Så föddes
planerna på
en helt ny
stad...

Februari 2021

Planerna på en ny järnväg mellan
Göteborg och Borås med station på
Landvetter flygplats har figurerat länge i
regionen och i Härryda kommun. En ny
järnväg genom vår kommun innebär
dessutom en enorm möjlighet att växa på
en ny plats och i ett mycket större format.
Vi kommer att kunna bidra med mängder av
bostäder som regionen är i så stort behov av.
Vi kan dessutom tänka både stort och
visionärt när vi bygger ett helt nytt samhälle
från början. Ungefär så resonerade
politikerna runt 2010.
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Men var ska vi växa i ett större format
och som dessutom kan anknyta till
flygplatsen och alla dess arbetstillfällen?
En tredjedel av kommunens yta går direkt
bort för den ingår i flygplatsens yttre bullerzon. Området upp mot Härskogen och
Lerum är inte byggbart och lyfter man även
bort naturreservaten så finns det inte så
många större ytor byggbar mark kvar i
närheten av flygplatsen. Norra Tahult i
Landvetter är ett tänkbart alternativ, men
eftersom här redan finns en viss bebyggelse,
bland annat många hästgårdar, släppte man
detta alternativ.
För att snabba på processen, men
också för att kunna styra delar av den så gör
Härryda kommun sin egen utredning. Det
handlingskraftiga initiativet resulterade i att
ett nytt utvecklingsområde pekades ut i
2012-års översiktsplan: En stor skogsyta
söder om Landvetter, längs den inritade
järnvägskorridoren på väg mot flygplatsen,
och planen klubbades av kommunfullmäktige
i juni 2012.
Ambitionerna då som nu var stora och
kommunen, som av tradition ägt mycket
mark, köpte på sig stora områden.
Framtidsprojektet går numera under
namnet Landvetter Södra.

Trevlig läsning!

Spännande samhällsbygge
med fokus på hållbarhet
Innovativ, internationell, modern och mänsklig – det ska vårt nya samhälle
Landvetter Södra kännetecknas av. Här planerar vi för hållbara och attraktiva
bostäder och miljöer. Är det kanske här du ska bo framöver?

Området, som ligger några kilometer söder om
Landvetter centrum och motorvägen består idag
mestadels av skog, terrängen är kuperad och det
finns flera sjöar. Härryda kommun har sedan
2013 köpt på sig mark i området. Att vi äger
marken är fördel, dels för att omfattande investeringar behöver göras i form av
utbyggnad av gator, vatten, avlopp
och el, dels för att kunna planera
och detaljplanelägga området i
den ordning och takt som är bäst
för kommunen och helheten.
Framtida markförsäljningar gör
att våra kostnader för markinköp
och investeringar i infrastruktur
kommer att betala sig.
Maria Ådahl,

Behovet av bostäder i Göteborgsregionen är
stort och alla kommuner har ett ansvar för att
bidra. Härryda kommun växer kontinuerligt
med bostäder i olika delar av kommunen, men
vi planerar samtidigt för ett helt nytt samhälle
och i ett mycket större format; Landvetter
Södra. Här kan ungefär 10 000 invånare bo om femton år och om drygt
tre år räknar vi med att sätta spaden
i marken.

Vi kan bygga hållbart
från grunden

– Vi har en fantastisk möjlighet att
bygga något hållbart från grunden.
Att använda moderna lösningar i
vd för Landvetter Södra
större skala och där vi kan bygga för
Utveckling AB
människors bästa från början. Läget är
dessutom unikt; mitt emellan regionens två största städer och med närhet
till både flygplats och riksväg 40, säger Maria
Ådahl, vd för det kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB, med uppdrag att leda
och driva utvecklingen av det nya samhället.

Fortsättning på nästa sida
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2019
2012

Kommunfullmäktige beslutar
att en ny stad ska byggas.
Översiktsplan och riskanalys
tas fram.

2013

Markköp påbörjas.

2018

Bolaget Landvetter Södra
Utveckling bildas.

2019

Sex byggaktörer väljs ut för
byggnation av första etappen.

2020

2021

Fördjupad översiktsplan på
samråd till allmänheten.

Förberedelse för detaljplan
etapp 1 startas.

2023

Anslutande infrastruktur
t ex vägar och fiber
anläggs.

2024

2025

Projektering av
bostäder påbörjas.

Byggstart för de första
bostäderna.

2035–2040

Cirka 10 000 personer planeras
bo i Landvetter Södra.
Observera att alla framtida tidsangivelser är
preliminära och kan komma att ändras.

