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Vad är detta?

Det lokala utvecklingsprogrammet för Västra Hisingen är fastställt av stadsdelsnämnden och utgör ett komple-
ment till mål- och inriktningsdokumentet och den politiska styrningen av stadsdelens utveckling 2015-2018. Den 
första delen av programmet innehåller en analys av stadsdelens behov och utgångsläge, samt framtida inriktningar 
och förslag på åtgärder. I den andra delen finns områdesbeskrivningar för alla primärområden som bygger på fakta 
utifrån statistik, medborgardialoger, medarbetardialoger och annat material. LUP är uppdaterat per 30 juni 2017.

eN KUNSKaPSBaS Det lokala utvecklingsprogrammet är ett underlag, en kunskapsbas för stadsdels-förvalt-
ning och stadsdelsnämnd och ett stöd för andra aktörer som har en roll i hur staden utvecklas. Programmet ska an-
vändas vid de kommande rådslagen som kommunfullmäktige beslutat om mellan stadsdelsnämnden, de planerande 
nämnderna och ansvarigt kommunalråd. Inför varje ny mandatperiod omprövas det lokala utvecklingsprogrammet. 
LUP 2019-2022 beräknas vara klart i december 2018.

  Sex temaN
  Trafik och kommunikationer Mötesplatser och rekreation
  Bostäder och boende  Service, stråk och barriärer
  Trygghet    Arbete och egenförsörjning
  

SÅ Här JOBBar VI VIdare I stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen arbetar vi med det  
lokala utvecklingsprogrammet genom att ta fram handlingsplaner och lägga ut ansvar för genomförande inom  
förvaltningen. Detta arbete pågår kontinuerligt under planperioden. För en hel del av de föreslagna inriktningarna 
är det någon annan än stadsdelsnämnden som har huvudansvaret för åtgärden. Här är utvecklingsprogrammet en 
riktlinje för hur stadsdelsförvaltning och nämnd ska förhålla sig till de nämnder och andra aktörer som har huvud-
ansvar och förfogar över frågan. 

Åtgärdsförslagen beskrivs i programmet utifrån tre nivåer: 
•	 Genomföra är nivån där ansvaret till stor del ligger på stadsdelsförvaltningen. 
•	 Medverka	är den nivå där vi samverkar aktivt med någon annan aktör som också har ett ansvar i frågan. 
•	 Arbeta	för, den tredje nivån, har någon annan aktör huvudansvaret för, men vi lyfter in stadsdesförvaltning-

ens synpunkter och perspektiv. 

I del två i programmet beskriver vi hur vi har samlat in underlaget till behoven och förslagen.
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Västra Hisingen består av Torslanda och Biskopsgården. Här bor idag 55 200 
människor med en spännande mix av olika bakgrunder och kulturer som skapar 
en dynamisk stadsdel där många vill arbeta, leva och bo. I vår stadsdel finns 
Skandinaviens största hamn och fordonsindustri som båda är viktiga för 
Göteborgs ekonomi och utveckling. Här finns både hav, vacker kust, landsbygd 
och miljonprogram, vilket är en stor tillgång men också en utmaning. 

När stadens utveckling planeras har stadsdelsnämnderna ett stort ansvar att 
bidra med kunskap om det sociala perspektivet. Med detta uppdaterade lokala 
utvecklingsprogram vill vi bidra på bästa sätt. Och det genom att sätta fingret 
på vilka behov och frågor som invånarna vill att politikerna ska lyfta fram och 
prioritera för framtiden. 

Under det år som jag varit stadsdelsdirektör på Västra Hisingen har 
det hänt många bra saker. Vi satsar stort på ett jämlikt Göteborg. 
Via de undersökningar och dialoger som vi genomför med invånare 
i Torslanda och Biskopsgården får vi in många synpunkter och 
kommentarer kring vad man vill ha och vad som saknas. 
Dialogerna ger möjlighet att lyssna in Västra Hisingens invånare 
och näringsidkares behov och kunna möta dessa. 

Trygghetsundersökningen vi gjort visar på att ansträngningarna 
börjar ge resultat, men vi har mycket kvar att göra. Trångboddhet i 
Biskopsgården, svårigheter att ta sig med kollektivtrafik mellan 
Biskopsgården och Torslanda, fler hyreslägenheter i Torslanda så 
unga och äldre kan bo kvar är exempel på några av alla viktiga frågor 
för oss. Likaså att skapa fler jobb i stadsdelen och minska antalet 
familjer som idag tvingas leva på försörjningsstöd vilket skapar 
barnfattigdom. Trafiksituationen i Torslanda måste bli bättre, likaså 
försörjningsmöjligheterna för de boende i Biskopsgården. Genom 
bland annat One Stop Future Shop arbetar vi aktivt med att skapa 
nya arbetstillfällen i stadsdelen och matcha invånarna mot 
företagens behov.

En av de största utmaningarna vi har är att visa bilden av Biskopsgården 
som den fina stadsdel den är. Trygghet är ledordet och här satsar vi nu 
stort på barnen. Det finns behov av att rusta upp miljöer runt skolor och 
torg, framförallt i Biskopsgården.  Skola i Centrum, Sjumilaskolan, är en 
ny mötesplats från augusti 2017 med olika aktiviteter efter skoltid för 
barn och vuxna. 

Arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg har påbörjats 
under hösten 2017. Det är min förhoppning att detta 
uppdaterade lokala utvecklingsprogram blir ett värdefullt 
underlag för såväl vår egen förvaltning som för de 
planerande förvaltningarna i det arbetet.

Sergio Garay
Stadsdelsdirektör, Västra Hisingen
    

trygghet är i fokus!

       Vi är stolta över Västra Hisingen,      
       den kraft vi upplever finns och 
styrkan i att vilja mötas. Det värmer 
och gör mig övertygade om att vi 
alla tillsammans ska lyckas göra 
Västra Hisingen till en ännu bättre 
plats att arbeta, leva och bo på. 
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Stadsdelen erbjuder många arbets-
tillfällen för hela Göteborg och 
kranskommunerna, där Volvo är den 
största arbetsgivaren. Det är cirka 32 
000 personer som har sin arbetsplats i 
stadsdelen. 

I mitten delas stadsdelen i syd-nord-
lig riktning genom primärområdet 
Arendal. Där ligger Nordens logistik-
centrum och Skandinaviens största 
hamn. I Översiktsplanen är området 
utpekat som riksintresse för storindu-
stri, hamn och logistik. 

Variation av bostäder

Det bor drygt 55 200 personer i 
stadsdelen. De bostäder som finns här 
varierar tydligt utifrån de geografiska 
områdena. I väst i primärområdena 
Hjuvik, Nolered och Björlanda finns 
en stor andel småhus och få hyresrät-
ter. Flera av områdena domineras av 
landsbygdsbebyggelse. Primärområ-
dena Norra och Södra Biskopsgården 
och Länsmansgården i öst har en mer 
tät och urban stadsbild. Majoriteten av 
husen här är hyresrätter och det finns 
få småhus. 

Jättesten är det område i stadsde-
len som liknar Göteborgs fördelning 
av bostäder mest. Här bor cirka en 
tredjedel av befolkningen i småhus, 
en fjärdedel i bostadsrätt och resten i 
hyresrätt. Svartedalen har stadsdelens 
högsta andel bostadsrätter, fyra av tio 

invånare bor i en bostadsrätt. Majori-
teten bor dock i hyresrätt och det finns 
även en liten andel småhus.1

 
Social hållbarhet – en utmaning

Västra Hisingen har en befolkning 
med stor variation i ålder, bakgrund, 
socioekonomiska förhållanden och 
boendeförutsättningar. Det finns stora 
utmaningar i att öka den sociala håll-
barheten inom stadsdelen och i förhål-
lande till Göteborg i stort. Befolkning-
ens hälsa är en central del i begreppet 
social hållbarhet och en mänsklig 
rättighet. Jämlikhet i hälsa handlar 
om förutsättningar för olika grupper i 
befolkningen att uppnå en god hälsa. 
Med alla sina olika egenskaper visar 
Västra Hisingen en bild som är rik på 
mångfald, men som också präglas av 
utmaningar med segregation och bris-
ter i social hållbarhet – ett Göteborg 
i miniatyr. Vad som sker i Göteborg 
kommer inte bara vara av lokal bety-
delse. Som Sveriges näst största stad 
har utvecklingen i Göteborg stor effekt 
på Västra Götaland och hela Sverige.

Ung befolkning 

Flera områden i stadsdelen har en 
mycket ung befolkning. Nolered, Hju-
vik, Björlanda, Länsmansgården och 
Norra Biskopsgården är de barntätaste 
områdena i stadsdelen. De utmärker 
sig genom en stor andel barn under tio 

inom Västra Hisingen ryms såväl landsbygd som industri,  
villaområden som höghus. Stadsdelen är rik på mångfald, men 
präglas också av utmaningar med segregation och skillnader i 
hälsa och livsvillkor – ett göteborg i miniatyr.  Det finns en stor 
variation bland befolkningen när det gäller ålder, bakgrund, 
socioekonomiska förhållanden och boendeförutsättningar.

en mixad stadsdel
StADSDeLen VÄStrA HiSingen oCH BeFoLKningen

SNaBBfaKta
Primärområden  
Arendal, Björlanda Hjuvik, Jättesten, 
Länsmansgården, nolered, 
norra Biskopsgården, Svartedalen 
och Södra Biskopsgården. 

antal invånare 55 256 (2016)

antal arbetstillfällen 32 000 (2014) 

Befolkningsutveckling  
Andelen barn förväntas öka i alla 
åldersgrupper, fram till 2020. Särskilt 
i åldern 10-15 år, cirka 1 100 barn. 
Äldre 74-85 år ökar något under 
samma period.

medelinkomst  
Högst i Hjuvik (472 000) och lägst 
norra Biskopsgården (164 000)  
(2016)

andel behöriga till gymnasie-
skolans yrkesförberedande  
program  
medel: 84,3 procent. Högst i  
nordlyckeskolan, 99,3 procent, 
och lägst i ryaskolan, 41,2 procent 
(2014)

Störst språk  
Svenska, turkiska, kurdiska, arabiska, 
persiska och somaliska.
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år och deras föräldrar, betydligt högre 
än Göteborgssnittet. Prognosen fram 
till 2020 är att andelen barn upp till 
16 år kommer öka kraftigt och antalet 
barn och ungdomar i grundskoleåld-
rarna förväntas öka med nästan  
1 500 personer. Särskilt i åldersgrup-
pen 10-15 år.  I Södra Biskopsgården 
finns det en stor andel unga vuxna 
20–30 år, också markant över Göte-
borgssnittet. 

Olika förutsättningar

Det finns stora kontraster i barnens 
uppväxtvillkor. Inom EU används 
måttet låg ekonomisk standard för att 
belysa risken för fattigdom2 och enligt 
detta är över hälften av barnen fattiga 
i Norra Biskopsgården. I Björlanda, en 
annan del av stadsdelen, hittar vi lägst 
andel ekonomiskt utsatta barnhushåll i 
hela Göteborg, två procent.3

Andelen ungdomar med gymnsie-
behörighet är totalt 82 procent. 
Skillnaderna mellan skolorna inom 
stadsdelen är stora. Som ett exempel är 
andelen ungdomar med behörighet till 
gymnasiets yrkesförberedande pro-
gram 98 procent på Nordlyckeskolan 
i Nolered jämfört med 38 procent på 
Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården. 
Totalt syns inga stora skillnader mel-
lan pojkar och flickors behörighet till 
yrkesföreberedande program, men på 
enskilda skolor kan det skilja upp till 
30 procentenheter mellan könen. På 
fyra av stadsdelens sju grundskolor har 
pojkar i större utsträckning behörig-
het till yrkesförberedande program än 
flickorna.   

Likaså finns det tydliga skillnader 
i hela Göteborg utifrån föräldrars 
utbildningsnivå, där knappt hälften 
av eleverna till föräldrar med förgym-

nasial utbildningsnivå är behöriga. 
Motsvarande andel är 93 procent bland 
eleverna till föräldrar med eftergym-
nasial utbildningsnivå. 

Barnens förutsättningar speglar 
villkoren i de familjer de växer upp i. 
Inom stadsdelens yrkesföra befolkning 
finns det stora skillnader utifrån eko-
nomisk och social situation. Förvärvs-
frekvensen sträcker sig från 93 procent 
i Björlanda till 53 procent i Norra 
Biskopsgården. I Norra Biskopsgården 
är det dock en positiv utveckling, då 
detta är en ökning på 7 procentenheter 
sedan 2014.  Göteborgssnittet är på 77 
procent. Skillnaderna mellan könen 
består, fler män än kvinnor arbetar i 
framförallt Biskopsgården. Medelin-
komsten har liknande fördelning och 
skillnaden mellan det primärområde 
som har högst medelinkomst Hjuvik 
(472 000) och lägst Norra Biskops-

fIgUr 1 Befolkningen i Västra Hisingen utifrån hälsa, sociala 
och ekonomiska livsvillkor, fördelat per primärområde.

karta från 2014
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gården (164 000) är över 300 000 kr. 
Alla områden i Torslanda ligger en 
bra bit över Göteborgssnittet (295 000 
kr) medan hela Biskopsgården ligger 
under snittet men 
med Jättesten som 
högst, 265 000 kr. 
Även försörjnings-
stöd och arbetslös-
het följer samma 
mönster.4 Män har 
högre medelinkomst 
i alla stadsdelens 
primärområden. Detta trots att en 
större andel kvinnor än män har 
eftergymnasial utbildning5, i stort sett 
i alla primärområden i stadsdelen, 
Norra Biskopsgården undantaget där 
lika stor andel män och kvinnor har 
eftergymnasial utbildning (16 pro-
cent). Gymnasial utbildning är den 
vanligaste utbildningsnivån i majori-
teten av primärområdena. I Björlanda 
och Hjuvik har dock en större andel 
av befolkningen mellan 25–64 år en 
eftergymnasial utbildning.6 

Hälsans fördelning i stadsdelen 
följer också de socioekonomiska för-
utsättningarna, både utbildning och 
inkomst är tydliga markörer för hälsa. 
Skillnaden i medellivslängd inom 
stadsdelen är fem år för en man och 
fyra år för en kvinna. Lägst är medel-
livslängden i mellanområde Västra 
Biskopsgården, för både kvinnor 
och män, och högst i mellanområde 

Torslanda för både kvinnor och män. 
Cirka tre fjärdedelar av befolkningen, 
76 procent, i mellanområdet Torslanda 
skattar sin hälsa som god, medan lite 

mer än hälften, 57 procent, i Västra 
Biskopsgården skattar sin hälsa som 
god. 

de äldre blir fler

Andelen äldre personer över 65 
år i stadsdelen är 13 procent, cirka 
7 309 personer,, vilket är lite under 
snittet för hela Göteborgs Stad, 15 
procent. Fördelningen mellan kvinnor 
och män är relativt jämn, men något 
fler äldre kvinnor är ensamstående 
och har en lägre medelinkomst än 
männen. Det äldretätaste området 
idag är Nolered, Jättesten och Södra 

Biskopsgården. Prognosen fram till 
2020 är att andelen äldre förväntas 
öka särskilt i Hjuvik, Björlanda och 
Norra Biskopsgården. Vidare kommer 

personer 75–84 år att 
öka ganska markant i 
framförallt Björlanda, 
Nolered och Hjuvik, 
under samma tidspe-
riod. Äldre personer 
över 85 år kommer 
öka i Svartedalen och 
Nolered.  Det finns 

en större andel ensamstående med 
barn i flera områden i Biskopsgården 
och särskilt i Norra Biskopsgården,     
8 procent, jämfört med Göteborg, 4,6 
procent. Det bor också en högre andel 
personer med utländsk bakgrund i 
stadsdelen i jämförelse med  
Göteborgssnittet – framförallt i 
primärområdena i Biskopsgården. De 
vanligaste språken i dessa områden är 
svenska, turkiska, kurdiska, arabiska, 
persiska och somaliska. 

