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Vi har en unik möjlighet att bygga helt nytt med de senaste innovationerna
inom stadsutveckling, digitalisering och hållbarhet. På så sätt kan vi skapa en
stad utifrån moderna, urbana levnadsförhållanden med arbetsliv och
näringsverksamheter. Städer är i ständig omvandling och med en
innovationsstrategi kan vi planera för en framtidssäkrad stad som utvecklas i
takt med medborgare och omgivningen.

En stor del av världens befolkning beräknas flytta till städer och
urbaniseringen går snabbt. För att lyckas skapa hållbara städer på människors
och planetens villkor behöver vi agera annorlunda och jobba innovativt.
Politik, offentliga, privata, akademiska aktörer och invånare behöver samverka
i alla skeden av stadsutvecklingsprocessen. I Landvetter Södra har vi
möjligheten att skapa metoder och strukturer som kan spridas och utveckla
hållbara städer världen över och snabbare bidra till Agenda 2030.

Vice styrelseordförande Patrik Linde
Innovation handlar inte bara om ny teknik utan också om social hållbarhet. Vi
vill bygga en stad med människan som utgångspunkt och för det krävs en del
innovativa lösningar för att kunna erbjuda trygghet och utveckling för alla. Att
till exempel säkerställa närhet till skola och barnomsorg ser vi kan innebära
nytt arbetsätt inom stadsplanering.

Visionen för Härryda kommun är: Här vågar vi! I praktiken innebär det att vi
vågar testa nytt, både när de gamla sätten inte fungerar och för att göra bra
ännu bättre. Många delar i de traditionella sätten att bygga stad är inte
hållbara med, bland annat, stora miljöavtryck. Genom att använda
innovationer, inom exempelvis mobilitet och energi, kan vi spara på jordens
resurser, spara ekonomiska resurser och skapa ett hälsosammare liv för oss
människor.



Begreppet hållbar utveckling har funnits sedan början på 1980-talet och fick global spridning under
1987 när FN definierade begreppet som ”En samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Under 2015
utvecklade FN arbetet med hållbar utveckling och 17 övergripande mål med totalt 169 delmål
sattes.

Dessa kallas ”de globala målen” och samtliga av FN:s medlemsländer har förbundit sig till att arbeta
mot dessa för att uppnå hållbar utveckling inom tre fokusområden: Social, Ekologisk och Ekonomisk
hållbarhet. Dessa tre områden har ett ömsesidigt beroende av varandra och för att uppnå
hållbarhet som stort måste ett lika stort fokus läggas på samtliga hållbarhetsområden.

BAKGRUND
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Ekonomisk hållbarhet – innebär att skapa en
långsiktigt hållbar hushållning av mänskliga
och materiella resurser. Inom ekonomisk
hållbarhet nämns även grön tillväxt som
innebär investeringar i hållbara lösningar
som gynnar människan utan att ha en
negativ påverkan på miljön. Dessa mål är en
hänvisning om hur utvecklingen på jorden
ska styras för att förhindra ojämlikhet och
fattigdom, negativ inverkan på vårt
ekosystem och istället främja en globalt
hållbar framtid.

Social hållbarhet – handlar om samhällets
sociala frågor och hur de grundläggande
mänskliga behoven ska tillfredsställas. Hur
utformas städer och samhällen utifrån att
alla ska ha samma förutsättningar och
jämlika förhållanden. En annan viktig aspekt
är att skapa delaktighet, trygghet och ett
inkluderande samhälle. Inom social
hållbarhet berörs frågor som bostäder i alla
prisklasser, mobila och tillgängliga
samhällen och inkludering.

Ekologisk hållbarhet – innebär att ett fokus
behöver finnas på ekosystem för att främja
djur, natur och biologisk mångfald.
Människan och naturen behöver leva i
samspel med varandra för att skapa balans
och främja ekosystemens
produktionsförmåga. För att minska
klimatpåverkan är hållbar stadsutveckling en
viktig del.



våga tänka nytt i utvecklingsprojekt 
skapa delaktighet med invånare där unga har ett stort fokus 
arbetet i kommunen ska vara kunskapsfokuserat med en
grund i forskning och ett starkt samarbete mellan kommun,
civilsamhälle, akademi och andra väsentliga parter

Härryda kommun ska vara fossilfri år 2030
ett starkt fokus för att arbeta med och förhindra psykisk
ohälsa
stärka den biologiska mångfalden 
öka delaktigheten för ungdomar i viktiga frågor där det har
skapats ett ungdomsråd som ska fungera som en länk mellan
kommunens tjänstemän och ungdomar

År 2019 skapade Härryda kommun sju strategier utifrån FN:s
17 globala mål, för att arbeta mot hållbar utveckling inom
kommunen. Dessa strategier rör inte specifika mål utan ger en
övergripande vägledning hur kommunen ska arbeta med
hållbarhetsfrågor. Allt arbete inom kommunen ska
genomsyras av dessa strategier och genom dessa sju strategier
berörs samtliga av de 17 globalt uppsatta målen. 
Strategierna har valts ut efter de områden där kommunen
har störst effekt. 

