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Uppdrag för detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda  
inom stadsdelarna Torslanda, Lilleby och Syrhåla 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för tvärförbindelse i 

Torslanda inom stadsdelarna Torslanda, Lilleby och Syrhåla med utökat förfa-

rande.  

 

2. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Sammanfattning 

Torslanda har under en lång tid varit en attraktiv och populär stadsdel där mycket nya bo-

städer har byggts. Stadsdelen har vuxit på ett sätt som gjort att infrastrukturen inte hunnit 

med att utvecklas i samma takt som befolkningen tilltagit, vilket bidragit till trafikpro-

blem med otrygghet och köbildning som resultat. En tvärförbindelse mellan Kongahälla-

vägen och väg 155 har utretts vid flera tillfällen tidigare. Flera alternativa lokaliseringar 

av tvärförbindelsen har utretts och en förbindelse mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhå-

lamotet har nu bedömts som mest lämplig.   

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och 

väg 155 i Torslanda. Tvärförbindelsen syftar till att avlasta trafiken på Kongahällavägen 

och genom centrala Torslanda.  

Detaljplanen ska i möjligaste mån utformas på ett sätt så att eventuell framtida bebyg-

gelse och infrastruktur kan ansluta till vägen på ett lämpligt sätt. Utöver att planlägga för 

VÄG ska planen även innefatta gång- och cykelväg. 

Fördjupade studier av en vägdragning utförs nu av trafikkontoret genom en genomföran-

destudie. Tvärförbindelsen avses ansluta till de befintliga vägarna Nya Älvegårdsvägen 

och Bulyckevägen. Resultatet av genomförandestudien kommer ligga till grund för detalj-

planearbetet. Detaljplanearbetet avses delvis utföras parallellt med genomförandestudien.  

En undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts. En tvärförbindelse i området 

kommer öka utsläppen av föroreningar och buller i området. Nivåerna bedöms dock som 

låga. De negativa effekter på naturen som en utbyggnad får bedöms kunna minimeras ge-

nom reglering i detaljplanen. En utbyggnad bedöms få en positiv inverkan på den sociala 

aspekten, eftersom tvärförbindelsen möjliggör utbyggnad av bostäder i Torslanda samt 

ger en genare koppling för gång- och cykeltrafikanter genom området. Fler bedöms kunna 
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nyttja naturområdet. Det blir särskilt viktigt att skapa säkra vägar för barn.  Kontoret be-

dömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpå-

verkan.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal ska tecknas med Trafikkontoret.  

I ett tidigt skede i trafikkontorets genomförandestudie har bedömningen gjorts att anlägg-

ningskostnaden blir mellan 37 och 55 Mkr. Den planerade tvärförbindelsen berör i hu-

vudsak kommunal mark.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

En tvärförbindelse kommer medföra ökad biltrafik inom området, vilket medför lokalt 

ökade föroreningsnivåer i luft och mark samt ökade trafikbullernivåer. Tvärförbindelsen 

kommer även innebära att naturmiljö och troligtvis även en mindre del jordbruksmark tas 

i anspråk, vilket kan få negativa effekter på arter i området. Tvärförbindelsen förväntas 

inte ha någon påverkan på vattendrag, sjöar eller hav. Grundvatten och dricksvatten för-

väntas inte heller påverkas.     

En naturvärdesinventering har genomförts. Den visar att flera områden med ”vissa natur-

värden” riskerar att påverkas av den nya tvärförbindelsen. Inom utredningsområdet för 

den nya tvärförbindelsen har några mindre ytor med ”påtagliga naturvärden” påträffats.  

En särskild utredning av förekomst av hasselsnok utfördes 2009. Utredningen visade fö-

rekomst av hasselsnok i några områden, särskilt i den västra delen av utredningsområdet.  

I den södra delen kommer den nya tvärförbindelsen gå genom ett deponiområde. Detta 

kräver en särskild utredning.  

En utbyggnad av tvärförbindelsen skapar förutsättningar för ytterligare utbyggnad av bo-

städer och service i Torslanda, vilket har god inverkan på samhället i stort.  

Miljöpåverkan bedöms inte vara av en sådan omfattning och karaktär att detaljplanens ge-

nomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Ett upprättande och genomförande av detaljplanen är en förutsättning för att kunna ge-

nomföra Program för centrala Torslanda, vilket bland annat föreslår ytterligare bostadsbe-

byggelse.  

En utbyggnad av tvärförbindelsen kommer minska problemen med trafikstockning på 

Kongahällavägen och väg 155. Tvärförbindelsen kommer även skapa säkrare och genare 

vägar för cykel och gående i den här delen av Hisingen.  

Vägen har potential att stärka möjligheterna till utbyggnad av blandad stadsbebyggelse i 

enlighet med samrådshandlingen för ny översiktsplan. Blandad stadsbebyggelse har pot-

ential att verka positivt på mångfalden i området.  

En utbyggnad av bilväg kommer generellt oftare män till nytta än kvinnor. Vägar utgör 

generellt barriärer och en säkerhetsrisk, framför allt för barn. Detta blir särskilt relevant i 

det norra området längs Nya Älvegårdsvägen som går genom ett bebyggelseområde. De 
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boende i närheten av planområdet kommer påverkas av planen generellt, både positivt ge-

nom bättre framkomlighet och negativt genom påverkan på luftkvalitet och ljudmiljö. 