Skillnaden i medellivslängd inom 
stadsdelen är fem år för en man 
och fyra år för en kvinna. Lägst är 
den i Västra Biskopsgården och 
högst i torslanda.
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1 göteborgsbladet, 2017 
2 ett sätt att beskriva de ekonomiska förutsättningar som barn växer upp under, är att titta på 
andel hushåll med barn som har en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten. eU 
beskriver detta mått som risk för fattigdom. Det är även det sätt som bland annat rädda Barnen 
använder för att belysa ekonomiska skillnader för barn, något som de kallar för barnfattigdom. 
Här är eU:s definition omsatt till göteborgs medianinkomst, det vill säga att alla som lever på en 
inkomst under 60 procent av stadens medianinkomst definieras som ekonomiskt utsatta.
3 Skillnader i hälsa och livsvillkor i göteborg, Social resursförvaltning, 2014, Jämlikt göteborg.
4 För att utbildningsnivån ska anses vara eftergymnasial krävs minst en termins (30 högskole-
poäng) avklarade eftergymnasiala studier. 
5 Se källa 1
6 Stadsdelens mellanområden består av Västra Biskopsgården (norra och Södra Biskopsgården och 
Länsmangården), torslanda (Hjuvik, nolered, Arendal och Björlanda) samt östra Biskopsgården 
(Jättesten och Svartedalen). 
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I medborgardialogerna och andra 
forum lyfter invånarna tydligt fram att 
de önskar utökad kollektivtrafik, fler 
gång- och cykelbanor och en tvärför-
bindelse mellan Kongahällavägen och 
Väg 155. Det finns en oro kopplad till 
trafiksituationen längs Kongahälla-
vägen/Torslandakrysset och väg 155 i 
rusningstrafik. I detta sammanhang är 
den regionövergripande trafikutveck-
lingen viktig, liksom samarbetet mel-
lan stadsdelsförvaltningen och Öckerö 
kommun och andra berörda parter. 
Trafikverket ser över olika åtgärder 
för väg 155, där både Öckerö och 
Göteborg ingår. Detsamma gäller för 
Kongahällavägen där stadsdelsförvalt-
ningen samarbetar med trafikkontoret 

och polisen i en åtgärdsvalstudie(ÅVS) 
sedan 2015. Denna innehåller åtgär-
der för bättre kopplingar med gång 
och cykelbanor till exempel mellan 
Nya Älvegårdsvägen och Bulyckevä-
gen som skulle koppla ihop centrala 
Torslanda med Volvo och andra verk-
samhetsområden i Arendal och längs 
väg 155; kollektivtrafik till exempel 
utökade pendelparkeringar, busslinje 

via Nordlyckeskolan och Torslanda 
idrottsplats; biltrafik som till exempel 
nya cirkulationsplatser längs Konga-
hällavägen.

En utredning angående placering av 
en tvärförbindelse mellan Kongahälla-
vägen och Väg 155 pågår sedan 2015.

Nyckelfaktorer

En välfungerande och säker kollektiv-
trafik och cykeltrafik lyfts också tyd-
ligt i olika styrdokument, bland annat 
stadsdelnämndens mål- och inrikt-
ningsdokument. Det är nyckelfaktorer 
i utbyggandet av stadsdelen och ses 
som särskilt viktigt för att bygga ihop 
stadsdelens olika områden och förbätt-
ra tillgängligheten till befintliga och 
nya arbetsplatser, utbildning, service, 
fritid och inte minst till boende. 

tvärförbindelser

Det behövs bra tvärförbindelser med 
kollektivtrafik, bil och cykel mellan 
Torslanda och Biskopsgården för att 
underlätta vardagen och öka integra-
tionen i Västra Hisingen. Det ska vara 
enkelt att ta sig till aktivteter inom 
stadsdelen även under kvällstid, vilket 
det i dagsläget är i Biskopsgården i 
större utsträckning, men inte överallt 
i Torslanda idag. En utökad kollektiv-
trafik gynnar också fler grupper i sam-
hället, som kvinnor och personer med 
låg inkomst som i större utsträckning 
använder sig av allmänna kommuni-
kationer. Det kan uppmuntra män och 

trafiken engagerar många invånare i Västra Hisingen, fram-
förallt i torslanda, där många använder bil som främsta färd-
medel. en välfungerande och säker kollektivtrafik och cykel-
trafik lyfts fram i olika styrdokument som särskilt viktigt för att 
bygga ihop stadsdelen och förbättra tillgängligheten.

engagemang för trafik
trAFiK oCH KommUniKAtioner i StADSDeLen

SNaBBfaKta
Invånarnas önskemål  
Utökad kollektivtrafik, fler gång- och 
cykelbanor, tvärförbindelse mellan 
Kongahälla-vägen och väg 155. ring-
linje i torslanda mellan Amhult via 
torslanda idrottsplats/ nordlyckes-
kolan till torslanda torg; direktlinje 
torslanda - Biskopsgården

Särskild oro hos invånarna  
trafiksituationen längs Kongahäl-
lavägen/torslandakrysset och väg 
155. mopedkörning på och mellan 
gårdar i Biskopsgården

Styrdokumentens inriktning  
Kollektivtrafik som nyckelfaktor för 
att bygga ihop stadsdelens olika 
områden och förbättra tillgäng-
ligheten

arbetsplatser  
i torslanda finns många stora ar-
betsplatser, till exempel göteborgs 
Hamn och Volvo. Det är nödvändigt 
med en snabb och smidig kollek-
tivtrafik till de stora arbetsplatserna

Bilägande  
i torslanda har 70 procent av  
hushållen två bilar eller fler

Det är viktigt att utveckla  
kollektivtrafiken mellan bostads-
områden och arbetsplatser, 
till exempel göteborgs Hamn, 
Volvo och logistikcenter.



LokaLt utveckLingsprogram för västra Hisingen 2015–1814

de grupper med hög inkomst som idag 
framförallt använder bil.

Att enkelt kunna ta sig fram själv-
ständigt är särskilt viktigt för de äldre. 
Som ett exempel kan utökad kollektiv-
trafik och tätare turer med Flexlinjen 
underlätta för äldre Torslandabor att 
delta i de aktiviteter. I och med att 
det finns många stora arbetsplatser i 
Torslanda för både invånarna i stads-
delen och i övriga staden, är det viktigt 
att utveckla kollektivtrafiken mellan 
bostadsområden och arbetsplatser, till 
exempel Göteborgs Hamn, Volvo och 
logistikcenter – av vilka flera beräknas 
nyanställa och expandera med  
1 500-3 000 arbetstillfällen under de 
kommande åren. I dialoger framför 
invånarna ofta att trafiksituationen i 
Torslanda måste lösas innan det byggs 
fler bostäder.

Under 2017 har förvaltningen 
genomfört en enkät till samtliga chefer 
i förvaltningen angående kollektiv-

trafiken. Av denna framgår att det på 
grund av kollektivtrafiken är stora pro-
blem att rekrytera personal i framfö-
rallt i Torslanda, mycket arbetstid går 
åt till resor och att många använder 
bil för att resa till och från arbete samt 
i arbetet. En direktförbindelse mel-
lan Torslanda och Biskopsgården som 
inte går via Bräcke och Volvo önskas. 
Denna planeras starta i december 
2018. I december 2017 planeras även 
fler direktförbindelser mellan Torslan-
da-Centrum längs väg 155.

Bil som färdmedel

Det finns stora skillnader inom stads-
delen i hur stor utsträckning man äger 
och använder bil som främsta färdme-
del. I Torslanda har cirka 70 procent av 
hushållen två bilar eller fler och cirka 
sju procent har tre bilar eller fler, vilket 
även är betydligt högre än Göteborgs-
snittet.

Skillnaden syns även i resvanorna, 

framförallt barnens väg till och från 
skolan. I Torslanda skjutsas en stor 
andel barn, bland annat på grund av 
att föräldrarna upplever trafikmiljön 
runt skolorna som osäker. 

förändrade resvanor

Att förändra resvanorna hos barnen 
och vuxna är därför också viktigt som 
ett sätt att minska biltrafiken. Ett 
annat sätt är att i planeringen av nya 
skolor och förskolor placera dem nära 
kollektivtrafikens knutpunkter. 

StyrdOKUmeNt
• Göteborg 2035 – Trafikstrategi  
för en nära storstad

• Göteborgs Stads strategi för utbild-
ningsplaneringen

• Färdplan för stadsutveckling i Göte-
borgs innerstad och mellanstad (2017)

• Översiktsplan för Göteborg 

• Västra Hisingens stadsdelsnämnd 
mål- och inriktningsdokument

  

fIgUr 2 Karta över stadsdelens hållplatser för kollektivtrafik, cykelbanor och bilinnehav.
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fLer OcH tätare BUSSförBINdeLSer
 Arbeta för en ny busslinje torslanda–Biskopsgården och ringlinjer inom stadsdelen och närområden

 Arbeta för att utöka med bussförbindelser till de stora arbetsplatserna i Västra Hisingen 

 Arbeta för att utöka Flexlinjens turer och hållplatser, framförallt i torslanda 

 Arbeta för en ny hållplats för buss 25 i Västra Länsmansgården

 Arbeta för att kollektivtrafiken ska erbjuda turer på kvällar och helger, som är anpassade efter olika   

 verksamheters öppettider, särskilt i torslanda

reSVaNOr
 genomföra hållbara resvanor tillsammans med skolor (så kallat mobility management)

 Arbeta för att lånecyklar ska finnas på Hisingen

 Arbeta för fler gång- och cykelvägar till och från arbetsplatser och skolor

UtVecKLINg aV VägNätet
 Arbeta för en tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och Väg 155

 Arbeta för busskörfält mellan Lilla Varholmen och gossbydal

 medverka i att ta fram en strategi för trafik i ytterområden

 medverka i utvecklingen kring väg 155 med framförallt trafikkontoret, trafikverket och öckerö kommun

 genomföra gemensamma dialoger med invånare och politiker från göteborgs Stad och öckerö

 medverka i utvecklingen kring Kongahällavägen med framförallt trafikkontoret och polisen

Idéer för framtIdeN
 Arbeta för en spårväg mellan Länsmansgården-Björlanda

 Arbeta för en linbana Lindholmen-Biskopsgården-Hjuvik-öckerö

 

 
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen 
Lokalt utvecklingsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vad ska vi göra?
Utifrån de behov som vi har sett i medborgardialoger och under-
sökningar och de inriktningar som finns i styrdokumenten listar vi 
här konkreta insatser som vi bedömer behöver prioriteras för att 
förbättra människors möjligheter att förflytta sig i Västra Hisingen.

F
o

to
: D

an
 e

ri
ks

so
n 

/t
ra

fi
kk

o
n

to
re

t





LokaLt utveckLingsprogram för västra Hisingen 2015–18 17

Brist på bostäder
BoStÄDer oCH BoenDe i StADSDeLen

SNaBBfaKta
Invånarnas önskemål  
Större lägenheter, varierat boende, 
lägenheter för unga och äldre i 
torslanda, mötesplatser i området. 
trygghetsboenden efterfrågas i 
torslanda. 

Särskild oro  
trångboddheten, dyr andrahands- 
uthyrning, höga kostnader vid  
nyproduktion och ombyggnation

Styrdokumentens inriktning  
Variera bostadsbeståndet så  
invånarna kan göra bostadskarriär, 
utveckling av torgen till mötesplat-
ser och levande närmiljöer, bostads-
försörjning för särskilda grupper.  

Stadsdelsnämnden formulerar i sitt 
mål- och inriktningsdokument att bo-
staden ska vara en social rättighet och 
en del av den generella välfärden. Det 
rådande läget med stor bostadsbrist i 
Göteborg gör att det krävs en kraft-
samling i staden kring bostadsfrågan. 

Trångboddhet är ett akut problem i 
några av stadsdelens bostadsområden. 
Det finns familjer som har första-
handskontrakt på mindre lägenheter 
och inte kan flytta i takt med att 
familjen växer och andra barnfamiljer 
flyttar till kranskommunerna i brist på 

alternativ i Göteborg. Samtidigt finns 
ett ökande antal exempel på andra-
handsuthyrning där barnfamiljer hyr 
var sitt rum i samma lägenhet, ofta till 
”ockerhyra”. Socialtjänsten tar ett allt 
större ansvar för personer som inte har 
något annat behov än en bostad. Följ-
den blir att förvaltningens kostnader 
för boende ökar för varje år. 

Biskopsgården och Torslanda har 
som områden var för sig tämligen 
ensidiga bostadsbestånd när det gäller 
upplåtelseform, vilket gör det svårt för 
invånare som får förändrade familje-
förhållanden eller vill göra ”bostads-

karriär” att kunna stanna i området. 
Stadsdelens bostadsmiljöer riskerar 
att permanenta segregationen i staden 
istället för att bidra till att människor 
kan byta bostad och ändå bo kvar i 
området. Ett ökat kvarboende och 
ett blandat boende kan också leda till 
ökad gemenskap och möten mellan 
människor.

mer varierat boende

Behovet av en förändrad bostads-
situation framkommer också tydligt 
i dialoger med invånarna. I Nolered 
och Björlanda lyfter man till exempel 
att man vill ha ett mer varierat boende 
med möjlighet för äldre och unga att 
bo kvar i området. 

I Norra Biskopsgården lyfts framför 
allt trångboddheten som viktig att åt-
gärda. Jättesten kommer fram som ett 
bra exempel på där man har varierade 
boendeformer, vilket ger en blandad 
befolkning utifrån socioekonomi och 
ålder. Det ökande antalet ensamhus-
håll är ett av flera skäl till att det finns 
ett ökande intresse för alternativa 
boendeformer. Det finns också ett visst 
intresse bland invånarna för så kallade 
bygg-gemenskaper.  

Vid ny- och ombyggnation av 
bostadsområden är det viktigt att se 
till fler mål än att bygga snabbt, så 
att områdena upplevs som trygga och 
tillgängliga. Det är också viktigt att 
koppla ihop närliggande områden när 
det är möjligt och att tillgodose beho-
ven av rekreation i närområdet. 

trångboddheten är ett akut problem i några områden i stads-
delen, framför allt i norra Biskopsgården. i torslanda behövs 
ett mer varierat bostadsbestånd. risken är att bristen på 
bostäder kan bidra till att permanenta segregationen i staden.

Det finns ett ökande antal ex-
empel på andrahandsuthyrning 
där barnfamiljer hyr var sitt rum 
i samma lägenhet, ofta till ocker-
hyra.
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I samband med all nyproduktion 
är det ett stort problem att den höga 
kostnadsnivån gör att många utestängs 
från bostadsmarknaden. 

I stadens utbyggnadsplanering fram 
till 2035 och Färdplan 2017 finns viss 
fortsatt utbyggnad i Biskopsgården. 
I södra Biskop planeras för en mer 
sammanhängande stadsstruktur som 
kopplar samman Sommarvädersgatan 
med Kyrkbyn, Eriksberg, Jättesten 
och Lundby Egna Hem. Vidare ingår 
förtätning med bostäder och blandade 
funktioner vid Vårväders och Friskvä-
derstorgen och i Länsmansgården. 

Stadsbyggnadskontoret tog i samråd 
med stadsdelsförvaltningen och invå-
nare fram Program för Biskopsgården 
2007, till grund för framtida detaljpla-
ner. Programmet är genomfört. Det 
skulle kunna tillföras nya platser. 

Det befintliga bostadsbeståndet i 
Biskopsgården består till viss del av det 
så kallade miljonprogrammet. Vissa 

kvarter har rustats upp och energi-
effektiviserats, men mycket återstår.  
Upprustningarna får inte innebära att 
hyresgäster tvingas flytta av ekono-
miska skäl. 

Torslanda anges inte som prioriterat 
område i stadens utbyggnadsplane-
ring med tanke på att området ligger 
utanför blandstaden. Samtidigt finns 
en stor efterfrågan på fler bostäder 
i området, bland annat på grund av 
närheten till kust och hav. På senare 
tid har ett flertal planer i Torslanda 
aktualiserats och det behövs därför en 
långsiktig strategi kring byggnation. 
En förutsättning är att man parallellt 
gör insatser för att kraftigt förbättra 
trafiksituationen i Torslanda.

När det gäller bostad med särskild 
service (BmSS) för personer med 
funktionsnedsättning finns en brist 
både i stadsdelen och i staden i stort. 
Behovet av särskilt boende för äldre 
är också större än vad förvaltningen 

kan tillgodose, då vi köper platser från  
närliggande stadsdelsförvaltningar. 
Nästa etablering med inriktning för 
äldre är ett äldreboende med 60–80 
platser vid Skra Bro. Vid Blidväders-
gatan, Gamla flygplatsvägen och 
Stackmolnsgatan finns också 95 lägen-
heter i så kallat trygghetsboende, en 
mellanboendeform med viss service dit 
äldre kan flytta utan biståndsbeslut. 

  

fIgUr 3 Karta över bostadsstrukturen i Västra Hisingen.