Bland dessa finns områden som att: 

 
Det finns även fyra insatsområden där extra stort fokus ska läggas
för att ge en tydlig men övergripande förändring i samhället.
Dessa fyra insatsområden berör samtliga hållbarhetsdimensioner
och är att:
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Landvetter Södra bygger på insikten om att det finns en unik möjlighet att möta framtidens behov
och bygga ett hållbart samhälle från grunden. Det kommunägda bolaget Landvetter Södra
Utveckling AB, bildat 2018, i Härryda kommun har uppdraget att leda arbetet med att utveckla
staden Landvetter Södra – en hållbar stad.
 
Landvetter Södra ska planeras utifrån ett långsiktigt perspektiv med stort fokus på hållbarhet och
innovation. Staden kommer att vara en naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt
utrustad med ny grön teknik. Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig ska
framtidens stad formas.

Utvecklingen av Landvetter Södra syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden, en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle men
även för kommande generationer samt att mark- och vattenområden används till de ändamål
som är bäst lämpat. Vid planering och genomförande kommer stor vikt läggas vid att utforma den
fysiska planeringen för att skapa goda livsmiljöer som främjar social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet.

HÅLLBARHET I LANDVETTER SÖDRA
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Bakgrund

Det gröna i symbolen i vår logotyp står för 
den ekologiska hållbarheten

Det rosa i symbolen i vår logotyp står för
 den sociala hållbarheten

Det blå i symbolen i vår logotyp står för
 den ekonomiska hållbarheten



DEN MÄNSKLIGA STADEN

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk,
jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och
själslig hälsa står i centrum. Landvetter Södra erbjuder
attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla
områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett
brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad,
där det alltid händer något.

DEN MODERNA STADEN

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad
arkitektur, som byggs med hög täthet,
funktionsblandning och med en levande och attraktiv
stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika
byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter,
med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för
hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

DEN INTERNATIONELLA STADEN

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse,
såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och
internationellt perspektiv, där staden är funktionellt
integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud
av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter
flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

DEN INNOVATIVA STADEN

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö,
präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas,
byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt
används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö,
transport, trafik och IT.

D e  p o l i t i s k t  a n t a g n a  i n r i k t n i n g s m å l e n  ä r  d e t  s o m  s t y r  p l a n e r i n g  o c h  g e n o m f ö r a n d e  a v  L a n d v e t t e r  S ö d r a .
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De politiskt antagna inriktningsmålen är det som styr 
planering och genomförande av Landvetter Södra.



Tydliggöra fokusområden och utmaningar för hållbarhet så att Landvetter Södras utveckling

Fungera som vägledning och kvalitetssäkring av utvecklings- och genomförandeprocessen
Nyttiggöra och sprida kunskap om innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling för att

Säkerställa och skapa attraktivitet samt unicitet för boende, besökare och näringsliv i den

Vi når kännedom som den innovativa och hållbara staden regionalt, nationellt och
internationellt
Vara del av en världsutställning/expo där lösningar för hållbar stadsutveckling i framkant

Utveckla metoder, produkter, processer och tjänster som går att använda i liknande projekt i

En välmående befolkning
Skapa och utveckla en kultur som främjar innovativt och ett flexibelt arbetssätt 
Möjliggöra hållbarhetscertifiering genom hela processen och alla faser av utvecklingen. Urval
görs för varje etapp

Syftet med en hållbarhetsstrategi för Landvetter Södra Utveckling AB är att tydliggöra inriktningen
för hållbar utveckling inom Landvetter Södra som ska fungera som ramverk för bolaget. Strategin är
framtagen utifrån övergripande dokument i Härryda kommun, Agenda 2030 strategin, kommande
fördjupad översiktsplanen för Landvetter Södra samt framtagen innovationsstrategi. Strategin ska
tydliggöra de ambitioner som finns för LSUAB samt utgöra en guide som utreder vilka
förutsättningar och utmaningar som finns inom Landvetter Södra. Härryda kommun har också ställt
sig bakom Västra Götalandsregionens mål i Klimat 2030 som också ska vara inriktningsmål för
utvecklingen av Landvetter Södra.
 
