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På Västra Hisingen och i Torslanda med omnejd är det ett 
stort tryck på att få bygga nya bostäder. I centrala Torslanda 
finns ett önskemål från fastighetsägare att kunna utveckla 
sina fastigheter genom en utveckling av de befintliga verk-
samheterna men även genom en breddad användning med 
mer blandad stadsbebyggelse och ett större bostadsinnehåll. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns förutsättningar 
för kompletteringsbebyggelse i Torslanda och ett behov av 
att stärka Torslanda torg och stråket ner till Torslandakrysset. 
Programarbetet ska visa på möjliga lägen och potential till ut-
veckling av området. 

Syftet med programmet är ta fram de övergripande förut-
sättningarna för utveckling vilka kan användas på kort och på 
lång sikt och vara underlag för kommande detaljplaner och 
utveckling av området. Målet är att skapa förutsättningar för 
en variation av bostäder och andra funktioner i programom-
rådet som kompletterar det befintliga utbudet för att verka för 
en mer blandad och levande stadsdel. Ny bebyggelse ska pla-
ceras så att transporter med kollektivtrafik, cykel eller till fots 
uppmuntras.

För att komma till rätta med trafiksituationen i Torslanda be-
höver en tvärförbindelse samt föreslagna åtgärder i åtgärds-
valsstudien ”Trafiken i Torslanda” genomföras. Dessa åtgärder 
är en förutsättning för att fler ska kunna leva och bo i centrala 
Torslanda.

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0679/14 
Senast 20 november 2018

Har du synpunkter?

Öppet Hus

Välkommen på öppet hus i Kulturhuset Vingen, lokal 
Tärnan samt i det angränsande caféet tisdagen 6 den 
november mellan klockan 16:30-19:00

Program för

Centrala Torslanda

Programmets innehåll

 Allt om programmet finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt
 Handlingarna finns tillgängliga på:
 - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 
 - Torslanda bibliotek, Amhults Torg 7 

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Petter Frid    072-255 85 15   
 Sirpa Antti-Hilli  031-368 16 09      
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Lars Johansson  031-368 10 55   

 Kontakt på trafikkontoret:
 Per Bratthammar  031-368 26 21  

Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig 
markanvändning på en plats samt att översiktligt 
behandla frågor som bebyggelsetäthet, trafik, miljö 
och genomförande. Det färdiga programmet anger 
kommunens avsikter med platsen och utgör grund 
för kommande detaljplanering.

Vad är ett planprogram?
Skala 1:4000 (A1)
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Befintliga verksamheter får fin-
nas kvar och utvecklas. I lämp-
liga lägen möjliggörs på sikt för 
utveckling av blandstad med 
bostäder, lokaler, kontor, för-
skola/skola och annan kommu-
nal service.

Torslanda torg rustas upp och 
omvandlas för att bli mer att-
raktivt. Trafiksituationen och 
parkeringen ses över.

Området föreslås utvecklas 
för idrotts- och fritidsverk-
samhet. Trafiksituationen ses 
över och förbättras.

En naturinventering har gjorts 
som pekar ut värdefull natur. 
Dessa förslås skyddas för ny 
bebyggelse. Där det är lämpligt 
möjliggörs för rekreation såsom 
grillplats etc.

Befintliga skolor/förskolor kan 
byggas om för att använda 
sina ytor mer effektivt samti-
digt som nya lägen för försko-
lor/skolor föreslås.

Utveckling med blandstad - 
bostäder, lokaler, kontor, 
förskola/skola och annan 
kommunal service. Befintliga 
verksamheter kan finnas kvar 
och utvecklas.

Naturområden som  
inventerats

Befintliga och nya lägen för 
skola/förskola

Idrottsområdet

HP

Ny väg

Koppling över vägen

Ny väg/förbättrade åtgärder

Hållplats

Cirkulation/säkerhetshöjande 
åtgärd 
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Här är vi nu