StyrdOKUmeNt
• Göteborg 2035. Trafikstrategi för en 
nära storstad

• Strategi för utbyggnadsplaneringen

• Färdplan för stadsutveckling i  
göteborgs innerstad och mellanstad 
(2017)

• Göteborgs Stads grönstrategi för en 
tät och grön stad

• Översiktsplan för Göteborg 

• Västra Hisingens stadsdelsnämd, 
mål-och inriktning för budget 2017

• Bostadsförsörjningsplan, 2014

Karta från 2014
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Vad ska vi göra?
Utifrån de behov som vi har sett i medborgardialoger och under- 
sökningar och de inriktningar som finns i styrdokumenten listar  
vi här konkreta insatser som vi bedömer behöver prioriteras för  
att skapa en bra bostadssituation på Västra Hisingen.

fLer BOStäder PÅ VäStra HISINgeN
 medverka i översyn av Program för Biskopsgården från 2007 för fortsatt kompletteringsbebyggelse,  
 i samarbete med stadsbyggnadskontoret

 medverka i att en långsiktig strategi för byggnation i torslanda tas fram, där rekreationsmöjligeter  
 och närhet till kusten ingår och där det finns en långsiktig lösning på trafiksituationen

 genomföra att stadsdelsförvaltningens perspektiv och kunskap om till exempel mångfald, trygghet,  
 gemenskap och hälsa finns med i planering av nya bostäder för att motverka bostadsbristen

 Arbeta för att nyproduktionen ger bostäder med rimliga hyresnivåer

 medverka till att minska trångboddhet i Biskopsgården

 medverka till att minska illegal andrahandsuthyrning

VarIerat BOStadSBeStÅNd 
 medverka i utformningen av kommande ny- och ombyggnation, bland annat Skra Bro-området,  
 Bua, vid torslanda torg och i Biskopsgården

 genomföra att de planerande fackförvaltningarna får kunskap om Västra Hisingen och befolkningens  
 behov, i ett tidigt skede i planprocessen, samt när sociala- och barnkonsekvensanalyser ska göras

 genomföra att uppmärksamma och sprida information om kvalitéer i boendet i Biskopsgården och  
 torslanda

 medverka till att uppmärksamma behovet av att lägenheter t-märks vid upprustning för ökad fysisk  
 tillgänglighet

 Arbeta för att ny- och ombyggnation ska bidra till hållbar utveckling ur alla tre dimensioner

 medverka i att om- och nybyggnation av stadsdelsförvaltningens egna lokaler i bostadsområden,       
 särskilt skolor, utformas till mötesplatser som främjar integration

 medverka till att social upphandling används. Detta innebär att personer som bor i området erbjuds  
 arbete) i samband med renovering och upprustning av bostäderna från miljonprogrammet och  
 tidigare perioder i Biskopsgården

 genomföra att delar av Västra Hisingen profileras som områden där det är ”lätt att leva hållbart” med  
 mycket god tillgång till kollektivtrafik, upprustning och nybyggnation sker med en tydlig miljöprofil  
 och där de boende erbjuds stadsnära odling

 Arbeta för att bygga växthus i samband med renovering och nybyggnation
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En trygg stadsmiljö handlar i stor 
utsträckning om närområdet, boen-
demiljö och vardagsliv. Grupper av 
människor, som exempelvis barn och 
äldre, vistas ofta i närområdet större 
delen av sin vardag. Känslor av  
trygghet och otrygghet speglar subjek-
tiva upplevelser men några faktorer står 
fram som allmängiltiga för att vi ska 
uppleva en plats som trygg, bland annat 
att man kan se vad som finns på platsen 
och vad som rör sig där, att platserna är 
befolkade – folk ska kunna mötas och 
olika åldrar blandas. Likaså att belys-
ningen är tillräcklig och miljöerna är 
väl omhändertagna. En trygg och säker 
kollektivtrafik tillsammans med goda 
möjligheter att gå och cykla skapar mer 

jämlika möjlighet för olika grupper att 
röra sig i staden, vilket i sin tur ökar 
känslan av trygghet och delaktighet1. 
Brottstatistiken i ett område är inte 
nödvändigtvis sammankopplad med 
tryggheten. Ändå påverkar graden av 
trygghet människors agerande. Ett 
exempel på detta är att män upplever 
sig mer trygga utomhus kvällstid än 

kvinnor samtidigt som det är fler män 
som utsätts för brott utomhus. Män 
och killar utövar också våld i betydligt 
större utsträckning än kvinnor och tje-
jer. Nationell data visar att framförallt 
killar i åldern 15–25 år använder eller 
utsätts för mycket våld.
I stadsdelen finns det olika upplevelser 
av trygghet och stora skillnader mellan 
olika områden. I medborgardialogerna 
framkommer det tydligt att man lägger 
in olika saker i begreppet trygghet, allt 
från hög kriminalitet och oro för gäng 
till stora buskar som skymmer sikt. På 
flera ställen, i hela Torslanda, kopplas 
trygghet till trafiksäkerhet för barn, 
säkra skolvägar och utbyggd kollek-
tivtrafik. Även behovet av fler vuxna 
ute i närmiljön kommer tydligt fram 
genom att invånarna uttrycker en öns-
kan om vuxenvandring och trygghets-
vandringar, i till exempel Björlanda och 
Norra Biskopsgården. 

ökad tillit och delaktighet

En annan aspekt av trygghet handlar 
mer om ett behov av ökad tillit och 
delaktighet dels mellan invånarna och 
dels gentemot politiker och förvaltning, 
vilket är extra tydligt i Biskopsgården. 
Likaså framkommer det ett behov att 
nyansera områdets rykte och bild i 
media. Det finns önskemål om ökad 
trygghet kopplat till den fysiska miljön, 
såsom ökad belysning vid gång- och 
cykelbanor samt gångtunnlar, till exem-
pel i Länsmangården och Svartedalen. 

en trygg vardag
trYggHet i StADSDeLen

människors känslomässiga koppling till ett område har bety-
delse för ansvarstagande och identitet. inom Västra Hisingen 
finns det olika upplevelser av trygghet och skillnaderna är 
stora mellan olika områden. Det visar både medborgardialoger 
och trygghetsundersökningar som gjorts.

SNaBBfaKta
Invånarnas önskemål  
Fler vuxna ute i närmiljön,  
ökad trygghet i trafiken,  
ökad belysning vid gång- och 
cykelvägar, ökad trygghet i området. 
trygghetsvärdar, lokal polisstation i 
Biskopsgården, jobb, sysselsättning, 
mer samhällsinformation

Särskild oro  
För gängrelaterat våld och problem 
missbruk, trafiksituationen,  
nedskräpning, skadegörelse  
och klotter

Styrdokumentens inriktning  
tidigt förebyggande insatser ska 
öka när det gäller barn och unga, 
medborgarbudget för trygghets-
skapande åtgärder, skillnaden mellan 
flickors och pojkars upplevelse av 
trygghet, trivsel och kränkningar  
ska belysas, samt ett ökat fokus på 
vuxnas närvaro och ansvar behövs

Behovet av fler vuxna ute  
kommer fram tydligt i medborgar-
dialogerna där invånarna uttrycker 
önskemål om vuxenvandring och 
trygghetsvandringar.
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Likaså en förbättring av hållplatserna 
efterfrågas och behövs, även om flera 
hållplatser har setts över och förbät-
trats. 
I trygghetsundersökningen 2017 
framkom att invånarna i Biskopsgården 
upplever att nedskräpning, skadegörelse 
och klotter i kombination med person-
er som stör ordningen påverkar känslan 
av trygghet negativt. Det är också en 
högre andel som känner sig otrygga att 
vistas ensamma utomhus i Biskops-
gården än Torslanda och en högre oro 
att bli överfallen eller misshandlad.2

tjejer otryggare än killar

Elever i åk 9 på Västra Hisingen 
menar att de mest otrygga platserna 
är bostadsområden, buss, tåg, spårvagn 
eller liknande på kvällen. Tjejer är mer 
otrygga än killar på väg till och från 
fritidsaktiviteter. Tjejer i årskurs 2 på 

gymnasiet uppger i högre grad än killar 
att de inte känner sig trygga utomhus i 
sitt bostadsområde på kvällen, samt på 
diskotek eller annat nöjesställe.3

Sedan 2014 befinner vi oss i en nedåt-
gående trend i hur trygga ungdomar i 
åk 9 känner sig i skolan, både i Bis-
kopsgården och Torslanda. Detta gäller 
även yngre skolbarn, dock inte lika 
markant, och de känner sig generellt 
sett tryggare i de yngre åldrarna, gr-
undskoleenkäten 2017.
Otryggheten för kvinnor, män och 
äldre, +65 år,  visar att kvinnor och 
äldre är mer otrygga än yngre. Natio-
nella data visar även att utrikes födda 
är mer otrygga, liksom personer med 
funktionsnedsättning, ensamstående, 
personer med HBTQ-identitet och 
personer som bor i flerfamiljshus.4 

Stadsdelens olika torg har också stor 
betydelse för känslan av otrygghet och 
trivsel.5 

1 Dialog och samarbete. ett samlat program 
för göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. Social resursför-
valtning, 2014
2 trygghetsundersökning Västra Hisingen, 2017
3 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) 
på Hisingen, 2012
4 Den nationella folkhälsoenkäten,  
2006-2014. Folkhälsomyndigheten 
5 Stadsmiljöenkäten, göteborgs Stad 2014

StyrdOKUmeNt
• Samverkansavtal med polisen 2015-18

• Trygg i Västra Hisingen och dess  
handlingsplan 

• Bo bra-processens inriktningsdoku-
ment i Biskopsgården 

• Dialog och samarbete  
– ett samlat program för göteborgs 
Stads trygghetsfrämjande och  
brottsförebyggande arbete

• Skillnader i hälsa och livsvillkor i  
göteborg. Jämlikt göteborg

fIgUr 4 Karta över antal anmälda brott och otrygghet i Västra Hisingen. 
För att kunna jämföra olika stora geografiska områden relateras antalet brott till medelfolkmängden.

Upplevd otrygghet 2006-2014 per mellanområde

Antal anmälda brott per 100 000 invånare 
i primärområde, 2013

Karta från 2014
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SamVerKaN OcH tIdIga INSatSer  
 genomföra grannsamverkan och vuxenvandring i samarbete med exempelvis polisen och frivilligorganisationer

 genomföra att arbetet med familjecentral och familjecentrerat arbetssätt i stadsdelen utvecklas 

 genomföra att vi når de grupper av föräldrar som vi inte når idag, genom ett erbjuda ett anpassat  
 och samordnat föräldrastöd

 genomföra ett aktivt drogförebyggande arbete 

 genomföra medborgardialoger med invånarna i aktuella frågor, i syfte att få kunskap samt bygga tillit  
 och förtroende. Särskilt beakta att barn, unga och människor med olika bakgrund, förutsättningar och  
 erfarenheter ges möjlighet att delta

trygg OcH SäKer NärmILJö 

 genomföra och följa upp trygghetsvandringar i hela stadsdelen

 Arbeta för ökad trafiksäkerhet kring mopedåkning och platser där barn och ungdomar vistas

 medverka till att trygghetsaspekter kommer in tidigt i den fysiska planeringen

 genomföra en upprustning av hållplatser och gångstråk i samverkan med trygg, vacker stad

 medverka i att utveckla utbudet och tillgängligheten av stadsdelens torg, särskilt Vårväderstorget, 
 Friskväderstorget, Länsmanstorget och torslanda torg, samt upprustning av områden i nära anslutning  
 till torgen

 medverka till att utöka den offentliga servicen i särskilt Jättesten, Länsmansgården och Björlanda,  
 samt samverka med stadsdelens företagarföreningar 

 medverka till ökad trygghet på allmän plats, prioritering kvinnors trygghet

 genomföra att barn och unga upplever förskola, skola och fritidsverksamhet som trygga  
 och trivsamma miljöer att vistas i 

Idéer för framtIdeN

 Arbeta för att stadsplaneringen ska bidra till att stärka invånarnas tillit och främja inflytande
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Vad ska vi göra?
Utifrån de behov som vi har sett i medborgardialoger och under-
sökningar och de inriktningar som finns i styrdokumenten listar vi 
här konkreta insatser som vi bedömer behöver prioriteras för att 
öka tryggheten i Västra Hisingen.
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Västra Hisingen är en stadsdel med 
vackra kustnära områden och tillgång 
till natur och olika kulturer. Invånarna 
i Västra Hisingen, särskilt i Torslanda, 
uttrycker att närheten till naturen och 
havet innebär livskvalitet och en viktig 
anledning till att de valt att bosätta sig 
i stadsdelen. Samtidigt finns det stora 
möjligheter att fler människor från 
hela staden får möjlighet att besöka 
Västra Hisingen för rekreation och 
friluftsliv. Naturen som arena för  

möten och utomhusaktiviteter kan 
också ha en roll i arbetet med att 
stärka den sociala sammanhållningen.

Närhet och tillgänglighet

Närhet till grönområden kan ge ett 
mer aktivt liv och underlättar att 
finna nya och upprätthålla befintliga 
sociala relationer. Närheten är särskilt 
viktig för barn och äldre som av olika 
anledningar kan ha en mer begränsad 
möjlighet att ta sig längre sträckor. En 
annan viktig aspekt är tillgänglighe-
ten – om platsen upplevs som trygg, 
känns säker och är orienterbar, lätt att 

hitta till och inom, och anpassad för 
flera olika behov hos olika målgrupper 
i samhället som till exempel perso-
ner med funktionsnedsättning, äldre 
och barn. Det är också viktigt att de 
som ska använda platsen ser den som 
användbar och attraktiv.  

ett aktivt liv

Olika grupper i befolkningen använ-
der grönområden på olika sätt och har 
olika behov. Närmiljön är betydelsefull 
för barn och för deras förutsättningar 
till lek, fysisk aktivitet och utveckling. 
En god tillgång till anläggningar för 
rekreation, lekplatser, parker och andra 
grönytor ökar fysisk aktivitet hos både 
yngre och äldre barn.  

I olika styrdokument lyfts också 
vikten av att ta tillvara och utveckla 
den potential som stadsdelen har i och 
med sin kust, sin natur och sin mång-
fald, samt att utveckla möjligheterna 
till idrott, kulturupplevelser och möten 
mellan olika grupper. Flera förslag 
som kom in till medborgarbudgeten 
har en fokus på möten mellan män-
niskor och mötesplatser, till exempel 
en önskan om ett kulturhus i Biskops-
gården och en middagsklubb. Likaså 
efterfrågar invånarna fler aktiviteter 
för barn och unga såsom fotbollsturne-
ring, musikcafé och medeltidsfestival, 
samt fler lektillfällen för barn med 
funktionsnedsättning.  

Medborgarbudget 2017 har fokus 
på möten mellan människor, möte över 

Fler möten – en potential
möteSPLAtSer oCH reKreAtion i StADSDeLen

Västra Hisingens kust mot Västerhavet, möjligheter till natu-
rupplevelser och kulturell mångfald är en betydelsefull po-
tential. Stadsdelens grönområden erbjuder stora  
möjligheter som arena för möten som kan stärka den sociala 
sammanhållningen.

SNaBBfaKta
Invånarnas önskemål  
närhet till naturen och kusten, fler 
mötesplatser och motions- och 
idrottsplatser, utökad kollektivtrafik 
och gång- och cykelbanor till na-
turområden och aktiviteter. gångväg 
längs kusten. mindre, billiga lokaler 
för sammankomster och kurser, i 
torslanda

Styrdokumentens inriktning  
Utveckla stadsdelens potential med 
kust och mångfald, utveckla  
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar 
motions-och idrottsplatser, samt 
skapa nya, och utveckla befintliga, 
mötesplatser med särskilt fokus på 
ungas delaktighet och inflytande.  
Upprustning av och förtätning med 
bostäder vid torgen

närhet till grönområden ger ett 
mer aktivt liv och underlättar 
att finna nya och upprätthålla 
befintliga sociala relationer. 
närheten är särskilt viktig för 
barn och äldre.
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till exempel olika åldrar eller olika 
bakgrund. Andra behov som fram-
kommer i bland annat medborgardia-
loger, är att kollektivtrafiken i norra 
delen av Biskopsgården behöver ut-
vecklas för att fler ska ges möjligheten 
att nå kusten för rekreation från hela 
staden. Likaså att gång- och cykelvä-
gar byggs ihop och att det finns möj-
lighet till lånecyklar. Länsmansgår-
dens motionscentral och Svarte Mosse 
har stora utvecklingsmöjligheter och 
potential att användas av fler götebor-
gare, på samma sätt som Skatås. Svarte 
Mosse utvecklas redan idag med bland 
annat fler parbänkar, platser för att 
grilla, umgås och röra på sig. Det finns 
önskemål om att gång och cykelvägen 
längs kusten byggs samman.

Enligt fritidsvaneundersökningen 
är det flera barn i området som på sin 
fritid är ute i naturområden och leker, 
utöver sport eller är i naturen. Dubbelt 

så många pojkar som flickor uppger 
också att de rör på sig i stort sett varje 
dag1. Vidare, saknar barnen och ung-
domarna i Västra Hisingen vissa typer 
av anläggningar för fritidsaktiviteter, 
specifikt framförs önskemål om isbana 
och simhall.1 En annan strävan är att 
skapa mötesplatser där lek och idrott 
är sammankopplande. Lekplatser är i 
många områden naturliga mötesplat-
ser, som den nya bemannade bygg-
lekplatsen i Långströmsparken har 
blivit. Det finns också ett behov av att 
rusta upp miljöer runt skolor och torg, 
framförallt i Biskopsgården, på ett sätt 
som främjar rörelse, lek och trygghet 
för olika åldrar, pojkar som flickor. 
Skola i Centrum, Sjumilaskolan, är 
en ny mötesplats med olika aktiviteter 
efter skoltid för barn och vuxna. Även 
Medborgarkontoret vid Vårvädertorget 
är en populär mötesplats. 

StyrdOKUmeNt
• Göteborg 2035. Trafikstrategi för en 
nära storstad

• Strategi för utbyggnadsplaneringen

• Färdplan för stadsutveckling i Göte-
borgs innerstad och mellanstad(2017)

• Göteborgs Stads grönstrategi för en 
tät och grön stad

• Översiktsplan för Göteborg 

• Västra Hisingens stadsdelsnämd, mål 
och inriktning för budget 2017 

fIgUr 5 Karta över idrottsplatser, badplatser och naturområden i stadsdelen.