Landskapsbilden och befintliga fornlämningar inom området kommer även att påverkas. 

Vägen kommer troligtvis påverka befintliga promenad- och ridstigar i naturområdet. 

Gång- och cykelvägen kommer däremot att göra naturen i området tillgänglig för fler.  

Inom ramen för detaljplanearbetet och trafikkontorets genomförandestudie avses de soci-

ala aspekterna studeras vidare.  
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Ärendet  

Kontoret begär beslut om uppdrag för Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda inom 

stadsdelen Torslanda, Lilleby och Syrhåla.  

Kontoret begär beslut om att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas 

inom ramen för detaljplanen.  

Beskrivning av ärendet 

Området ligger i stadsdelarna Torslanda, Lilleby och Syrhåla och utgörs i huvudsak av 

kommunal mark. Uppdraget innebär att en utbyggnad av ny tvärförbindelse mellan 

Kongahällavägen och väg 155 möjliggörs. Detaljplanen ska i möjligaste mån utformas på 

ett sätt så att eventuell framtida bebyggelse och infrastruktur kan ansluta till vägen på ett 

lämpligt sätt. Utöver att planlägga för VÄG ska planen även innefatta gång- och cykel-

väg. Den genomförandestudie som trafikkontoret genomför delvis parallellt med planupp-

draget ska ligga till grund för detaljplanearbetet.  

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger Mark-

reservat för kommunikation, väg i markanvändningskartan. Förslaget överensstämmer 

med översiktsplanen.   

Gällande detaljplan akt 1480K-II-4788 i den norra delen av detaljplaneområdet anger hu-

vudgata. Genomförandetiden har gått ut.  

I söder anger gällande detaljplan akt 1480K-II-4104 industri, gällande stadsplan akt 

1480K-II-3436 trafikändamål och gällande detaljplan akt 1480K-II-4688 lokalgata, hu-

vudgata och infart. Genomförandetiderna har gått ut. 

Den centrala delen av planområdet är inte tidigare planlagd.  

Detaljplanen ersätter det ospecificerade ärendet Infraplan 1/1 i startplan för år 2020.  

Bakgrund 

Torslanda har under en lång tid varit en attraktiv och populär stadsdel där mycket nya bo-

städer har byggts. Stadsdelen har vuxit på ett sätt som gjort att infrastrukturen inte hunnit 

med att utvecklas i samma takt som befolkningen tilltagit, vilket bidragit till trafikpro-

blem med otrygghet och köbildning som resultat. En tvärförbindelse mellan Kongahälla-

vägen och väg 155 har utretts vid flera tillfällen tidigare. Flera alternativa lokaliseringar 

av tvärförbindelsen har utretts och en förbindelse mellan Nya Älvegårdsvägen och Syrhå-

lamotet har nu bedömts som mest lämplig.   

Fördjupade studier av en vägdragning utförs nu av trafikkontoret genom en genomföran-

destudie. Tvärförbindelsen avses ansluta till de befintliga vägarna Nya Älvegårdsvägen 

och Bulyckevägen. Resultatet av genomförandestudien kommer ligga till grund för detalj-

planearbetet. Detaljplanearbetet avses delvis utföras parallellt med genomförandestudien.  

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts. De främsta slutsatserna i 

undersökningen redovisas under Bedömning ur ekologisk dimension och Bedömning ur 

social dimension ovan. Kontoret bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och 

antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom 

den innebär en stor förändring för stadsdelen Torslanda och är av stort allmänt intresse 

samt innebär stora kostnader för staden.  

Detaljplanen ersätter det ospecificerade ärendet Infraplan 1/1 i startplan för år 2020.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-12-17 att godkänna startplan för år 2020 där detaljplanen Infraplan 1/1 ingår 

och avses utgöras av detaljplan för Tvärförbindelse i Torslanda  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret bedömer att ett uppdrag om detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda stämmer 

med stadens viljeinriktning i översiktsplanen, genom markreservat för kommunikation, 

väg samt möjliggör Program för centrala Torslanda, vilket bland annat föreslår ytterligare 

bostadsbebyggelse. Kontoret bedömer utifrån att detaljplanen är av betydande intresse för 

allmänheten att planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande. 

Ett färdigställande av detaljplanen förutsätter ett färdigställande av trafikkontorets ge-

nomförandestudie.  

Kontoret har genomfört en undersökning enligt PBL 5 kap. 11 § och Miljöbalken 6 kap 6 

§. En tvärförbindelse i området kommer öka utsläppen av föroreningar och buller i områ-

det. Nivåerna bedöms dock som låga. De negativa effekter på naturen som en utbyggnad 

får bedöms kunna minimeras genom reglering i detaljplanen. En utbyggnad bedöms få en 

positiv inverkan på den sociala aspekten, eftersom tvärförbindelsen möjliggör utbyggnad 

av bostäder i Torslanda samt ger en genare koppling för gång- och cykeltrafikanter ge-

nom området. Fler bedöms kunna nyttja naturområdet. Det blir särskilt viktigt att skapa 

säkra vägar för barn. Kontoret finner att detaljplanens genomförande inte kan antas med-

föra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen ska inte miljöbedömmas.  

Stadsbyggnadskontoret 
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