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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.



I regeringens innovationsråd slås det fast att Sverige behöver bli mer innovativa, för att möta de globala
samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och samhällstjänster. I
den tidigare antagna nationella innovationsstrategin understryker regeringen att ”innovation betecknar
såväl processen att ta fram nya lösningar som resultatet av processen, det vill säga de nya lösningarna”.
Detta är något som vi ställer oss bakom och vill bidra till.

Innovation är ett av ledorden när den nya staden Landvetter Södra utvecklas. Begreppet innovation kan
ha olika innebörd och betydelse. I vårt arbete med innovation handlar det om såväl produkter som
tjänster, processer och organisering samt nya sätt att tillämpa dessa. När vi bygger den innovativa
staden innebär det att: "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."

Innovation och hållbarhet
Att lyckas skapa sociala innovationer är oerhört viktigt när vi ska bygga en hållbar stad från grunden,
som får människor att trivas och må bra. För oss ligger innovation och hållbarhet nära varandra och vi
ser att genom att arbeta innovativt omfamnar vi de lösningar och arbetssätt som bäst gynnar
hållbarhetens tre perspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. På så sätt ser vi att vi i utvecklingen av
Landvetter Södra kommer att möta de globala samhällsutmaningar inom Agenda 2030 och sprida våra
arbetssätt.

Innovativ samverkan
För att lyckas och att ständigt pröva nya arbetssätt är samverkan med en bredd av parter i akademi,
näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor avgörande och något som prioriteras högt. Idag är vi ett så
kallat "area of innovation" och ingår i det internationella nätverket International Association of Science
Parks and Areas of Innovation (IASP). 

VAD ÄR INNOVATION OCH VARFÖR
BEHÖVS DET?
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I N N O V A T I O N S S T R A T E G I
L a n d v e t t e r  S ö d r a  U t v e c k l i n g  A B

Landvetter Södra är Härryda kommuns största satsning med att bygga en helt ny, hållbar stad. 
För att lyckas med det krävs nya lösningar, teknik och arbetssätt. Syftet med innovationsstrategin för
Landvetter Södra är att skapa förutsättningar och ge stöd för framdrift i utvecklingen för att nå det politiska
målet att skapa en hållbar stad för minst 25 000 nya invånare.

Innovationsarbetet utgår från antagna strategiska dokument, nationella och regionala policyer och planer
för utvecklingen av Västra Götalandsregionen, Härryda kommun och bolaget (ägardirektivet).

Vision för Landvetter Södra
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“Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000
invånare utifrån inriktningsmålen.”

Härryda kommuns vision:
Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här
lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.

Ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.



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.

De  po l i t i s k t  an t a gn a  i n r i k t n i n g små l e n  ä r  de t  s om  s t y r  p l a n e r i n g  o ch  g enomfö r ande  a v  L a nd ve t t e r  Söd r a .
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De politiskt antagna inriktningsmålen är det
som styr planering och genomförande av
Landvetter Södra.
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Idén om Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 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. 

Vi ska planera för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer att bygga en
naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt utrustad med ny grön teknik. Detta kommer att
bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu skönare att återvända hem.
Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas.
Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling utgör grunden för bolagets uppdrag. Hösten 2018
påbörjades processen att utse exploatörer till konsortiet som ska bygga och utveckla staden tillsammans
med bolaget. Projektet omfattar cirka 10 500 bostäder med plats för minst 25 000 invånare. 

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. Det är 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 en pendeltågsstation
utmed Götalandsbanan 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.

B A K G R U N D

Geografiskt område



P R I O R I T E R A D E  O M R Å D E N

För att uppnå målet om en hållbar stad som är mänsklig, modern, internationell och innovativ har vi
valt ut sex prioriterade områden. Dessa gäller för helheten. För de olika etapperna kan dessa variera
men ska alltid svara mot dessa områden.
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INFRASTRUKTUR ENERGI

DIGITALISERING SOCIAL HÅLLBARHET

EKOSYSTEMTJÄNSTER
OCH EKOLOGISK

HÅLLBARHET

INNOVATIVA PROCESSER



För att tillämpa innovationsstrategin för Landvetter Södra har vi identifierat ett antal mätbara mål.
Dessa mål syftar också till att bidra till de regionala, nationella och internationella mål, med koppling
till innovation, hållbarhet och stadsutveckling. Val av aktivitet och innovation utgår från ekonomisk
och byggteknisk genomförbarhet.

- vi når kännedom som den innovativa hållbara staden regionalt, nationellt och internationellt

- vi har ett antal metoder, produkter, processer och tjänster som går att replikera till liknande projekt

- skapa en världsutställning/expo med state of art inom hållbar stadsutveckling

- vi medverkar i minst två innovationsprojekt

- skapa och utveckla en kultur som främjar innovativt och flexibelt/snabbfotat arbetssätt

- att vara en frizon där möjlighet ges att utmana processer och regelverk som hindrar hållbar
utveckling, innovativa lösningar och bostadsbyggande

- en välmående befolkning 

M Å L  O C H  G E N O M F Ö R A N D E

Uppföljning
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Övergripande innovationsstrategi följs upp av LSUABs styrelse årligen inför styrelsemöte
innan årsbokslut. Strategier som tas fram som bilaga för varje deletapp följs upp av styrgrupp i
respektive etapp.

Urvalskriterier innovationsprojekt

För att kunna prioritera bland förfrågningar om medverkan i innovationsprojekt utgår vi från några kriterier.
Är projektet:
- i linje med vår övergripande vision, denna innovationsstrategi och målen i Agenda 2030?
- attraktivt för staden och något som vi kan vara med och påverka i utformning?
- genomförbart inom vår tidplan och tillgängliga resurser?
- något som skapar mervärde och nytta för medborgare?
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