1 Fritidsvaneundersökningen, 2016

aKtUeLLa PrOJeKt
KUSteN SOm reSUrS Projektet har 
som syfte att utöka promenadstråken 
längs Västra Hisingens kust. grs kust-
zonsprojekt  

Mötesplatser och rekreation i Västra Hisingen

 Karta från 2014
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UtVecKLa OcH aNVäNda KUStSträcKaN

 medverka till att skapa uteklassrum och undervisningsmaterial i naturområden och längs kusten

 medverka till att skapa goda möjligheter att ta sig till kusten, framförallt utökad kollektivtrafik med  
 lättförståeligt biljettsystem, gång- och cykelvägar och lånecyklar för hela staden  

 genomföra ungdomsläger i naturen i samarbete med föreningar

UtVecKLa möteSPLatSer, IdrOttS- OcH mOtIONSPLatSer 

 medverka till att utveckla Länsmansgårdens motionscentral

 medverka till att utveckla torslanda idrottsplats i samband med utvecklingen av torslanda torg

 Arbeta för en ny simhall, i anslutning till en ny skola, nära bra kommunikationer och lokaliserad med ett   
 naturligt upptagningsområde från hela stadsdelen

 medverka till en ny idrottshall i torslanda

 genomföra att lek- och mötesplatser utvecklas till att främja integration, särskilt i nya bostadsområden  
 och där människor redan möts, till exempel stadsdelens skolor, träffpunkter, bibliotek, bygglekplats,  
 samt Amhults torg

 medverka till ökad samverkan kring mötesplatser och aktiviteter där lek, kultur och idrott är samman- 
 kopplade, till exempel bygglekplatsen i Biskopsgården

 genomföra att stadsdelens mötesplatser är öppna, trygga och tillgängliga för alla grupper i samhället  
 under alla tider på dygnet och året och att de särskilt når unga och äldre personer i hela stadsdelen,  
 samt kvinnor i Biskopsgården

 Arbeta för en hälsofrämjande närmiljö och skolans utemiljö, som uppmuntrar till fysisk aktivitet som trans 
 port, spontantidrott och lek för barnen och grönområden som ger social sammanhållning och trygghet

 genomföra att medborgarkontoret stärks som naturlig mötesplats i stadsdelen

Stötta OcH mOBILISera LOKaLa Krafter OcH INItIatIV

 genomföra att initiativ från invånargrupper som valt andra organisationsformer än föreningsform stöttas 

 genomföra att föreningslivet blandar och uppmuntrar möten mellan olika grupper, stöttar flickors  
 fritidsintressen och erbjuder fler fritidssysselsättningar än idrott

 genomföra att ett nytt odlingsområde i Biskopsgården skapas och att uppmuntra förskolor att odla 

 

 
Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen 
Lokalt utvecklingsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vad ska vi göra?
Utifrån de behov som vi har sett i medborgardialoger och under-
sökningar och de inriktningar som finns i styrdokumenten listar vi 
här konkreta insatser som vi bedömer behöver prioriteras för att 
öka Västra Hisingens möjligheter till möten och rekreation.
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Koppla ihop och binda samman 
SerViCe, StrÅK oCH BArriÄrer i StADSDeLen

SNaBBfaKta
Invånarnas önskemål  
tillgång till hav och natur, fler gång- 
och cykelvägar, tillgång till hamnen, 
Lindholmen och norra Älvstranden

Särskild oro  
Att fysiska barriärer ska vara ett hin-
der för integration och möten mellan 
människor och ge sämre tillgäng-
lighet till olika områden

Styrdokumentens inriktning 
Vårväderstorget, Länsmansgården 
och Skra Bro är tyngdpunkt för 
utbyggnad. Främja integration och 
sammanhållning. ökad tillgång till 
service

Mellan Norra och Södra Biskopsgår-
den ligger Sjumilaparken – ett stort 
grönområde som innebär en social 
barriär. Det har bland annat varit 
oroligheter och konflikter mellan olika 
ungdomsgrupper från Norra och Södra 
Biskopsgården. Sedan 2016 finns ett 
nytt bostadsområde på Byvädersgatan 
mellan de två områdena.

Koppling till Lundby

Svartedalen har en naturlig koppling 
till stadsdelen Lundby genom områ-
dena Kärrdalen, Klare Mosse, Krab-
beliderna och Helgered. Vid stadsdels-
gränsen finns ett skogsområde som gör 
det svårt att ta sig mellan dessa områ-
den. Det finns kommunikationsstråk 
mellan Länsmansgården och Lundby, 
då flera bostadsområden i Lundby vid 
stadsdelsgränsen saknar närbutiker och 
människor söker sig till livsmedelsaffä-
rerna vid Länsmantorget och Svarte-
dalen. Även Jättesten har en naturlig 
koppling till boendeområdet Kyrkbyn 
i Lundby och byggnadsstrukturerna i 

Jättesten och Kyrkbyn liknar varandra.  
I invånardialogerna blir det tydligt att 
Svartedalens och Jättestens befolkning 
i större utsträckning befinner sig mer 
åt Lundbyhållet än mot Biskopsgården 
– både genom sin identitet och i sitt 
rörelsemönster.  

Södra Biskopsgårdens koppling 
till Lundby är större än till Norra 
Biskopsgården. Invånare från Södra 
Biskopsgården använder sig av den 
service och det utbud som finns inom 
områdena Bräcke, Färjenäs och Eriks-
berg i Lundby. 

Vårväderstorget

Vårväderstorget i Södra Biskopsgården 
är utpekat som tyngdpunkt och nav i 
utbyggnadsplaneringen och Färdplan 
2017. Förutom stadsdelens egna invå-
nare kommer människor från Lundby 
och andra delar av Hisingen och be-
söker torget. Runt och vid torget finns 
till exempel vårdcentral, tandläkar-
mottagning, medborgarkontor, öppen 
förskola och flera närbutiker. 

Inom handelssektorn är det framfö-
rallt stormarknader som har etablerats 
utanför stadsdelsgränsen som påverkar 
handelsutvecklingen i Biskopsgården. 
Det är särskilt affärscentrumet Backa-
plan i Lundby som drar kundström-
men från Biskopsgården. Det ligger 
nära rent geografiskt och det finns 
bra kollektivtrafik för att ta sig dit. 
En viktig fråga i fortsättningen blir 
att arbeta tillsammans med stadsdels-

inom Västra Hisingen finns områden som är avskilda på grund 
av barriärer som skogsområden, trafikleder och industriom-
råden. Att knyta ihop platser och göra det lättare för männis-
kor att förflytta sig och mötas kan överbrygga samhällsklyftor 
– både inom stadsdelen och mellan närliggande stadsdelar.

Vårväderstorget har ett stort 
upptagningsområde. Förutom 
stadsdelens egna invånare kom-
mer människor från andra delar 
av Hisingen och besöker torget.
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förvaltningen Lundby för att binda 
ihop Biskopsgården med Lundby både 
fysiskt och socialt.

Spårvagnsreservatet i Bräcke/ 
Kyrkbyn kan frigöras för dragning av 
ny spårväg mellan Vårväderstorget och 
Älvstranden och Backa.

I Torslanda handlar de allra flesta 
vid Amhults torg där utbudet av  
affärer ökar och kommer att öka.  
Torslandaborna gör stort sett alla 
inköp av dagligvaror lokalt. I takt med 
att nya butiker etableras förväntas 
Torslandaborna även göra sina inköp 
av sällanköpsvaror lokalt i Amhult.

minska barriärer

Medborgardialoger visar att invånarna 
i Västra Hisingen vill ha tillgång till 
hav och natur, fler gång- och cykelvä-
gar, tillgång till hamnen, Lindholmen 
och Norra Älvstranden. Men området 
mellan Biskopsgården och Torslanda 
är till stora delar avsett för industri, 
hamn och logistikverksamhet enligt 

Översiktsplanen. Det skapar en barriär 
mellan Biskopsgården och Torslanda. 

För de flesta invånarna är det lätt att 
ta sig till centrum med kollektivtrafik 
men svårt att ta sig till områden i sin 
egen stadsdel, exempelvis arbetsplat-
ser i logistikcenter, hamnen, Volvo, 
eller andra närliggande områden som 
Lundby. 

Det behövs direktförbindelser med 
kollektivtrafiken mellan Torslanda och 
Biskopsgården. Barriärer mellan olika 
delar av stadsdelen och staden går att 
minska med hjälp av tvärkopplingar  
som vägar, kollektivtrafik, gång- och 
cykelbanor. De kan ha en social funk-
tion i att knyta ihop områden och 
de kan också skapa integration och 
överbrygga samhällsklyftor. Det finns 
också en stor potential i att bygga ihop 
stadsdelen i norr, Länsmansgården, 
Björlanda och Skra Bro för att knyta 
ihop stadsdelens åtskilda huvudområ-
den. Till exempel genom att etablera 
och stärka platser för rekreation och 

idrott, genom en simhall, bättre kom-
munikationer och eventuellt bostads-
bebyggelse. Även en  förstärkt kopp-
ling till Norra Hisingen skulle öka 
möjligheten till möten mellan stadens 
invånare. 

fIgUr 6 Karta över stadsdelens barriärer. 

StyrdOKUmeNt
• Göteborg 2035. Trafikstrategi för en 
nära storstad 

• Strategi för utbyggnadsplanering

• Färdplan för stadsutveckling i Göte-
borgs innerstad och mellanstad (2017)

• Grönstrategi för en tät och grön stad 

• Målbild 2035: Stadstrafikens stomnät 
och det sociala perspektivet. 

Karta från 2014
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Vad ska vi göra?
Utifrån de behov som vi har sett i medborgardialoger och under-
sökningar och de inriktningar som finns i styrdokumenten listar vi 
här konkreta insatser som vi bedömer behöver prioriteras för att 
för att få en mer sammanhållen stadsdel och stad.

Bygg IHOP  fySISKt OcH SOcIaLt  

 Arbeta för ett nytt bostadsområde mellan norra och Södra Biskopsgården 

 medverka till att koppla samman Biskopsgården och Lundby både fysiskt och socialt, i samarbete  
 med Lundby stadsdelsförvaltning

 medverka till att stärka kopplingen mellan Länsmansgården, Björlanda och Skra Bro för att i norr  
 knyta ihop Västra Hisingens två huvudområden torslanda och Biskopsgården

BUSSförBINdeLSer

 Arbeta för en busslinje mellan torslanda och Biskopsgården och ringlinjer inom stadsdelen  
 och närområden

 Arbeta för fler bussförbindelser till de stora arbetsplatserna i Västra Hisingen 

Idéer för framtIdeN

 Arbeta för att norra delen av stadsdelen byggs ihop med norra Hisingen    
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Hållbart näringsliv
ArBete oCH egenFörSörJning i StADSDeLen

SNaBBfaKta
arbetsplatser i Västra Hisingen 
ligger Skandinaviens största hamn 
och fordonsindustrin, som båda är 
viktiga motorer i Sveriges ekonomi.

arbetslöshet inom stadsdelen vari-
erar sysselsättningsgraden från 93 
procent i Björlanda och Hjuvik till 51 
procent i norra Biskopsgården.

Styrdokumentens inriktning Syssel-
sättningen för grupper långt ifrån ar-
betsmarknaden ska öka och antalet 
personer i långvarigt beroende av 
försörjningsstöd ska minska.Företag-
sklimatet och möjligheten att skapa 
egna arbetstillfällen ska förbättras.

Som stor arbetsgivare har 
förvaltningen en viktig roll i 
att erbjuda praktik och 
anställningar.

StyrdOKUmeNt
• Stadsdelsförvaltningens mål- och 
inriktningsdokument

• Kommunfullmäktiges budget

Familjer med långvarig arbetslöshet 
blir ekonomiskt utsatta och det påver-
kar barnens uppväxtvillkor. I Norra 
Biskopsgården är andelen ekonomiskt 
utsatta barnhushåll över 50 procent.
I medborgardialoger från framfö-
rallt Biskopsgården återkommer en 
stark önskan om fler arbetstillfällen, 
ekonomisk stabilitet och möjligheter 
för unga att få jobb. Många lyfter 
fram förslag på nyetablering, anställa 
ungdomar som förebilder och investera 
i kvinnors arbete.

förbättra företagsklimatet

I lokala styrdokument från nämn-
den ska förvaltningen arbeta för att 
förbättra företagsklimatet, främja ett 
hållbart näringsliv och skapa  
möjligheter till egna arbetstillfällen.  
Sysselsättningen för grupper långt 
ifrån arbetsmarknaden ska öka och 
antalet personer i långvarigt beroende 
av försörjningsstöd ska minska. 

Stadsdelsförvaltningen samverkar 
med många andra aktörer för att nå 
målen och den egna verksamheten 
utgör ett komplement så att de boende 
får hjälpen att komma vidare för att ta 
del av det ordinarie utbudet på arbets-
marknaden och av vuxenutbildning. 
Sedan 2014 har kostnadsökningen för 

långtidsberoende avstannat i stadsde-
len. Många kommer ut i arbete och 
studier och blir självförsörjande, men 
samtidigt flyttar nya arbetslösa och 
nyanlända till stadsdelen. Ett stort ar-
bete läggs på att rusta dessa invånare, 
som när de fått ett arbete inte så sällan 
flyttar vidare till andra stadsdelar. Den 
sociala tyngden ökar därför i stadsde-
len.

Genom bland annat Västra  
Hisingens Advisory Board bestående 
av representanter från det lokala  
samhället såsom politiker, närings-
idkare och civilsamhället, samt One 
Stop Future Shop arbetas det aktivt 
med att skapa nya arbetstillfällen i 
stadsdelen samt matcha invånarna mot 
företagens behov. Förvaltningens egna 
insatser inriktas mot att ge invånarna 
hjälpen att komma vidare för att ta 
del av det ordinarie utbudet på arbets-
marknaden och av vuxenutbildning. 
Som stor arbetsgivare har förvaltning-
en en viktig roll i att erbjuda praktik 
och anställningar.

Nya kompetenser - nya jobb

Arbetsmarknaden förändras och nya 
yrken uppstår. En viktig kompe-
tens för framtida arbete är därför att 
tillägna sig förändringskompetenser. 
Det handlar bland annat om att kunna 
”skapa sitt eget jobb”. 

Närheten till kusten är ett exempel 
på en kvalitet i stadsdelen som skulle 
kunna erbjuda en potentiell arbets-
marknad, exempelvis inom turism.

Ju längre en person är utan arbete, desto fler och tydligare 
blir de negativa effektena på hälsan. inom stadsdelen varierar 
arbetslösheten och förvärvsfrekvensen stort. 
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Vad ska vi göra?
Utifrån de behov som vi har sett i medborgardialoger och under-
sökningar och de inriktningar som finns i styrdokumenten listar  
vi här konkreta insatser som vi bedömer behöver prioriteras för 
att skapa förutsättningar för arbete.

öKad matcHNINg OcH aNSVar för StadSdeLSförVaLtNINgeN SOm arBetSgIVare

 medverka i samarbetet med göteborgs Folkhögskola och andra aktörer för att utforma  
 utbildningsinsatser som är attraktiva för invånarna i stadsdelen

 genomföra att invånarna kan matchas mot särskilda rekryteringsbehov eller initiativ inom exempelvis  
 socialt företagande

 Arbeta för att Business region göteborg (Brg) och andra aktörer forsätter utveckla ökat entreprenörskap,  
 samt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart företagande  i stadsdelen

 genomföra att förvaltningens roll som arbetsgivare utvecklas för att erbjuda praktik och anställningar i den  
 egna verksamheten

UNderLätta UNgdOmarS INträde PÅ arBetSmarKNadeN

 genomföra att stadsdelens ungdomar får sommarjobb, även som ferieentreprenörer, samt prioritera dem  
 med störst behov

 genomföra en ökad kontakt mellan elever i grundskolan och arbetsmarknaden

 genomföra en utveckling och profilering av stadsdelens grundskolor till att erbjuda eleverna entreprenöriell  
 kompetens

 genomföra att offentliga lokaler och platser, skolor med mera utformas så att de gynnar entreprenöriellt  
 lärande och kreativitet
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Beskrivningar  
av områden i  

Västra Hisingen

DeL 2
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metod och tillvägagångssätt

medborgardialoger, trygghetsvandringar, statistik och infor-
mationsmöten. Vi har samlat information på många sätt till 
kunskapsbasen om stadsdelens nio primärområden som del 
2 utgör. Den beskriver en fördjupad nulägesbild och inriktnin-
garna och förslagen i del 1 bygger bland annat på de data som 
redovisas här. LUP är uppdaterat 2017 med aktuell statistik och 
nya dialoger från 2015 och framåt.

Verktyg och analys

För att analysera de dialoger som vi 
har haft har vi använt oss av verkty-
gen Social konsekvensanalys (SKA) 
och Barnkonsekvensanalys (BKA). 
Verktygen ska belysa sociala frågor 
och perspektiv samt barnperspektivet i 
planprocessen och i den fysiska plane-
ringen av staden. 
Huvudbegreppen är:

•	Sammanhållen	stad	som handlar 
om hur samband och kopplingar 
kan stärkas mellan människor och 
barriärer överbryggas för att göra 
staden mer sammanhållen. 

•	Samspel som handlar om att möten 
och kontakter i staden är viktiga. 
Stadsmiljön skapar förutsättningar 
för att kontakter skapas och hålls 
levande. 

•	Vardagslivsperspektivet innebär 
att människors vardagliga rutiner 
och aktiviteter blir utgångspunkt 
för planeringen. 

