser till kollek-
tivtrafik för att främja pendling. 

Natur och rekreation
• Utveckla de höga naturvärdena genom bättre vägvisning, dels till men 

också inom områdena. Exempelvis genom att anlägga naturlekplatser 
och bättre informationsskyltning. 

• Underhåll genom att röja stigar och göra det enklare att nyttja 
områdena.

Målpunkter
• Utrusta fotbollsplanen med belysning så att den går att nyttja även 

under vinter- och kvällstid.

• Tillvarata Eskilsbygårdens funktion som målpunkt.

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

Foton 
s.4 Carolina Eklöv, Anna Sigvardsson 
s.6 Historisk bild
s. 8 Anna Sigvardsson
s.12 Carolina Eklöv
s. 14 Carolina Eklöv
s. 16 Carolina Eklöv
Övriga foton Härryda kommun
Fotograf till samtliga flygbilder: Ulf Magnusson
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