GÖTEBORG

Fortsättning
från sidan 1

Första etappen
byggs av sex byggaktörer

BORÅS
HINDÅS
LANDVETTER

HÄRRYDA
BOLLEBYGD

40

– Området ska byggas ut i etapper
MÖLNLYCKE
och vi planerar nu för den första som
ligger i norra delen av området, i anslutning
till Landvetters Backa och nära Landvetter
centrum. Här planerar vi för cirka 4 000 bostäder,
säger Maria Ådahl.
Den första etappen byggs av sex utvalda
byggaktörer: GBJ Bygg, Nordr (f d Veidekke),
Riksbyggen, Serneke, Skanska och Wallenstam.
– I urvalsprocessen lade vi och styrelsen stort
fokus på företagens ambition och kompetens att
bygga hållbart i linje med Agenda 2030. De ska
också kunna leva upp till ledorden modern,
innovativ och internationell, samtidigt som
människan ska stå i centrum och utvecklingen
ska ske i samklang med naturen.

LANDVETTER
SÖDRA

RÄVLANDA
GÖTEBORG
LANDVETTER
AIRPORT

HÄLLINGSJÖ

Landvettersjön

Att projektet skapat intresse och nyfikenhet
är tydligt. Alf Karlsson, ordförande för Gröna
Städer*, menar att med Landvetter Södra kan
Härryda kommun gå före och visa vägen för hur
en hållbar stad byggs.
– Ni kan visa hur man kan bygga för och
med människor från början. Ni har också en
unik möjlighet att få med innovation på riktigt
och inte i efterhand. Med bra infrastruktur, hög
exploatering av olika bostadsformer och med
närhet till grönytor och lek kan hela området bli
väldigt attraktivt. Att kommunen dessutom äger
marken gör att ni kan ställa krav.
Landvetter Södra har utsetts av regeringen
som ett av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt
i Sverige.

Landvetters Backa

Byggstart
av etapp 1

Härryda kommuns
arbete och Trafikverkets
planer för den nya stambanan
pågår. Inkomna synpunkter på
den fördjupande
översiktsplanen och ytterligare
utredningar kommer att
påverka utformningen av
Landvetter Södra.

Yxsjön

• Utvecklingsbolaget Landvetter Södra ägs av
Härryda kommun. I bolagets styrelse ingår: Per
Vorberg (M), Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S),
Hans Jakobsson (C) och Anders Halldén (L).

Långsiktig plan
sätter ramarna
– Den fördjupade översiktsplanen
vi gör nu är en vägledning för hur vi ska
använda våra mark- och vattenområden på
lång sikt, kort sagt vad vi ska bevara och vad
som ska utvecklas. Efter samrådet förra året
har vi fått in många kloka synpunkter. Flera
handlar om den nya järnvägen och osäkerhet
kring en ny station inom Landvetter Södra.
Flera har hört av sig om de höga naturvärdena i och kring området. Detta tar vi
naturligtvis med oss när vi bearbetar
förslaget och bestämmer hur vi går vidare.

• Härryda kommun äger cirka 650 hektar
mark i området, vilket motsvarar cirka 900
fotbollsplaner.
• Markköpen har kostat 80 miljoner kronor och
ska betalas av kommande markförsäljningar.

Utmaningarna och
möjligheterna med att bygga
ett helt nytt samhälle?

40

Stort intresse för projektet

*En ideell organisation och arena för kommuner och
näringsliv som vill bygga hållbara städer.

40

vi ställer
frågan :

– Naturvärden och skyddade arter
fortsätter vi utreda för att hitta en lämplig
avgränsning mellan värdefulla naturområden
och föreslagen bebyggelse. Efter en bearbetning av förslaget ställer vi ut det igen så att
alla kan komma med synpunkter. Tid för
detta är ännu inte satt.
Nina Hannula, planarkitekt och projektledare
för den fördjupade översiktsplanen.

– Det är att tidigt göra val
kring till exempel infartsvägar, el, vatten och avlopp.
Det är också en utmaning att
arbeta med så kallad exploateringsekonomi, för projektet måste
bära sina egna kostnader, skattepengarna behövs till skolan, omsorgen och
andra servicefunktioner.

– Det handlar om att kunna bygga bort bostadsbristen och samtidigt göra den innovativ
och miljövänlig från början, anpassad efter
människor och deras behov. Förutom den stora
bostadsnyttan så kan platsen vara ett labb för
att testa innovativa delar som kan användas i
Sverige och världen.
– Projektet ger en
positiv ekonomisk
balans i kommunen
genom den kommande försäljningen av
mark som vi äger.

– Det är också en utmaning att få förståelse
för att samhällsutveckling är en konstant och
långsiktig utveckling,
vilket är extra tydligt i
en storstadsregion.

Patrik Linde,
kommunstyrelsens vice
ordförande (S)

Per Vorberg,
kommunstyrelsens
ordförande (M)

Både ris och ros
genom åren
Projektet har genom åren diskuterats och debatterats, i politiska
forum såväl som i sociala medier och på lokaltidningarnas insändarsidor.
Om vi backar tillbaka till 2012-års översiktsplan och framtagningen av Landvetter Södras inriktningsmål ett par år senare, så ställde sig alla partier förutom
Miljöpartiet och Kommunpartiet bakom dessa. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sportpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sedan
dess samarbetat kring projektet. Sverigedemokraterna tillhör de som är emot Landvetter Södra.
Exempel på kritiska synpunkter är att det räcker att kommunen fokuserar på att utveckla de
orter som redan finns samt att skyddsvärd skog ska bevaras.