•	Identitet handlar mer om det spe-
ciella än det generella. Tillhörighe-
ten människor känner i ett område 
hänger samman med områdets 
speciella karaktär och hur indivi-
den förstår sin omgivning. 

•	Hälsa	och	säkerhet	(som bara ingår 
i BKA) belyser att barn och unga är 
mer känsliga för buller och luft-
föroreningar än vuxna och vilka 
säkerhetsaspekter som är viktiga att 
tänka på i planeringen. 

Inflytande och delaktighet 

Stadsdelsförvaltningen har arbetat 
aktivt med kultur och värderingsfrågor 
och arbetet grundade sig på en värde-
ringsmätning för invånare, medarbe-
tare och politiker.  Svaren ledde efter 
många dialoger fram till ett arbete 
extra fokus på delaktighet och infly-
tande i verksamheterna. 

Under 2016 genomfördes Göteborgs  
första Medborgarbudget i Västra  
Hisingen. Medborgarbudgeten ”Nu 
bestämmer du” innebar att alla invå-
nare i stadsdelen fick lämna förslag om 
hur 500 000 kronor skulle användas 
för trygghetsskapande åtgärder.  
Invånarna fick därefter rösta på något 
av de 13 förslag som gick vidare till 
omröstning. Vinnare blev ”Upprust-
ning av stigen mellan Långrevsvägen 
och Trånget”. Flera andra förslag 
har också tagits om hand i ordinarie 
verksamhet.

”Liv utan våld” är en del av det 
trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. 
Utgångspunkten är de små barnen i 
två förskoleverksamheter i Biskops-
gården. 80 personer – bland annat 
föräldrar, föreningsaktiva, anställda, 
polis och politiker har intervjuats uti-
från frågan ”Vad behöver förändras för 
att (ditt) barn ska kunna växa upp här 
med ett liv utan våld?”. De intervjuade 
inbjöds därefter till arbetsgrupper 
för att tillsammans jobba vidare med 
konkreta förslag. 

SÅ HAr Vi tAgit FrAm omrÅDeSBeSKriVningArnA

INVÅNare

StatIStIK medarBetare

tre deLar

Den här lokala kunskapsbasen 
med beskrivningar av primär- 
områdena består av en samman-
vägning av tre delar: 

• Statistisk fakta över befolknin-
gens sammansättning, hälsoläge, 
livsvillkor, boendesituation med 
mera, på primär- och mellanom-
rådesnivå, till exempel enkäter och 
undersökningar

• Medarbetarnas erfarenheter och 
kunskaper på primärområdesnivå, 
undersökningar och dialoger med 
mera

• Invånarnas kunskaper och  
synpunkter på primärområdes-
nivå, dialoger, trygghetsvandringar, 
enkäter med mera
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trygghetsvandringar

Stadsdelsförvaltningen har under tio 
års tid genomfört trygghetsvandringar 
inom varje primärområde i Biskops-
gården, som en del i Bo Bra-processens 
arbete. I Torslanda har det också 
genomförts trygghetsvandringar vid 
några tillfällen. 

tillförlitligheten i materialet

Processen med att ta fram det lokala 
utvecklingsprogrammet pågick under 
cirka två år. Det består av flera un-
derlag som har vävts samman, av flera 
personer. Uppdateringen av LUP har i 
huvudsak gjorts under 2017. Riskerna 
vi ser är att representativiteten och 
antalet deltagare på de olika medbor-
gardialogerna har varierat, att det kan 
finnas skillnader i analyserna, att en 
del data är ett par år gammal och att 
det kan vara svårt att jämföra olika 
datakällor i det statistiska materialet. 

Vi har hanterat riskerna både i 
framtagandet av LUP och uppda-
teringen 2017 genom att använda 
ett gemensamt analysverktyg (BKA 
och SKA), genom att använda olika 

dialogmetoder och arbetssätt för att 
nå så bred representation som möj-
ligt bland invånarna och genom att 
i stor utsträckning hämta statistik 
från Stadsledningskontorets enhet för 
samhällsanalys och statistik, som tar 
fram enhetlig och jämförbar statistik 
för hela Göteborgs Stad.  

Vi har uppdaterat statistik och 
kompletterat med dialoger genomförda 
2015-2017. Vi har också där det varit 
möjligt tagit med jämställdhetsper-
spektivet. Det är tydligt när vi gör en 
sammanvägd bedömning av dialogma-
terialet och statistiken, att några frågor 
och områden återkommer oavsett 
undersökning och dialogtillfälle, vilket 
talar för att de är dessa frågor som 
är de viktigaste för många invånare i 
stadsdelen. 

  

dIaLOger OcH StatIStIK

• Medborgardialog respektive 
medarbetardialog i stadsdelens nio 
primärområden, samt enkäter med 
ungdomar i de flesta primärom-
råden, 2012–2014 (tjänstemän)
• Dialog på Torslandafestivalen och 
Biskopsgårdens dag, genomförs årli-
gen (politiker och tjänstemän)
• Stadsbyggnadskontorets samråd i 
planärenden och dialoger
• Trygghetsvandringar (tjänstemän)
• Medborgarbudget
• Liv utan våld, samtal intervjuer
• Trafikdialoger
• Brukardialoger
• Göteborgsbladet, 2017
• Hälsa på lika villkor, 2017
• Äldrebladet, 2017
• Trygghetsundersökning 2014 och 
2017
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Enligt översiktsplanen ska Arendal 
förbli ett industriområde. Idag finns 
stora industrier som Volvo och raf-
finaderierna här, liksom Nordens 
största logistikcentrum med Göteborgs 
Hamn. Antalet arbetsplatser är cirka 
30 000. Det är bara ett hundratal 
personer som har sin bostad i områ-
det, så det är därför inte meningsfullt 
att redovisa befolkningsstatistik för 
primärområdet. 

Hamnen planerar att utöka sin ka-
pacitet med 300 000 enheter container/
trailer till en miljon enheter under de 
närmaste tio åren och ska även anlägga 
en ny energihamn vilket innebär att ett 
större område på land och i vattnet tas 
i anspråk för nya kajplatser. 

Nya stora logistikcenter är under 
uppförande. Utbyggnaden står ibland i 
konflikt med natur- och friluftsintres-
sen. Industrierna ligger som en barriär 
mellan Biskopsgården och Torslanda. 
Väg 155 går rakt igenom området. 

Vägen är nyligen tillbyggd med nya 
busskörfält och gång/cykelbana. 

tillgängliggöra kusten

Invånarna uttrycker en önskan om att 
kunna nå kusten i större utsträckning 
än idag. Det  pågår därför ett arbete 
med att göra bland annat Torsviken 
mer tillgänglig för allmänheten.

I Arendal finns ingen kommunal 
eller kommersiell service – inga affärer. 
Kollektivtrafiken är inte så omfattan-
de. Förvaltningen arbetar tillsammans 
med Göteborgs Hamn för att få till 
en direkt busslinje mellan Torslanda 
och Biskopsgården, till exempel via 
hamnen eller på norrsidan via Volvo 
och logistikcentren. 

Arendal är ett industri- och hamnområde. Här finns stora in-
dustrier och nordens största logistikcentrum med göteborgs 
Hamn. Cirka 30 000 personer har sin arbetsplats här.

707: Arendal
Foto: göteborgs Hamn

SNaBBfaKta
antal invånare ett hundratal (2016)

gränsar till  
Hjuvik, nolered, Björlanda, Länsman-
sgården, norra Biskopsgården och 
Södra Biskopsgården  

antal arbetsplatser 30 000

Serviceutbud inget

aktuella planärenden  
Logistikcenter vid Halvorsäng, His-
ingsleden och Sörred; Sörredsmotet, 
Hisingsleden- Assar gabrielssonväg, 
trafikplats Hisingsleden- Björland-
avägen; Halvorslänk, Börlandavägen. 
Fördjupad översiktsplan torsviken- 
Västra Arendal. Hamnutvidgning: 
rödjan biogasförbränningsan-
läggning och verksamheter vid 
Skarvikshamnen, Lilla Aspholmen; 
hamnverksamhet i Älvsborgsham-
nen. energihamn vid risholmen, 
Vadehav i torsviken; promenadstråk 
runt torsviken

fIgUr 1 Karta över Västra Hisingen 
med Arendal utmärkt.
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fIgUr 2 Åldersstruktur i Björlanda 
jämfört med göteborg.

StatIStIK
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FIGUR 2 Åldersstruktur i Björlanda i jämförelse med Göteborg i stort.
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FIGUR 3 Inkomstfördelningen i Björlanda i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.fIgUr 3 inkomstfördelning i Björlanda i jämförelse med stads-

delen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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Björlanda har en lantlig prägel med jordbruksmiljö och småhus. 
Här finns begränsad tillgång till service, handel och kollektiv-
trafik. en stor andel av befolkningen utgörs av barnfamiljer där 
föräldrarna förvärvsarbetar och har god hälsa och ekonomi. 
efterfrågan på bättre serviceutbud och kollektivtrafik är stor.

706: Björlanda

De flesta Björlandabor som har 
deltagit i förvaltningens medborgar-
dialoger menar att de trivs och känner 
sig trygga. De unga beskriver ett lugnt 
område där ”alla känner alla”. Men 
både ungdomar och vuxna beskriver 
också Björlanda som ”dött” under 
dagtid, med få aktiviteter att ägna 
sig åt. Vardaglig service och handel 
som större mataffärer, övrig handel, 
banker, apotek, vårdcentral, folktand-
vård finns inte i området utan kräver 
transport till andra delar av Torslanda 
eller centrala Hisingen. Det ökar både 
bilismen och kraven på en fungerande 
kollektivtrafik. 

Idag finns olika busslinjer med av-
gångar ett par gånger i timmen från 
knutpunkten Skra Bro till centrala 
Hisingen, andra delar av Torslanda 
och övriga Göteborg. Ungdomarna 
uppskattar att det är smidigt att ta sig 
kollektivt till centrala Göteborg, men 
vill ha tätare turer. Vilket det också 
blivit.

Björlandaborna efterfrågar ett flertal 
bekvämligheter, bland annat en större 
mataffär, en offentlig mötesplats gärna 
i Skra bro exempelvis biblioteket i bot-
tenplan i ett bostadshus i det nya cen-
trumet, kafé/restaurang, tandläkare, 

vårdcentral, ett äldreboende, bibliotek 
och mötesplatser för unga. Idag består 
den kommunala servicen i området av 
två skolor och tre förskolor. Området 
saknar äldreboende men stadsdelsför-
valtningen erbjuder hemtjänst. 

Björlanda är ett stort primärområde, 
både sett till ytan och invånarantalet. 
Befolkningen är ung och en stor andel 
är barn under tio år och deras föräld-
rar. Här finns en betydligt större andel 
barn och ungdomar under 18 år än i 
Göteborg som helhet och färre per-
soner över 65 år. Till 2018 förväntas 
barn 0-5 år ha minskat en aning med 
drygt 30 färre barn, medan barn 6–15 
år tros bli cirka 300 fler. Pensionärerna 
och de ännu äldre väntas stanna på 
samma antal. De flesta i området bor 
i småhus (91 procent), och cirka sju 
procent bor i hyresrätter. 7 procent av 
befolkningen är utrikesfödda. 

många höginkomsttagare

I Björlanda har mer än hälften av 
invånarna en inkomst som klassas som 
hög, alltså en årsinkomst på mer än 
374 000 per person. Ungefär 30 pro-
cent är mellaninkomsttagare. Medel-
inkomsten ligger på 389 000 kronor-
Här förvärvsarbetar 92 procent av 
invånarna mellan 25 och 64 år. Detta 
är betydligt högre än Göteborgsnittet 
på 77 procent och den högsta andelen 
förvärvsarbetande i Västra Hisingen. 
Det är ungefär lika stor andel män 
som kvinnor som förvärvsarbetar. 

I medborgardialogerna beskriver sig 
Björlandaborna sig själva som  

SNaBBfaKta
antal invånare 8 548 (2016)

Områden i Björlanda  
Skra Bro, Björlanda kile, Kallhed

gränsar till  
Arendal, Länsmansgården, nolered 
och norra Hisingen 

Bevara i området  
Det lantliga och naturen, trygghet 
och god gemenskap, Björlanda Kiles 
småbåts-hamn

Invånarnas behov  
Bättre tillgång till service såsom 
större mataffärer, banker, apotek och 
vårdcentral. mötesplatser för sociala 
aktiviteter. Förbättrad trafiksäker-
het, kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar. Varierat boende och 
trygghetsvandringar. Promenadväg 
längs havet

aktuella planärenden  
Skra bro centrum, 700 bostäder, äl-
dreboende Kronängen 40 bostäder. 
gamla Låssbyvägen 30 bostäder 
och ny skola

Det saknas ett ordentligt cen-
trum med affärer och service, 
lägenheter för unga människor 
och kollektivtrafik över hela om-
rådet.

fIgUr 4 Karta över Västra Hisingen 
med Björlanda utmärkt.
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FIGUR 3 Inkomstfördelningen i Björlanda i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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egenföretagare, grovarbetare och hant-
verkare. De identifierar sig med natu-
ren, havet, ängarna och bondgådar. En 
stor andel invånare, 78 procent, skattar 
sin hälsa som god i mellanområde 
Torslanda, där Björlanda ingår, vilket 
är högst i stadsdelen och även över 
snittet för staden. Likaså är medellivs-
längden hög, för män 81,7 år och för 
kvinnor 84,4 år. 

fler hyreslägenheter

I den ungdomsdialog som stadsbygg-
nadskontoret gjort var det över hälften 
av  de unga Björlandaborna som sa 
att de kunde tänka sig att bo kvar i 
området i framtiden. Då önskas fler 
hyreslägenheter som passar ungdomar 
och studenter. Planprogrammet för 
Skra Bro har visat på möjligheter att 
komplettera området med flerbostads-
hus som saknas i dagsläget. Blandade 
upplåtelseformer gör det möjligt för 
fler att bo i samma område även om 
de individuella förutsättningarna 
skiljer sig åt. Ett annat önskemål som 
ungdomarna har är tätare turer med 
kollektivtrafiken, särskilt på kvällar 
och nätter.

Precis som de vuxna efterfrågar 
ungdomarna fler mötesplatser och 
bättre serviceutbud, till exempel kaféer 
som har öppet på kvällarna och platser 
att ”hänga” på som parker och bänkar i 
utomhusmiljön. Idag träffas ungdomar 
på platser som mataffären, idrotts-

hallen, Zenithgården, pizzerian och 
församlingshemmet.
Både vuxna och unga har kritik mot 
trafiken i Björlanda som många upp-
lever som ”skrämmande” då många 
bilister inte håller hastighetsbegräns-
ningarna. Det finns också en oro kring 
dålig belysning på cykel- och gångvä-
gar. De unga tycker att det är mycket 
biltrafik och osäkra övergångsställen.

En utökad kollektivtrafik kan för-
utom att skapa en sammanhållen stad 
även underlätta vardagslivet. 

Ur medBOrgardIaLOg,
medarBetardIaLOg OcH 
UNgdOmSdIaLOg

Sammanhållen stad
tryggt område
oro kring dålig belysning på cykel- 
och gångvägar
Brister i trafiksäkerheten
oro för trafiken
Social barriär till Biskopsgården

Hyreslägenheter för unga
Unga vill ha tätare kollektivtrafik

Samspel
området är “dött” på dagarna
Fler aktiviteter området önskas
medborgarkontor önskas

Unga vill ha fler mötesplatser

Vardagsliv
Saknar närhet till service
efterfrågan på affärer och sam-
hällsservice
Lägenheter för unga efterfrågas
Björlanda Kiles småbåtshamn är 
dåligt skött
önskar blandad bebyggelse
Unga vill ha bättre serviceutbud
Unga tycker att det är mycket bil-
trafik och osäkra övergångsställen

Identitet
öppet och trevligt klimat.
identifierar sig med naturen, havet, 
ängarna, bondgårdarna.
Ser sig som egenföretagare och 
hantverkare. 
många unga uppskattar den 
trygga lantliga känslan, positivt att 
“alla känner alla”.
oro för ändrad karaktär av områ-
det när nya höga hus byggs i Skra 
Bro Andra unga efterfrågar “något 
som gör att man vill vara här”
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fIgUr 5 Åldersstruktur i Hjuvik i jämförelse 
med göteborg i stort.
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FIGUR 6 Inkomstfördelningen i Hjuvik i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.

fIgUr 6 inkomstfördelning i Hjuvik i jämförelse med stadsdelen 
och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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Hjuvik är det sydligaste av stadsdelens primärområden och 
präglas av en lång kuststräcka. Detta lyfts tydligt fram som 
en positiv kvalitet i området av de boende  
– man beskriver det som nära till kust och hav, fint, tyst och 
lantligt men ändå nära staden. 

Invånarna upplever området som 
tryggt att leva och bo i, förutom när 
det gäller trafiken som väcker mycket 
oro hos de boende, särskilt för barnen. 
Man är i stort nöjd med kollektivtra-
fiken som utgörs av busstrafik och det 
går expressbussar till andra delar av 
Hisingen och övriga Göteborg, men 
de boende efterfrågar en lokalbuss i 
området. 

