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PROGRAM FÖR CENTRALA TORSLANDA, INOM STADSDELEN TORSLANDA I GÖTEBORG
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Utvecklingsområde för 
idrotts- och fritidsändamål

Område utgör ett skogsområde med 
natur- och kulturvärde. Utveckla 
området i rekreationssyfte. 

Blandstad 
att växa. Möjlig förtätning av bostäder. Om området 
i framtiden utvecklas mot blandstad med ett 

omlokaliseras till nytt läge bland annat ur risksynpunkt. 
Ny bostadsbebyggelse med ca 50-70 lägenheter 
lägenheter skulle kunna vara lämpligt här.

Blandstad - Effektivare markanvändning. 
Bebyggelse närmare gatan med lokaler i 
bottenvåning och bostäder i 3-4 våningar, 
ca 60-80 lägenehter.  

Förtätning av fastighet med 
bostäder i 2-våningar, villor och

Kongahällavägen stängs.

Möjlig yta för dagvattenhantering 
för allmän plats. 

Blandstad - Ny byggelse med ca 200-300 lägenheter 
i 3-5 våningar möjlighet till högre byggnad där det 
prövas lämpligt. Lokaler i bottenvåning ut mot Gamla 
Flygplansvägen. Möjlig lokalisering av förskola i med 
sex avdelningar. Exploatering för bostadsändamål är 
möjlig förutsatt att verksamheter med skyddsavstånd 
till bostäder omlokaliseras. 

Hållplatsen vid Torslandakrysset 

Flygplansvägen.  

Torslandakrysset utgör en viktig entré.  

Blandstad - Ny bostadsbyggelse med 
ca 50-60 lägenheter i 3-5 våningar. 
Lokaler i bottenvåning ut mot Gamla 
Flygplansvägen. Hänsyn till naturvärden. 

Ny bostadsbyggelse med 
ca 70-100 lägenheter i 2-5 
våningar möjlighet till högre 
byggnad där det prövas 
lämpligt. Vägen byggs om till 
en bostadsgata. 

Utbildning 2 våningar. 
6-8 avdelningar.

Blandstad 
att växa. Möjlighet att komplettering med nya 
verksmaheter och bostäder. Ny bostadsbyggelse 
med ca 400-600 lägenheter i 3-5 våningar möjlighet 
till högre byggnad där det prövas lämpligt. I ny 
bostadsbebyggelse prövas lokaler i bottenvåningar i 
strategiska lägen och vid viktiga stråk.

Område utgör ett 
skogsområde med 
naturvärde.

Blandstad - Ny bostadsbyggelse 
med ca 50-60 lägenheter i 3-5 
våningar. Lokaler i bottenvåning 
ut mot Gamla Flygplansvägen. 

 
 

Möjligt läge för en förskola. 

Skogsområde med natur- och 
kulturvärde. Utveckla området i 
rekreationssyfte. Bättre belysning 
och plats för unga.

Möjlig förtätning med bostäder i 3-4 
våningar på parkeringsytor. Påbyggnad 

samantaget ca 60-120 bostäder

Utbildning i 2-3 våningar. 

Blandstad - Påbyggnad, förtätning och omdaning av 

Ny bebyggelse med ca 150-250 lägenheter i 3-5 
våningar med möjlighet till högre byggnad där det 

Område med naturvärde. 
Utveckla rekreation, lek mm.

Ny vägkoppling som möjliggör 

Område med naturvärde. 
Entré till motionsslingor och 
rekreationsområde. 

Utbildning i 2 våningar. 

Förtätning vid Prästgården med bostäder i 
2-3 våningar, ca 20-45 lägenheter. Hänsyn 
till naturvärden. Förskolan är i behov av 
ombyggnad. Ny byggnad 2-3 våningar. 

Verksamhetsområde eller framtida 
utveckling mot blandstad.

Ombyggnad av Gamla 
Tumlehedsvägen/Gamla Hjuviksvägen.

Kongahällavägen - omgestaltning 

höjande åtgärder på sträckan mellan 
Amhult och Torslanda Torg.

Hållplatsen vid Torslanda Torg kan i 

Område med naturvärden.
Omr. med naturvärden.
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NATUR Naturområde

S Utbildning

R Kultur och fritid

B Bostäder

D Vård, vårdcentral

C Centrum 

K Kontor

J Småindustri (ej störande för 
bostäder), hantverk

Z Verksamheter

Ny väg

Koppling över vägen

Cirkulation/säkerhetshöjande åtgärd

Ny väg/förbättrande åtgärder

Hållplats

Småskalig befintlig bostadsbebyggelse
Huvudsaklig inriktning att dessa områden 
även i framtiden ska vara småskalig bost-
adsbebyggelse. Programmet omöjliggör 
inte en begränsad förtätning med mindre 
flerbostadshus (2-3 våningar) i dessa om-
råden men detta måste i så fall studeras i 
varje enskilt fall.

”Möjlighet till högre bebyggelse” 
På vissa områden öppnas det upp för en 
högre bebyggelse. Med högre bebyggelse 
avses en höjd på maximalt 8-9 våningar där 
det prövas lämpligt.

parhus.

i lämpliga lägen.