Strategin ska:

leder till en stadsmiljö som uppfyller utvalda mål som ryms inom Agenda 2030

bidra till att utveckla regionens och Sveriges konkurrenskraft och näringslivsutveckling

framtida staden
 
Gemensamma mål för hållbarhet och innovation 

synliggörs nationellt och internationellt 

framtiden

S Y F T E  O C H  M Å L  F Ö R
H Å L L B A R H E T S S T R A T E G I
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Landvetter Södra ligger mitt i Sveriges tredje största
pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås, som under
de kommande 15 åren kommer att ha ett
arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner
invånare. Nu har vi möjlighet att bygga bostäder i större
volym i nytt område och på så sätt bidra till att lösa
bostadsbristen regionalt och nationellt.
 
Det är ett vackert område, kuperat med närhet till både
djupa skogar och vackra sjöar. Samtidigt är det också
nära till riksväg 40, Göteborg-Landvetter flygplats och
Airport City. Med nya järnvägen mellan Borås och
Göteborg blir det lätt att ta sig både till och från
Göteborg. 

Landvetter Södra är en naturlig och en viktig del av
utvecklingen av kommun och region.

Arbetet med ovan nämnda områden kommer i sin tur att ges ett specifikt fokus utefter sex
prioriterade områden som valts ut för Landvetter Södra: Infrastruktur, Energi, Digitalisering, Social
hållbarhet, Ekosystemtjänster och Innovativa processer. Vid planering av varje nytt område ska
dessa begrepp analyseras för att säkerställa de mest hållbara och
innovativa lösningarna inom respektive område. 
 
För att säkerställa att Landvetter Södra utformas till en hållbar stad är det av största angelägenhet
att få in hållbara och innovativa lösningar i tidigt skede av planeringen. Betoning på hållbarhet och
innovation ska synas i detaljplaner samt processen dit. Det är också viktigt att de detaljplaner som
utformas görs flexibla för att kunna anpassas efter förändringar och nya innovativa lösningar som
tillkommit. Det krävs ett tydligt fokus kring de både hållbarhet och innovation för att uppnå målet
om att utforma en mänsklig, modern, internationell och innovativ stad.
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Hållbarhet utifrån fördjupad översiktsplan

Landvettersjön

Yxsjön

Landvetter Backa

Tänkt byggstart för etapp 1: 
i anslutning till befintlig bebyggelse, 

i norra delen av FÖP-området, 
söder om Landvetter Centrum.

I Landvetter Södra kommer därav samtliga hållbarhetsaspekter - social, ekologisk
och ekonomisk att vara i fokus där hållbarhet och innovation ses som parallella
byggstenar för att uppnå vår vision. Staden kommer därmed att utformas med
innovativa lösningar för att säkerställa en stad som är motståndskraftig över tid för
klimatförändringar och/eller nya användningsområden både på byggnads- och
stadsnivå. Lösningarna ska därmed kunna anpassas efter nya utvecklingar och
innovationer som utvecklas med tiden. Hållbar utveckling ska genomsyra samtliga
etapper av Landvetter Södra. Den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra
ligger till grund för det hållbarhetsarbete som bedrivs inom projektet. 



Staden ska vara uppbyggd med närhet till gröna områden som också
är en del av stadens attraktivitet och identitet. Sjöar och strandnära
områden ska vara tillgängliga för alla, dels för att gynna stadens
invånare, dels för att bevara goda livsmiljöer för djur och växter.
Staden ska vara uppbyggd med strukturer som gynnar resurssnåla
transporter, minimerar utsläpp, växthusgaser och energianvändning.
Beslut ska vara gjorda för att skapa ett så litet klimatavtryck som
möjligt. Gröna och innovativa mobilitetsalternativ ska prioriteras och
ligga i framkant för utveckling. Stadens utformning ska vara anpassad
efter områdets topografi och geologiska förutsättningar dels för att
minska negativa konsekvenser vid eventuella klimatförändringar och
dess konsekvenser så som översvämningar, skyfall och höga
temperaturer. 
Ekosystem är prioriterat. 