Tågstation eller inte – vad är senaste nytt?   
Inga planer på bebyggelse.
Blandad bebyggelse föreslås.
Tätare centrumbebyggelse föreslås.

Skärsjön

Just nu utreder Trafikverket fyra olika alternativ
för järnvägssträckningar mellan Göteborg och
Borås och placeringen av en tågstation vid
Landvetter flygplats. I vår lägger Trafikverket fram
ett förslag och berättar vilken sträckning de anser
vara bäst. De kommer be dig som Härrydabo att
tycka till om förslaget.

Trots att vi idag inte vet om en ny stambana
kommer att passera Landvetter Södra eller hur
det övriga järnvägsnätet i kommunen kommer
att utvecklas så finns en plats reserverad för
en tågstation.
Följ projektet på:
trafikverket.se/Goteborg-Boras

Landvetter Södra fortsätter på sidan 4

Fortsättning

Några av byggaktörerna för första etappen
Övriga byggaktörer är:
Serneke, Skanska och Wallenstam.

Karolina
Brick,
miljöchef på
Riksbyggen
– Vi har ett stort
fokus på miljö och
innovativa lösningar och därför är detta
helt rätt projekt för oss. Nybyggnation
innebär alltid en miljöpåverkan, men det
finns samtidigt stora möjligheter att minska
dessa. Allt från att skapa bra infrastruktur
utifrån energi och transporter till att välja
byggprodukter med låg miljöpåverkan och
som har lång livslängd.

Peter
Jacobsen,
regionchef
Nordr
– Projektet är, förutom
storleken, unikt på grund av
det stora politiska engagemanget. Det är
en stor fördel att få vara med i ett så tidigt
skede, det ger oss möjlighet att göra ett
ordentligt förarbete innan vi börjar bygga.
En av våra styrkor är detaljerna och vi ser
gärna en hel del trähus. Vi värnar också
om den sociala hållbarheten genom bland
annat medborgardialoger.

Aktuellt

Malin
Älmegran,
affärsutvecklare
GBJ Bygg
– Vi är stolta över att
vara med och bygga en
helt ny stad där vi hoppas bidra med våra
erfarenheter av trähusbyggnation.
Vi gillar det breda hållbarhetsperspektivet
kopplat till människa, natur och innovation,
där välmående är en central del.
Samtidigt känner vi en stor ödmjukhet
inför utmaningen att utveckla en stad mitt
i naturen.

Läs mer och följ Landvetter Södras utveckling på webb och Instagram:
landvettersodra.se och @landvetter_sodra

från Härryda kommun





Vi söker sommarvikarier
till socialtjänsten

Bild: Scandinav/Jörgen Wiklund

Här vaccineras
Josefin, en av
medarbetarna
på Säterigårdens
äldreboende i
Mölnlycke.

31 mars – sista dag
att söka feriejobb
Feriejobb är Härryda kommuns sommarjobb för ungdomar. Platserna lottas ut och
du som söker ska vara 16 eller 17 år under
jobbperioden.
Läs mer och ansök senast 31 mars på:
harryda.se/feriejobb

38 239

Ja, så många invånare var vi den 31 december
2020. Under året ökade befolkningen med
262 personer eller 0,7 procent.

Fortsätt att
följa myndigheternas råd

Rekryteringen av sommarvikarier är i full
gång och vi söker dig som är ansvarsfull,
engagerad och empatisk. Vi ser gärna att
du har erfarenhet, men det är inget vi alltid
kräver. Kan du börja småjobba redan under
våren så är det ett extra plus. De viktiga
jobben finns på boenden för äldre och
funktionsnedsatta samt inom hemtjänst
och personlig assistans.
Läs mer och ansök på:
harryda.se/sommarjobb

Även om vaccineringen mot covid-19 pågår och
våra allra sköraste nu är vaccinerade, så är det
viktigt att vi alla fortsätter att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Härryda
kommun följer utvecklingen noga och senaste nytt
om hur verksamheterna påverkas kan du läsa om
på: harryda.se/corona
Ansvaret för vaccineringen delas mellan vårdcentralerna, sjukhusen och kommunen, beroende
på vilken målgrupp det gäller. Vaccinationstempot
styrs till stor del av tillgången på vaccin.
Information om vaccineringen hittar du på:
1177.se och på: folkhalsomyndigheten.se

Info ges ut av Härryda kommun till hushåll och företag i kommunen.
Ansvarig utgivare Karin Dahl, 031-724 61 63, information@harryda.se
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