Invånarna identifierar sig med Hju-
vik och Nolered och ser kopplingen 
till andra primärområden som mindre 
stark. De menar att människor som 
kommer på besök utifrån, kommer för 
att besöka vänner och familj som bor 
i området eller för att besöka badplat-
serna. 

De flesta anser sig vara goda gran-
nar och människor bryr sig om varan-
dra, men det kan komma upp diskus-
sioner kring byggplaner och bygglov. 
Hjuviksborna känner samhörighet 
med varandra och beskriver befolk-
ningen som ganska homogen med en 
liten grad av mångfald. 

Invånarna upplever att det är svårt 
att påverka de beslut som rör deras 
närmiljö och likaså vad som sker i 
övriga staden. Samtidigt anger de flera 
exempel på väg- och villaföreningar 

där invånarna går samman och löser 
situationer gemensamt.

Begränsad service

Hjuvik är ett område som man bor i – 
det finns inga arbetsplatser i närområ-
det. Man lämnar området på dagarna, 
för att komma tillbaka på kvällar och 
helger. I närområdet finns det begrän-
sad tillgång till service, handel, vård 
och omsorg. Detta finns i angränsande 
primärområdet Nolered, till exempel 
apotek, folktandvård, vårdcentral, 
mataffär och övrig handel. Invånarna 
önskar en mindre mataffär. Bristen på 
service i närområdet gör att invånarna 
använder bil och/eller moped för att 
ta sig runt.  Man har önskemål om att 
militärområdet ska utvecklas till ett 
rekreationsområde. I området efter-
frågas fler aktiviteter och mötesplatser 
för unga att umgås och mötas på, till 
exempel en fritidsgård. Flera boende 
uppger att segling och fotboll är två 
stora aktiviteter i området som män-
niskorna samlas runt. Det vinnande 
förslaget i Västra Hisingens medbor-
garbudget var upprutning av en stig 
mellan Långrevsvägen och Trånget 
som ligger i området. Många barn och 
unga använder stigen till skola och 
fritidsaktiviteter och den har upplevts 
mörk och otrygg. Stigen har upprus-
tats och försetts med belysning. 

Ungdomar vill bo kvar

Ungdomarna i området upplever att 
de i stort är trygga. Några av ungdo-
marna nämner också att de upplever 

SNaBBfaKta
antal invånare 7 137 (2016)

Områden Norra Hjuvik  
Hällsvik, majvik, Sandvik och  
Hästevik

gränsar till  
nolered och Arendal  

Bevara i område  
området upplevs som tryggt och 
lugnt, nära till hav och natur, goda 
grannar och god gemenskap 

Behov i området  
önskemål om nattvandrare i  
området och trygghetsvandringar, 
ökad tillgänglighet för funktions-
hindrade - höga trottoarkanter  
och vägbulor,  
ökad trafiksäkerhet – skolvägar 
och kollektivtrafik, dialoger med 
politiker om vägfrågor och med 
öckerö, mötesplatser och bostäder 
för unga, ökad service med enklare 
mataffär i området

Planärenden  
Aktuella planärenden majvik 30 
bostäder, norr om Hjuviksvägen 230 
bostäder och skola, åtgärdsvals-
studie väg 155 och öckerö

Hjuvik är ett område man bor 
i - det finns inga arbetsplatser i 
närområdet 

fIgUr 7 Karta över Västra Hisingen 
med Hjuvik utmärkt.

702: Hjuvik
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att andra ungdomar kommer till om-
rådet för att stjäla mopeder och starta 
bråk. En merpart av de tillfrågade 
ungdomarna menar att de är intresse-
rade av att bo kvar i området och att de 
därför önskar små och billiga lägenhe-
ter för att kunna göra detta. De önskar 
också utökad kollektivtrafiken på kväl-
lar och helger. Ungdomarna uppger att 
de använder Amhults affärscentrum, 
Torslanda Torg, biblioteket och lokala 
restauranger för att utföra vardags-
sysslor, träffa vänner och umgås, men 
efterfrågar även fler mötesplatser till 
exempel en park, ett ungdomscafé eller 
en utomhusplats, liksom fler butiker 
och restauranger i området. Precis som 
i övriga medborgardialoger, kommer 
det fram från ungdomarna att deras 
bild av området är att det är lugnt och 
säkert med lite kriminalitet och det 
finns en gemenskap bland de boende. 
En liten del av de tillfrågade tycker att 
de har inflytande och kan vara delak-
tiga i beslut som fattas i området, men 
majoriteten av ungdomarna tycker de 
har en liten chans till påverkan.

många höginkomsttagare

Befolkningen består av en stor andel 
barn, 0–18 år, och deras föräldrar, 
40–50 år. År 2018 förväntas befolk-
ningen mellan 0–5 år minska en 
aning (med cirka 30 personer), medan 
de som är 6–15 år förväntas stanna 
på ungefär samma nivå som 2013. 

Pensionärerna förväntas öka med up-
pemot 170 personer. I området är 6,4 
procent utrikesfödda. De allra flesta 
invånare, 89 procent, bor i småhus och 
10 procent bor i bostadsrätt. Hjuvik 
är det område i stadsdelen som har 
högst andel höginkomsttagare, cirka 
60 procent har en årsinkomst på 374 
000 kr per person eller mer. Den näst 
största gruppen är mellaninkomstta-
gare, där vi finner cirka en tredjedel av 
befolkningen. Medelinkomsten är 429 
500  kr per person och år (2016), men 
mäns medelinkomst ligger betydligt 
högre än kvinnorna, 512 400 kr res-
pektive 346 600 kr. I området är också 
förvärvsfrekvensen hög och 93 procent 
av invånarna mellan 25–64 år arbetar, 
inga stora skillnader mellan könen. 

Hög utbildnigsnivå

Över hälften av invånarna har efter-
gymnasialutbildning och cirka 34 
procent gymnasial. Fler kvinnor än 
män har eftergymnasial utbildning. 
Hjuvik har tillsammans med Nolered 
högst andel ungdomar i stadsdelen 
som är behöriga till gymnasiet, mellan 
90–100 procent. En stor andel invå-
nare, 77 procent, skattar sin hälsa som 
god i mellanområde Torslanda, där 
Hjuvik ingår, vilket är högst i stads-
delen och även över snittet för staden. 
Likaså är medellivslängden hög, för 
män 81,7 år och för kvinnor 84,4 år. 

Ur medBOrgardIaLOg 
medarBetardIaLOg OcH 
UNgdOmSdIaLOg

Sammanhållen stad
trafiken i området skapar otrygghet. 
Annars tryggt att leva och bo i
invånarna identifierar sig med nolered  
Besök utifrån för att besöka vänner och 
familj som bor i området eller badplat-
ser i området.
många ungdomar känner sig trygga
önskan om att kunna bo kvar i området, 
mer varierat bostadsutbud med små 
och billiga hyreslägenheter
önskar dialog med öckerö ang. trafik 
och bostäder
Samspel
Svårt att påverka beslut i deras närmiljö 
och i staden i stort. 
många trivs i området och är goda gran-
nar
önskemål om fler mötesplatser, särskilt 
för ungdomar t.ex. fritidsgård, café eller 
utomhuslekplats. 
Segling och fotboll är stora aktiviteter 
Ungdomar träffar vänner och umgås vid 
Amhults affärscentrum och torslanda 
torg
Få ungdomar upplever att de har infly-
tande och kan vara med och påverka 
beslut i sitt område
Vardagsliv 
Begränsat med tillgång till vardag-
lig service, önskemål om en mindre 
mataffär. Kollektivtrafik som kör lokalt 
i området, inte bara in till centrala delar 
av staden. 
ett område man bor i, det finns inga 
jobb i området.
önskar blandad bebyggelse; oro för att 
trafiksituationen hindrar utbyggnad av 
bostäder
Biblioteket har en viktig social funktion. 
önskemål om att militärområdet 
utvecklas till rekreationsområde.
Identitet 
Kust- och havsnära, lugnt och tryggt, 
tyst och lantligt – men ändå nära sta-
den. Samhörighet, gemenskap och goda 
grannar, ibland osämja kring byggpla-
ner och bygglov. många trivs i området 
Lugnt och säkert och en fördel att det är 
avskilt från områden med mer problem
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fIgUr 8 Åldersstruktur i Jättesten  
i jämförelse med göteborg i stort.
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FIGUR 8 Åldersstruktur i Jä�esten i jämförelse med Göteborg i stort.
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FIGUR 9 Inkomstfördelningen i Jättesten i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborgi stort bland personer 20-64 år, 2015.fIgUr 9 inkomstfördelning i Jättesten i jämförelse med stads-

delen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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De boende i Jättesten uppfattar området som lugnt och 
tryggt och de beskriver sitt område som centralt, grönt och 
bergigt. Den blandning av villor och flerfamiljshus och där-
med också blandning av invånarnas ålder, bakgrund och 
ekonomi lyfts fram som något positivt. .

Invånarna är nöjda med kommunika-
tionerna till den övriga staden och det 
är lätt att transportera sig inom och 
utanför området. Dialogerna vittnar 
också om att det finns en gemenskap 
i området, men att man inte känner 
någon naturlig identitet och koppling 
till andra områden inom stadsdelen, 
utan mer till stadsdelen Lundby. 

ökad delaktighet 

Invånarna efterfrågar en större 
insyn och delaktighet i beslut som rör 
stadsdelen, framförallt kring trafik-
planeringen i området. Trottoarer, 
övergångsställen och mer belysning  

efterfrågas för att barnen ska få en 
säkrare väg till och från skolan. I 
närområdet finns tillgång till vardaglig 
service som förskola, skola och hem-
tjänst, men man saknar en livsmedels-
affär.

Befolkningen i Jättesten har en 
åldersprofil som i princip är identisk 
med Göteborgs. Det innebär att den 
största andelen består av personer 
20–40 år. År 2020 förväntas befolk-
ningen mellan 0–5 år öka med cirka 
170 personer, medan de som är 6–15 år 
förväntas öka med cirka 260 personer. 

Pensionärerna ökar marginellt, ett 20-
tal. 44 procent av Jättestens invånare 
har utländsk bakgrund. Majoriteten 
av invånarna bor i hyresrätter, cirka en 
fjärdedel i bostadsrätter och resterande 
bor i småhus. 

ett genomsnittligt område

Jättesten motsvarar genomsnittet 
för staden rent statistiskt på många 
områden.  Den största gruppen av 
befolkningen, 45 procent, är mel-
laninkomsttagare, vilket motsvarar 
en inkomst på mellan 162 000 kr och 
374 000 kr. Cirka 30 procent tjänar 
under 162 000 kr. Medelinkomsten är 
265 000 kr per person och år. I stort 
speglar inkomstfördelningen i området 
fördelningen för Göteborg. Sysselsätt-
ningsgraden 74 procent, knappt under 
snittet för Göteborg. Största andelen 
av Jättestens befolkning har gymnasial 
utbildning, 41 procent. 40 procent har 
en eftergymnasial utbildning. Därmed 
är Jättesten det område i Biskopsgår-
den som har den högsta andelen ef-
tergymnasial utbildning. Uppemot 87 
procent av ungdomarna har behörighet 
till gymnasiet. 

67 procent av invånarna i Jättesten, 
skattar sin hälsa som god, vilket är 
lägre än snittet för Göteborg med 71 
procent. Medellivslängden bland män 
är 77, 2 år och bland kvinnor 83,1 år. 
Snittet för Göteborg är 78,9 år för 
män och 83,1 år för kvinnor (2008-
2012). 

SNaBBfaKta
antal invånare 6 524 (2016) 

Områden i Jättesten  
Jättestenstorget

gränsar till   
Svartedalen, norra och Södra Bi-
skopsgården och även stadsdelen 
Lundby

Bevara i området  
tryggt och lugnt område, blandat 
område – ålder, ekonomi, ursprung, 
boendeform, bra kollektivtrafik inom 
området samt till andra delar, fina 
grönområden

Behov i området  
önskemål om närhandel, mataffär 
och enklare service i området, fler 
lekplatser och öppen förskola, större 
insyn i trafikplaneringen, oro för att 
området glöms bort i förhållande till 
andra primärområden i stadsdelen

Planärenden   
Långströmsparken 50 radhus.  
Långströmsgatan 480 bostäder 

Jättesten är det område i 
Biskopsgården som har den 
högsta andelen eftergymnasial 
utbildning. 

fIgUr 10 Karta över Västra Hisingen 
med Jättesten utmärkt.
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Identitet 
Centralt, lugnt och med en blandning 
av villor och flerfamiljshus. grönt, 
bergigt och med goda kommunika-
tioner till den övriga staden. ingen 
naturlig koppling till andra primär-
områden inom stadsdelen.gemen-
skap med stadsdelen Lundby.

Ur medBOrgardIaLOg, 

medarBetardIaLOg  OcH 

tryggHetSVaNdrINgar 

Sammanhållen stad
Lugnt och tryggt område,
goda kommunikationsmöjligheter, 
Blandad befolkning och bra 
bostadspriser, oro över 
trafiksituationen 

Samspel
många mötesplatser för vuxna
Brist på delaktighet i beslut som 
rör stadsdelen, framförallt kring 
trafikplanering i området. 
goda grannar och en god 
gemenskap 
mötesplatser på Jättestenstorget, 
Wartagården, biblioteket, Jättes-
tensskolan och på lekplatserna 
Få föreningar i området.   
Fler butiker i området kan ge ökad 
trygghet
Vill ha aktivitetscentrum. 

Vardagsliv 
invånarna trivs, många har bott här 
under en längre tid 
Socialt blandat område – ålder, bak-
grund och ekonomiskt.  
närhet till vardaglig service, men 
önskar närhandel inom det egna 
området.  
Skola och omsorg finns i området. 
Bättre belysning vid lekplatsen, 
samt papperskorg och bollplan.  
Fler trottoarer och övergångsställe, 
för säkrare skolväg för barnen. 
oro för höjda hyror vid ombyggnad 
och nybyggnad vid Långströmsga-
tan
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fIgUr 11 Åldersstruktur i Länsmansgården  
i jämförelse med göteborg i stort.
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FIGUR 12 Inkomstfördelningen i Länsmansgården i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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FIGUR 11 Åldersstruktur i Länsmansgården i jämförelse med Göteborg i stort.

fIgUr 12 inkomstfördelning i Länsmansgården i jämförelse med 
stadsdelen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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Länsmangården präglas av grönområden och höghusbe-
byggelse. invånarna framhåller i olika dialoger att det är ett 
lugnt område med mycket natur och att många trivs och bor 
länge i området. 

I området finns viss vardaglig service, 
såsom mataffär, restaurang, frisör, 
bankomat och fritidsgård. För att ta 
del av mer utökad service såsom apote-
ket och vårdcentral, tar sig invånarna 
till Vårväderstorget i Biskopsgården 
och Wieselgrensplatsen i Lundby. 
Det finns god kollektivtrafik, särskilt 
bussförbindelse 25, inom stadsdelen 
och till andra delar av Göteborg och 
Hisingen. 

Lokalt engagemang

Området har en grundskola och fyra 

förskolor. I området finns även gymna-
siesärskolan Hökegården, med upptag-
ningsområde för hela Göteborg. 

Invånarna upplever att människor 
från andra delar av staden och stadsde-
len kommer till området för att ta del 
av större evenemang, till exempel fot-
bollsmatcher och Biskopsgårdens dag, 
vilket är positivt. Många  upplever sig 
trygga i området men bara 51 procent 
känner sig trygga att gå ut ensamma 
på kvällstid. De säger samtidigt att det 
finns en oro för gäng i området och att 
det finns droghandel och kriminalitet. 
Även att det behövs upprustning av 
hållplatser och gångstråk, samt ökad 
belysning i tunnlar för att öka trygg-

heten. En del upplever att personer 
med olika kulturell bakgrund lever 
parallella liv och att gemenskapen har 
minskat i området. 

Invånarna upplever sig delaktiga 
i stadsdelen, men inte i staden som 
helhet. Det finns ett stort lokalt 
engagemang i kyrkan och på gårds-
föreningar och i det närmsta området. 
Flera viktiga mötesplatser framkom-
mer i dialogerna, till exempel kyrkan, 
torget, Hyresgästföreningens lokal, 
lokalt gym, Svarte mosse, motions-
centralen, bouleplanen, lekplatser och 
utegymmet. Samtidigt önskar man fler 
naturliga mötesplatser där personer i 
olika åldrar och med olika bakgrund 
kan blandas, liksom platser för ungdo-
mar och unga vuxna. 

Viktiga platser för ungdomar

För ungdomarna är Vårvindens fri-
tidsgård, Upptakt, Sjumilahallen och 
Sjumilaskolan viktiga platser. De öns-
kar fler aktiviteter, till exempel simhall 
och en plats att umgås på runt Vårvä-
derstorget, samt aktiviteter på som-
maren. Viktigt att stärka och blanda 
föreningslivet och fritidsverksamheten, 
särskilt för flickor. Vårvinden har idag 
lika många flickor som pojkar som be-
söker verksamheten. De arbetar mål-
medvetet med att öka tillgängligheten 
för alla att kunna delta i aktiviteterna, 
bland annat är verksamheten HBTQ-
certifierad. Ungdomarna uppger att 
området har en negativ bild bland 
allmänheten av kriminalitet, skottloss-
ningar och att det är farligt i området. 