Utifrån den fördjupade översiktsplanen ska Landvetter Södra fokusera på följande delar inom
respektive hållbarhetsområde:
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EKONOMISK HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Landvetter Södra ska bidra till social hållbarhet genom att skapa
förutsättningar för en trygg, funktionsblandad stad med en levande
och attraktiv stadskärna och mötesplatser där det ska finnas god
tillgång till service, arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, kultur,
fritidsaktiviteter och rekreationsområden. Grönområden ska vara
lättillgängliga för alla i staden och integreras i bostadsområden för att
öka välbefinnande och hälsa. I staden ska det vara en självklarhet att
ta sig runt till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och dessa
mobilitetsalternativ ska prioriteras i vägrummet. Vid utformning av
vägnätet ska stor vikt läggas vid barnperspektivet för att säkerställa en
trygg och säker framkomlighet för barn.
Tillgänglighet för alla är prioriterat.

Sträva efter ekonomi i balans genom att bland annat utforma en stad
med god funktionsblandning och hög täthet som gör att samtliga delar
av staden är aktiv under större delen av dygnets timmar och skapar
ett välfungerande stadsliv. God funktionsblandning skapar också goda
förutsättningar för etablering av näringsliv vilket medför att kortare
och mer hållbara transportsätt kan användas. Ge förutsättningar för
delningsekonomi, nya affärsmodeller inom området och ett självklart
arbete med innovativa processer för att spara på resurser genom
bland annat cirkuläritet. 
Näringsliv och företagande är prioriterat.
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U T M A N I N G A R

Skapa arbetstillfällen genom att bygga blandstad
Bevara grönområden och främja både grön och blå

Utgå från FÖP som vägledning för mark- och

Använda verktyg för ekosystemtjänster, förslagsvis ESTER
Social konsekvensanalys (SKA)
Barnkonsekvensanalys (BKA)
Medborgardialoger under både planering och process (Ska

Inom samhällsplanering finns ett stort antal utmaningar att ta hänsyn till
för att utveckla ett hållbart samhälle. En fördel som finns i Landvetter
Södra är att en ny stad byggs från grunden och därmed kan större hänsyn
tas till dessa utmaningar från start.

Exempel på dessa utmaningar inom social hållbarhet är bland annat att
skapa ett levande samhälle med trygga gator under hela dygnet,
tillfredsställa bostäder för många grupper och i olika prisklasser för att
undvika ett segregerat samhället. Inom
ekologisk hållbarhet finns utmaningar kring att bygga utifrån
förutsättningarna som finns på platsen och säkerställa en hälsosam
livsmiljö för både människa, djurliv och ekosystem. Utmaningar för
ekonomisk hållbarhet är bland annat att
utmana befintliga affärsmodeller, skapa en attraktiv plats med affärsdriv
och affärsvariation.

Samtliga hållbarhetsaspekter hänger väl ihop och vid goda välplanerade
utvecklingar och investeringar inom ett område kan även utveckla
hållbarheten i de två övriga och öka den positiva effekten.

Dessa utmaningar går att arbeta med på olika sätt och följande är förslag
på metoder och arbetssätt att använda

infrastruktur (Bidrar även till social hållbarhet)

vattenanvändning

ske med personer av olika kön, etnicitet, bakgrund och ålder) 



Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling

Samtliga lösningar/projekt ska vara i linje med vår övergripande vision, målen i Agenda 2030
samt både hållbarhets- och innovationsstrategi för Landvetter Södra
Det ska vara attraktivt för staden 
Genomförbara inom vår tidplan och tillgängliga resurser
Något som skapar mervärde och nytta för medborgare

För att säkerställa att hållbarheten lever upp till de förväntningar och måldokument som finns ska
det i projektet Landvetter Södra arbetas med lämpliga hållbarhetsverktyg i de olika faserna,
kvarteren och byggnaderna. Utifrån strategin tas aktivitets- och tidplaner fram för respektive etapp
som anger hur mål och strategi ska uppnås. Med tydlig struktur och uppföljning och modell för att
säkerställa att alla områden finns med blir hållbarhet en del i samtliga processer för utformandet i
staden. Vid särskilda byggnader och landmärken kan internationella organisationer användas för att
tydligare sätta Landvetter Södra på kartan. Vid arbete efter en guide/mall sker tydliga uppföljningar
under projektets gång som skapar hållbart byggande och utformande genom hela processen.
 
Urvalskriterier för hållbarhet och innovation

9

Revideras vartannat år i samband med verksamhetsplan för LSUAB och delges aktörer och parter i
projektet. Stöd i arbetet med varje etapp och detaljplan inom Landvetter Södra där
hållbarhetsplaner, arbetsmodeller och verktyg ska väljas för att säkerställa att en hög ambition
hålls. På sikt är avsikten att hållbarhet och innovation utgör en sammansatt strategi. 

M E T O D E R  F Ö R  H Å L L B A R H E T S A R B E T E

Uppföljning
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