SNaBBfaKta
antal invånare 5 479 (2016)

Områden i Länsmansgården  
Länsmanstorget

gränsar till  
Arendal, Björlanda, norra Biskops-
gården, Svartedalen och även  
stadsdelen norra Hisingen

Bevara i området  
Blandningen av människor och 
deras bakgrund, god gemenskap, 
fina grönområden, bra kommunika-
tioner, fritidsgården Vårvinden, fina 
bostadsgårdar

Behov i området  
öka tryggheten, oro för gäng. ökad 
belysning vid gång- och cykelbanor 
samt gångtunnlar. nyansera om-
rådets rykte och bild i media. Fler 
vuxna ute. ökad vardaglig service. 
Stärka föreningslivet

Planärenden  
70 småhus/ parhus och radhus.  
140 bostäder i flerfamiljshus

invånarna upplever sig delaktiga 
i stadsdelen, men inte i staden 
som helhet.

fIgUr 13 Karta över Västra Hisingen 
med Länsmansgården utmärkt.
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704: Länsmansgården
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28%
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40%
39%

44%
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Göteborg
Västra Hisingen

Länsmansgården
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FIGUR 12 Inkomstfördelningen i Länsmansgården i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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Majoriteten av ungdomarna upplever 
inte att de kan vara med och påverka 
beslut och saker som sker i stadsdelen. 
Skolmiljön beskrivs som tuff.

 Befolkningsföredelningen i Läns-
mangården är lik den för Göteborg 
som helhet. Det finns något fler barn 
under 10 år. År 2020 förväntas be-
folkningen mellan 0–5 år att öka med 
ett 40-tal personer, medan de som är 
6–15 år förväntas att öka med drygt 
120 personer. Pensionärerna minskar 
marginellt.  

Nya småhus  

Länsmansgården har precis fått nya 
småhus, 50 stycken vilket mostvarar 
1 procent av alla bostäder i området. 
Majoriteten av invånarna bort fort-
farande i hyresrätt, 77 procent och 
resterande i bostadsrätt. Fördelningen 
skiljer sig ganska markant från Göt-
borgssnittet.

I området ligger sysselsättningsgra-
den på 62 procent, fler män än kvinnor 
arbetar.  
Knappt en majoritet av invånarna, 
44 procent, tjänar mellan 162 000 kr 
– 374 000 kr och en nästan lika stor 
andel, 42 procent, under 162 000 kr. 
Medelinkomsten i området är 205 000 
kr, men även här har män en högre 
medelinkomst än kvinnorna 236 000 
kr respektive 174 000 kr. 

Cirka en fjärdel av invånarna har 
eftergymnasial utbildning, något fler 
kvinnor än män. Majoriteten har gym-
nasial utbildning, 44 procent och  
30 procent har förgymnasial utbild-
ning, något fler kvinnor än män. I 
området har 66 procent utländsk bak-
grund. Länsmangården tillhör mel-
lanområdet Västra Biskopsgården och 
här skattar 58 procent av invånarna sin 
hälsa som god, vilket är lägre än snittet 
för Göteborg. Medellivslängden bland 
män är 76, 2 år och bland kvinnor 81,3 
år. Snittet för Göteborg är 78,9 år för 
män och 83,1 år för kvinnor.

Ur medBOrgardIaLOg, 
medarBetardIaLOg, 
UNgdOmSdIaLOg OcH 
tryggHetSVaNdrINgar

Sammanhållen stad
Folk besöker stadsdelen för 
t.ex. fotbollsmatcher och 
Biskopsgårdens dag. 
Belysning i tunnlar.
ökad trafiksäkerhet för barnen 
på väg till skolan.

Samspel 
Fler naturliga mötesplatser.
Lokalt engagemang i kyrkan, gårds-
föreningar och trygghetsvandringar. 
Känsla av att glappet mellan de cen-
trala delarna och förorterna har ökat. 
Fler aktiviteter för ungdomar. Unga 
upplever inte att de har inflytande

Vardagsliv
trivs i området, tryggt och många 
känner varandra.
Bor och arbetar inom stadsdelen
Viss otrygghet i området kopplat till 
gäng.
tuff skolmiljö. 
Stärka och blanda föreningslivet 
och fritidsverksamheten, särskilt 
för flickor. 
Positivt med ny skola.

Identitet
god gemenskap, många bott i 
området länge. 
Äldre håller koll på varandra. nöjda 
med kollektivtrafiken. 
negativ bild bland allmänheten av 
kriminalitet.
närhet till natur. 
Fina byggnader, rent och fräscht
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fIgUr 14 Åldersstruktur i nolered i jämförelse 
med göteborg i stort.
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FIGUR 15 Inkomstfördelningen i Nolered i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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FIGUR 14 Åldersstruktur i Nolered
i jämförelse med Göteborg i stort.

fIgUr 15 inkomstfördelning i nolered i jämförelse med stads-
delen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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i nolered uppskattar invånarna att bo i ett tryggt område med 
närhet till naturen. Här finns många barnfamiljer. Befolkningen 
är välutbildad och har god hälsa. medelinkomsten är hög och 
92 procent förvärvsarbetar. Frågor om trafik, kollektivtrafik och 
cykelvägar är viktiga.

705: nolered

Majoriteten av de Noleredsbor som 
deltagit i förvaltningens medborgar-
dialoger uppger att de trivs i området 
och känner sig trygga. De beskriver en 
stor samhörighetskänsla och att man är 
goda grannar. Naturen med havet och 
skogen är viktig och en av anledning-
arna till att man vill bo här. Många 
är ofta ute i naturen och använder 
vandringslederna och tycker att det är 
positivt för barnen att den möjligheten 
finns. De påminner om att tänka på 
naturen och tillgängligheten till den 
när det planeras för ny bebyggelse.

en ung befolkning

Nolereds befolkning är ung och en 
stor andel består av barn och deras 
föräldrar. 2020 väntas antalet barn i 
området öka. Barn i ålder 0–5 år är i 
princip oförändrade men 5–16 åring-
arna uppskattas öka med 150 stycken. 
Pensionärerna väntas öka med ett tret-
tiotal. 61 procent av befolkningen bor i 
småhus och 15 procent i hyresrätt och 
resterande i bostadsrätt. Nolered har 
den största andelen av hyresrätter och 
bostadsrätter i Torslanda.  10 procent 
av invånarna har utländsk bakgrund.  

Hälften av Noleredsborna har en 
årsinkomst på 374 000 kr eller högre 
och män tjänar drygt 100 000 kr mer 
än kvinnorna. 30 procent är mellanin-
komsttagare.  Sysselsättningsgraden är 
92 procent och i stort inga skillnader 
mellan könen. Närmare hälften har en 
eftergymnasial utbildning. De flesta 
ungdomar (98 procent) har behörighet 
till gymnasiet. Det är 76 procent av 
invånarna i mellanområde Torslanda 
som skattar sin hälsa som god, vilket 
är högre än snittet för Göteborg.  
Likaså är medellivslängden hög, för 
män 81,6 år och för kvinnor 84,2 år. 

Kritik mot kollektivtrafiken

En del Noleredsbor kör bil eller mo-
ped. Kollektivtrafiken består av både 
lokalbussar och expressbussar. Från 
knutpunkten Amhults resecenter går 
det att ta sig med buss till centrala 
Göteborg, andra delar av Hisingen och 
övriga staden. 

I medborgardialoger har det kom-
mit fram kritik mot kollektivtrafikens 
förbindelser med resten av staden, spe-
ciellt med Biskopsgården. Deltagarna 
har menat att kommunikationerna dit 
behöver förbättras så att äldre kan nå 
aktiviteter där. Bland ungdomar finns 
önskemål om bättre kollektivtrafik 
på kvällar och helger och en snabbare 
förbindelse in till centrala Göteborg. 
Detta är en av de saker som skulle 
kunna få ungdomarna att välja bo kvar 
i området.

Cykelvägarna upplevs som bristfäl-
liga, särskilt från Lilleby till Sillviks 

SNaBBfaKta
antal invånare 10 443 (2016)

Områden i Nolered  
Amhult, Centrala torslanda, Lilleby 
och tumlehed

gränsar till  
Arendal, Hjuvik och Björlanda

Bevara i området   
närheten till natur och hav.  
trygghet, trivsel och samhörighets-
känsla. Den nuvarande tillgänglig-
heten till vardaglig service och 
handel

Invånarnas behov  
Kommunikation och dialog med 
politiker, förbättrad   trafiksituation 
inklusive  kollektiv-trafik och gång- 
och cykelbanor, fler mötesplatser 
och bostäder för äldre och unga, 
vardaglig service vid torslanda torg

Planärenden  
500 bostäder, program för centrala 
torslanda torg. tvärförbindelse 
Kongahällavägen-Väg 155. Fortsatt 
utbyggnad av bostäder och handel i 
Amhult 2

Här finns en stor samhörighets-
känsla och vi är goda grannar. 
Det är många idrottsföreningar 
och samfälligheter som skapar 
gemenskap.

fIgUr 16 Karta över Västra Hisin-
gen med nolered utmärkt.
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badplats och rekreationsområde. Man 
vågar inte cykla med barnen längs de 
stora vägarna och det saknas cykel-
kontakt med övriga staden. Ett annat 
problem är mopeder som buskör på 
cykelbanor.

Utbud och service

I Nolered finns bra tillgänglighet 
till service, handel, vård och omsorg. 
Här finns 8 skolor, 13 förskolor och 2 
äldreboenden. Det finns vårdcentral, 
folktandvård och apotek vid Amhults 
affärscentrum och Torslanda torg. 
När invånarna listar mötesplatser i 
området nämns livsmedelsbutiker, 
Torslanda torg, Vingen, Torslandahal-
len, fotbollsplaner, kyrkan och Tors-
landa bibliotek. Det finns olika bilder 
av hur kulturhuset Vingen används, 
men några anser att det skulle kunna 
användas mer. De menar att det sak-
nas en mötesplats för äldre och att det 
behövs fler mötesplatser för ungdomar, 
till exempel en fritidsgård.

Utsmyckning av Amhults torg med 
till exempel blommor och julgran öns-
kas. Likaså upprustning av Torslanda 
torg önskas och kommunal verksam-
het vid torget. En enkätundersökning 
visar att de platser som beskrivs som 
otrygga är Torslanda torg, Amhults 
resecenter och Klockedammen. Oron 
över framförallt trafiksituationen och 
att den hindrar nybyggnad av bostäder 
framförs. 

Ungdomarna trivs och känner sig 
trygga i Nolered. Även ungdomarna 
själva efterfrågar mötesplatser att 
umgås på. Några önskar exempelvis en 
park, ett ungdomskafé eller en utom-
husplats, andra efterfrågar fler butiker 
och restauranger i området. 

Idag använder unga platser som 
egentligen är till för andra ändamål för 
att mötas och umgås på. Många träffar 
vänner och utför vardagliga sysslor i 
Amhults affärscentrum. Andra viktiga 
platser är Torslanda torg och restau-
ranger. 

Saknar dialog

I medborgardialogerna berättar 
många att de känner delaktighet i 
närområdet. Några har tagit upp att 
de anser att stadsdelsnämnden har för 
lite fokus på Torslanda och att politi-
kerna inte syns i området till vardags. 
Synpunkter har också framförts om att 
man saknar en dialog med beslutsfat-
tare. Man upplever inte att de lyss-
nar på de boende och inte heller ger 
respons på förslag som ges.

 Upplevelsen är liknande bland ung-
domar, då få ungdomar upplever att de 
har inflytande och kan vara delaktiga i 
beslut som fattas i området. 

Många Noleredsbor upplever att de 
har mer gemensamt med Öckeröarna 
än med övriga Göteborg och Västra 
Hisingen. 

Ur medBOrgardIaLOg,
medarBetardIaLOg 
OcH UNgdOmSdIaLOg

Sammanhållen stad
tryggt område
Buskörning med moped
Kritik mot kollektivtrafik
Få besökare från övriga staden
Arendal är otryggt
mer gemensamt med öarna än med 
övriga göteborg
torslanda torg är otryggt för unga
Behövs billiga lägenheter för unga
önskar tvärförbindelse Kongahäl-
lavägen- Väg 155
Samspel
många mötesplatser för vuxna
Vingen kan användas mer
Saknas mötesplats för äldre
Behövs fler mötesplatser för unga
Svårt att få föräldrar att ställa upp 
på vuxenvandring
Delaktighet i närområdet
Saknar politikernärvaro
Fler mötesplatser för unga
Unga upplever inte att de har infly-
tande
Vardagsliv
De boende trivs
närhet till service
Saknas fritidsgård för unga
Saknas bostäder för unga
Bristfälliga cykelvägar
Kritik mot kollektivtrafik
Unga vill ha bättre kollektivtrafik
Fler mötesplatser för unga
oro för trafiksäkerhet, bättre kollekt-
ivtrafik, säkrare vägar framförallt 
passager över Kongahällavägen
Identitet
Samhörighetskänsla i området
Föreningar skapar gemenskap
naturen är viktig
mötesplats: Amhult
Saknar dialog med beslutsfattare
De unga trivs
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fIgUr 17 Åldersstruktur i norra Biskopsgården i 
jämförelse med göteborg i stort.
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FIGUR 18 Inkomstfördelningen i Norra Biskopsgården i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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FIGUR 17 Åldersstruktur i Norra Biskopsgården
i jämförelse med Göteborg i stort.

fIgUr 18 inkomstfördelning i norra Biskopsgården i jämförelse 
med stadsdelen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 
2015.
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norra Biskopsgården är ett mångkulturellt område som 
präglas av flerbostadshus och närhet till handel och  
service. Här bor många barnfamiljer och unga vuxna och 
över hälften av invånarna är utrikesfödda. majoriteten av 
invånarna har en låg inkomst.

701: norra Biskopsgården

Invånarna i Norra Biskopsgården 
beskriver, i förvaltningens medbor-
gardialoger, områdets identitet utifrån 
att många kulturer samlas på en liten 
yta. Ungdomar ser den mångkultu-
rella prägeln som positiv. I samtal med 
invånare framkommer att det finns en 
låg känsla av tillhörighet i området. 
Många invånare upplever att de inte 
känner många i området och har pla-
ner på att flytta. Bland de boende finns 
en oro för våld och skjutningar som 
präglat området under perioder. På 
senare tid upplever många dock att det 
har blivit lugnare. Invånarnas känsla av 
delaktighet och mellanmänsklig tillit 

är låg och många menar att de saknar 
information om aktiviteter som erbjuds 
och om vad som är på gång i området.

I närområdet finns tillgång till 
bekvämligheter som service, handel, 
vård och omsorg. Mataffärer, övrig 
handel, vårdcentral och folktandvård 
finns på nära håll, samt en skola och 
fyra förskolor. Stadsdelsförvaltningen 
erbjuder även hemtjänst i området. 
Med buss och spårvagn kan man ta sig 
till olika delar av stadsdelen och övriga 
Göteborg. 

Befolkningen består av en stor andel 
barn och även unga vuxna 20–30 år, 
vilket är högre än snittet för  
Göteborg. Andelen äldre personer 
över 65 år är lägre än i Göteborg i 
stort. Till 2018 beräknas antalalet 
0–5-åringar ha ökat med ett trettio-
tal, medan de äldre barnen blir något 
färre. Pensionärerna förväntas bli ett 
trettiotal fler. Det är 85 procent av 
invånarna som har utländsk bakgrund. 
De allra flesta i området bor i hyres-
rätt, 90 procent, åtta procent bor i 
småhus och två procent i bostadsrätt. 

Låg medelinkomst

Majoriteten av invånarna i Norra 
Biskopsgården har en låg inkomst, 
alltså en årsinkomst på under 162 000 
kronor per person. Medelinkomsten är 
164 000 kronor. Sysselsättningsgraden 
speglar till viss del inkomstmönstret 
och 53 procent mellan 25 och 64 år 
förvärvsarbetar, fler män än kvinnor.  
Cirka 16 procent lever på försörjnings-
stöd. 

En stor andel av invånarna, 38 
procent, har en utbildningsnivå som 
är lägre än gymnasienivå. Det är bara 
cirka 15 procent som har eftergym-
nasial utbildning. Behörigheten till 
gymnasiets yrkesförberedande pro-
gram speglar till stor del de vuxnas 
utbildningsmönster. Det är mer än 35 
procent av ungdomarna som inte har 
behörighet. Ungdomarna i området 
menar att fler platser för läxläsning 
vore positivt för skolresultaten. 

SNaBBfaKta
antal invånare 5 260 (2016)

Områden i Norra Biskopsgården 
Friskväderstorget

gränsar till  
Arendal, Länsmansgården, Södra 
Biskopsgården och Svartedalen

Bevara i området  
Blandning av olika kulturer, ursprung 
och erfarenheter, rikt föreningsliv, 
mötesplatsen Sjumilahallen

Behov i området  
öka tryggheten, tillit och förtro-
ende mellan invånare och stads-
delsförvaltning och politiker. en 
mer attraktiv skola och läxhjälp och 
språkträning, fler arbeten, fler vuxna 
ute på gator och torg, ökad belys-
ning i området, fler mötesplatser för 
ungdomar och kvinnor och ökade 
öppettider till de befintliga mötes-
platserna, bättre information och 
kommunikation om vad som pågår 
i området. Upprustning av bostad-
sområden

Planärenden  
Väderlekstorget

Känslan av delaktighet är låg 
och många menar att de saknar 
information om vad som är på 
gång i området.

fIgUr 19 Karta över Västra Hisingen 
med norra Biskopsgården utmärkt.
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FIGUR 18 Inkomstfördelningen i Norra Biskopsgården i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.



LokaLt utveckLingsprogram för västra Hisingen 2015–18 | DeL 2: områDesbeskrivningar62

Ur medBOrgardIaLOg, 
medarBetardIaLOg, 
UNgdOmSdIaLOg OcH 
tryggHetSVaNdrINgar

Sammanhållen stad
Social barriär mot andra  
primärområden
en del platser i området upplevs  
som läskiga
nattvandrare efterfrågas
Unga menar att området har alldeles 
för dåligt rykte i övriga staden
Unga önskar lägenheter med låg 
hyra
Samspel
Fler aktiviteter i området önskas
Bättre information om aktiviteter 
som erbjuds
ökad integration inom området 
önskas
Låg känsla av delaktighet och möj-
lighet till påverkan
Unga önskar fler mötesplatser
mer boendeinflytande önskas ex 
vid ombyggnad/ upprustning av 
bostäder
Vardagsliv
Viss service saknas i området
Föräldrar önskar fler engagerade 
lärare, ser skolan som viktig
Unga upplever rädsla för att röra sig 
fritt utomhus under kvällstid
Unga efterfrågar fler mötesplatser
Behov av upprustning av lägenheter
Identitet
Finns ingen samlad identitet
många kulturer på liten yta
invånarna önskar att de kan integre-
ras med varandra
Språkundervisning i svenska önskas
Unga upplever den mångkulturella 
prägeln som positiv
Unga beskriver området som 
trivsamt trots negativa inslag

Viktiga mötesplatser

Ungdomarna beskriver att det är 
viktigt att det finns platser där de kan 
mötas och umgås. Förutom biblioteket 
lyfter ungdomarna fram mötesplatser 
som livsmedelsaffärer, Sjumilahallen, 
fritidsgården Vårvinden, Sjumila-
skolan och torget. Andra platser som 
är viktiga för ungdomarna är kaféer, 
second hand-affären, moskén och 
föreningslokaler. Här brukar ungdo-
marna framförallt träffas och umgås 
med vänner. Vissa nämner att de bara 
är ute på gatorna och promenerar runt 
i området. 

Nära till stad och natur

Många av ungdomarna tycker 
att det saknas något i området, till 
exempel en lekplats för mindre barn, 
en fritidsgård och en basketplan. En 
del tjejer vill ha en plats där tjejer kan 
umgås och ha roligt utan killar.

Samtidigt påpekar många ungdo-
mar att det finns mycket bra med om-
rådet: trevliga och bra människor, att 
man får hjälp om man behöver, lugnt 
och rent. Det är nära till både stad 
och natur och det finns föreningar, 
fotbollsplaner och basketplaner som är 
fina och går att använda.

Det är 66 procent av invånarna i 
mellanområdet Västra Biskopsgården 
som skattar sin hälsa som god, vilket 
är betydligt lägre än snittet för  

Göteborg, 71 procent. Medellivsläng-
den bland män är 76,2 år och bland 
kvinnor 81,3. Snittet för Göteborg är  
83,1 år för kvinnor och 78,9 för män. 

SJUmILaHaLLeN i norra Biskopsgården, vid Friskväderstorget finns aktivitetshuset Sjumilahallen, 
en plats för idrott och kultur för alla åldrar.
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fIgUr 20 Åldersstruktur i Svartedalen  i jämförelse 
med göteborg i stort.
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FIGUR 21 Inkomstfördelningen i Svartedalen i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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FIGUR 20 Åldersstruktur i Svartedalen
i jämförelse med Göteborg i stort.

fIgUr 21 inkomstfördelning i Svartedalen i jämförelse med 
stadsdelen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.
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Svartedalen är till ytan och, näst efter Jättesten även till 
invånarantalet, det minsta av stadsdelens primärområden. 
i Svartedalsområdet finns det begränsad tillgänglighet vad 
gäller service, handel och kollektivtrafik. .

Mataffärer, övrig handel, banker, apo-
tek, vårdcentral och folktandvård finns 
inte i området utan kräver transport 
till angränsande primärområden. Då 
använder man bil eller kollektivtra-
fik för att nå handel och service, till 
exempel stormarknaderna Bäckebol, 
Backaplan, Torslanda eller Wiesel-
grensplatsen. Det finns en grundskola, 
två förskolor och ett äldreboende i 
området, liksom ett trygghetsboende. 
Kollektivtrafiken i Svartedalen utgörs 
av en busslinje, som inte når alla plat-
ser inom området, till exempel  
Svartedalens äldrecentrum.  

I dialogerna framkommer det att 
invånarna trivs i området och att man 
vill bo kvar. Det är positivt att det 
finns möjlighet till boendekarriär inom 
området, då det är blandad bostads-
bebyggelse. Invånarna upplever att 
förskola och skola är bra och att detta 
lockar barnfamiljer till området.

Nära naturen 

Man framhåller också att det  
finns en god gemenskap i området  
och att man identifierar sig med 
Biskopsgården, centrala Hisingen och 

Jättesten. Några invånare uttrycker det 
som att man som Svartedalsbo värnar 
om ”det gröna” och bor där på grund 
av närheten till naturen. Invånarna 
framhåller också skogen som en mö-
tesplats vid promenader, träning eller i 
samband med att man rastar hunden. 
Samtidigt önskar man fler naturliga 
mötesplatser att umgås på. I Lång-
strömsparken finns bygglekplatsen som 
lockar barn och familjer och som är 
bemannad med personal på sommar-
halvåret. 

Det framkommer också att det 
finns en känsla av otrygghet utomhus 
på kvällstid, till exempel behövs ökad 
belysning i gångtunneln mellan  
Länsmangården och Svartedalen. 

De boende framhåller också en 
otrygghet kopplat till trafiken där 
bilar kör för fort, vilket ökar risken 
för cyklister och gångtrafikanter. Det 
finns en oro för att området har fått en 
negativ klang de senaste åren. 

fler äldre

Området har en hög andel äldre 
personer över 65 år i stadsdelen och 
högre än Göteborg i stort. År 2020 
förväntas befolkningen mellan 0–5 år 
öka med ett 50-tal, medan de som är 
6–15 år tros öka med cirka ett 100-tal. 
Pensionärerna är oförändrad de kom-
mande åren. 65 procent av invånarna 
har utländsk bakgrund. Svartedalens 
äldrecentrum har ett 80-tal lägenheter 
i äldreboende. Vidare finns korttids-
boende, dagsverksamhet för äldre, 
hemtjänst och hemsjukvårds lokaler. 

SNaBBfaKta
antal invånare 4 055 (2016)

Områden i Svartedalen  
Långströmsparken

gränsar till  
Länsmansgården, Jättesten, norra 
Biskopsgården och även stadsdelen 
Lundby

Bevara i området  
god gemenskap, fina grönområde-
na och bygglekplatsen. tillgång till 
skog, buss 31 och bra hemtjänst

Behov i området  
Utökad kollektivtrafik framför allt 
till äldreboendet, mer belysning på 
gång- och cykelvägar för att öka 
tryggheten, utökad närservice och 
upprustning av fastigheter på  
Långströmsgatan

Planärenden   
ombyggnad av Svartedalsskolan. 
190 bostäder vid norra Fjädermolns-
gatan 

Här finns stadsdelens 
högsta andel bostadsrätter 
och över hälften av invånarna 
bor i bostadsrätter

fIgUr 22 Karta över Västra Hisingen 
med Svartedalen utmärkt.

703: Svartedalen
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Svartedalsskolan och äldreboende har 
gemensamt kök och matsal.

Här finns stadsdelens högsta andel 
bostadsrätter och mer än en tredjedel 
av invånarna bor i bostadsrätt.  
59 procent bor i hyresrätt och  
5 procent i småhus. 

Närmare hälften av invånarna i 
Svartedalen befinner sig i mellan-
kategorin på inkomstnivå och tjänar 
162 000 kr–374 000 kr per person och 
år. Medelinkomsten är 215 000 kr, där 
män har en medelinkomst på 240 000 
kr och kvinnor 187 000 kr. 

I området arbetar 61 procent, även 
här fler män än kvinnor. Av invånarna 
i Svartedalen är det 28 procent av 
befolkningen som har en eftergymna-
sial utbildning, något fler kvinnor än 
män. När det gäller gymnasial utbild-
ning har något fler kvinnor än män 
gymnasial utbildning, totalt 44 procent 
i området. 

60 procent av invånarna i mellan-
området Östra Biskopsgården, dit 
Svartedalen tillhör, skattar sin hälsa 
som god, vilket är lägre än snittet för 
Göteborg (71 procent). Medellivsläng-
den bland män är 77, 2 år och bland 
kvinnor 83,1 år. Snittet för Göteborg 
är 78,9 år för män och 83,1 år för 
kvinnor (2008-2012). 

Sammanhållen stad 
Bo centralt men ändå nära natur  
Bilister håller inte hastighetsbegräs-
ningarna 

Samspel
trivs i Svartedalen, man bor gärna 
kvar i området. 
Skogen ses som mötesplats. 
Upprustning av fotbollsplanen och 
hållplatsen vid Väderilsgatan 

Vardagsliv
Krävs transport med bil eller 
kollektivtrafik för att nå handel 
och service. 
Bra förskola och skola lockar barnfa-
miljer till området. 
möjlighet till boendekarriär inom 
området, blandat boende  
önskemål om att kollektivtrafiken 
når alla platser inom området, t.ex. 
Svartedalens äldrecentrum. 
Behov av buss med ramp.

 
Identitet
god gemenskap och goda grannar 
Svartedalens identitet är skogsom-
rådena och att man som invånare 
värnar om ”det gröna”. 
identifierar sig med Biskopsgården, 
centrala Hisingen och Jättesten.

 

Ur medBOrgardIaLOg, 
medarBetardIaLOg OcH 
tryggHetSVaNdrINgar
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FIGUR 23 Åldersstruktur i Södra Biskopsgården
i jämförelse med Göteborg i stort.
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fIgUr 23 Åldersstruktur i Södra Biskopsgården  
i jämförelse med göteborg i stort.
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FIGUR 24 Inkomstfördelningen i Södra Biskopsgården i jämförelse med stadsdelen 
och Göteborg i stort bland personer 20-64 år, 2015.fIgUr 24 inkomstfördelning i Södra Biskopsgården i jämförelse 

med stadsdelen och göteborg i stort bland personer 20-64 år, 
2015.



LokaLt utveckLingsprogram för västra Hisingen 2015–18 | DeL 2: områDesbeskrivningar 69

På och runt torget finns apotek, 
folktandvård, mataffär, vårdcentral, 
annan handel, skola, träffpunkt, 
fritidsgård, omsorg, stadsdelshuset 
och medborgarkontor. I området 
finns en grundskola och sex förskolor. 
Kollektivtrafiken i området består av 
både buss- och spårvagnstrafik, med 
frekventa avgångar även på kvällar och 
helger.

De boende beskriver området som 
grönt och nära skogen, men samtidigt 
nära staden. Det är ett öppet och av-
slappnat klimat mellan invånarna, med 
hög acceptans och det är lätt att få 
kontakt med andra boende. Det finns 

en mångfald av människor i området, 
vilket uppfattas som positivt. Samti-
digt identifierar sig invånarna i Södra 
Biskopsgården inte med invånarna 
i närliggande primärområden inom 
stadsdelen, utan beskriver sin tillhörig-
het mer till Lundby. Vårväderstorget 
är under utveckling och det finns även 
planer på att bygga ihop området mer 
med Lundby, vilket stämmer överens 
med invånarnas önskan.   

önskar ökad trygghet

I invånardialogerna framkommer det 
att det är otryggt att promenera själva 

på kvällar i området, samt att det  
finns en oro för kriminella gäng och 
mopedåkning. Det finns även platser 
och gångstråk där de boende önskar 
mer belysning, fler bänkar och ny 
asfaltsbeläggning, till exempel området 
vid Blidvädersgatan, spårvagnsbron 
och körsbärsallén vid Vårväderstorget. 
Invånarna önskar även fler aktivite-
ter och mötesplatser. De menar att 
eftersom många bor trångt, behövs 
det platser utanför hemmet där de kan 
mötas för att umgås. Idag träffas invå-
narna på mötesplatser så som bibliote-
ket, livsmedelsaffären, Svarte Mosse, 
Vårväderstorget, kyrkan med flera. 

Det som utmärker befolkningen i 
Södra Biskopsgården är att det finns 
en stor andel unga vuxna 20–30 år. 
Andelen är betydligt högre än i stads-
delen i stort och Göteborgssnittet. I 
övriga åldersgruppen är det en ganska 
jämn fördelning som följer Göteborgs 
snitt. År 2020 förväntas befolkningen 
mellan 0–5 år att öka marginellt, med-
an de som är 6–15 år förväntas att öka 
med ett 170-tal. Äldre personer över 
65 år väntas öka marginellt. De flesta 
i området bor i hyresrätter, 86 procent, 
medan 10 procent bor i bostadsrätter 
och 4 procent i småhus. 

Kvinnor har högre utbildning

Största andelen av Södra Biskops-
gårdens befolkning har gymnasial 
utbildning, 38 procent. Något mer 
än en tredjedel har eftergymnasial 
utbildning, vilket är bland den högsta 
andelen i Biskopsgården men något

SNaBBfaKta
antal invånare 7 716  (2016)

Områden i Södra Biskopsgården 
Vårväderstorget och  
Väderlekstorget

gränsar till  
Arendal, norra Biskopsgården, Jät-
testen och stadsdelen Lundby

Bevara i område  
Blandad befolkning, fina grönom-
råden, bra kollektivtrafik och närhet 
till vardaglig service och mötesplat-
ser, Vårväderstorgets fortsatta ut-
veckling och en tradition av dialoger 
och samverkan mellan invånare och 
stadsdelsförvaltningen och politiker 

Behov i området  
Höjda skolresultat, utveckling av lek- 
och mötesplatser, möjligheten att 
hyra lokaler, minskad barriär mellan 
södra och norra Biskopsgården och 
ökad trygghet

Planärenden  
Program för Biskopsgårdens södra 
entré. Vid Byvädersgången är byg-
gnationen av etapp 2 pågående med 
cirka 38 st radhus

Det finns en stor andel unga 
vuxna 20-30 år, betydligt högre 
än i stadsdelen i stort och 
göteborgssnittet

fIgUr 25 Karta över Västra Hisingen 
med Södra Biskopsgården utmärkt.

708: Södra Biskopsgården
Södra Biskopsgården utgör entrén till stadsdelen Västra 
Hisingen om man kommer från de centrala delarna av 
göteborg Här finns god tillgång till service, handel, vård och 
omsorg i nära anslutning till bostadsområdena, särskilt kring 
Vårväderstorget.
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under snittet för Göteborg. Något fler 
kvinnor än män är högutbildade.  
64 procent av Södra Biskopsgårdsbor-
na i åldern 25–64 år förvärvsarbetar 
och fler män än kvinnor. Störst andel 
av invånarna mellan 25 och 64 år, 47 
procent, är mellaninkomsttagare med 
en inkomst på 162 000 kr – 374 000 kr 
och 39 procent har en låg inkomst (en 
inkomst under 162 000 kr). Detta är 
en högre andel än för Göteborg i stort, 
28 procent Medelinkomsten är  
211 000 kr. Precis som i övriga pri-
märområden och i Göteborg i stort, 
har män i området en högre medel-
inkomst än kvinnorna i området (245 
000 kr och 173 000 kr).  

 

Ur medBOrgardIaLOg, 
medarBetardIaLOg OcH 
tryggHetSVaNdrINg

Sammanhållen stad
oro för att promenera själva utom-
hus på kvällar 
oro för kriminella gäng, lösa hundar 
och att flera platser och gångstråk 
saknar belysning
identifiering med Lundby, snarare 
än norra Biskopsgården. 

Samspel
önskemål om fler aktiviteter och 
mötesplatser i närområdet
Behov av mötesplatser, då området 
är trångbott 
mötesplatser idag är biblioteket, livs-
medelsaffär, Svarte mosse, Vårväder-
storget, kyrkan med flera. 

Vardagsliv
Bra och tillgänglig service i närområ-
det, Vårväderstorget
god kollektivtrafik bestående av 
både buss-och spårvagn
Upprustning av gångstråk, asfalts-
beläggning, buskar och området 
Blidvädersplan.
önskemål om ökad tryghet och bely-
sning vid spårvagnsbron, körsbärsal-
lén Vårväderstorget och entrén till 
stadsdelshuset
Bra beslysing i bostadsområdena 
Höst- och Sommarvädersgatan och 
Blidvädersgatan
Vårväderstorget behöver förstärkas:
oro för brottslighet
gemensamma trygghetsvandringar 
med Lundby önskas

Identitet
grönt  och nära skogen, men samti-
digt nära staden
öppet och avslappnat klimat mellan 
invånarna
Hög acceptans, lätt att få kontakt 
med andra boende och positivt med 
en mångfald av människor.
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