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Läsanvisningar
I det här dokumentet finns underlag i form av statistik och analyser som 
tagits fram som ett underlag till den fördjupade översiktsplanen Utbygg-
nadsstrategi 200 000 invånare etapp 1. Statistiken är framtagen utefter 
stadsdelar indelade efter nyckelkodssystemet NYKO 3. Uppdelningen 
enligt NYKO kommer ifrån SCB och är ett system för att göra en finare 
geografisk indelning än län och kommun. Indelningen i nivå 3 utgör kom-
munens statistiska stadsdelar.

I följande avsnitt redovisas statistik, analyser och resultatet av den tidiga 
medborgardialog som gjordes tidigt i arbetet med utbyggnadsstrategin för 
Torsvik. Stadsdelarna redovisas i nummerordning i förhållande till sin 
NYKO 3 beteckning.

På kommunens hemsida finns ett interaktivt kartverktyg som visar plan-
förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Utbyggnadsstrategi 200 
000 invånare. I kartverktyget finns en karta med alla samlade underlag 
som planförslaget bygger på. I detta dokument finns en sammanställning 
av den statistik och de analyser som legat till grund för de generella ställ-
ningstagandena i varje stadsdel.

Sökord: utbyggnadsstragi 200 000
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God kollektivtrafik

SNABBA FAKTA

 » 253 boende

 » hushåll

 » 4 477 arbetsplatser

 » 68 boende per km2 planlagd mark

 » 1 276 boende + arbetsplatser per 
km2 planlagd mark

Statistik från år 2018

332 Torsvik
Med anledning av att stadsdelen för Torsvik med den här avgränsningen 
är framtagen för arbetet med Utbyggnadsstrategin finns inte all informa-
tion som finns för övriga stadsdelar. Här redovisas den statistik som finns 
och de analyser som är relevanta för stadsdelens funktion.

Så tyckte medborgarna
I medborgardialogen som gjordes tidigt i arbetet med utbyggnadsstrategin 
var det endast ett fåtal som gav synpunkter om Torsvik. På grund av få 
svarande redovisas inte det resultatet här.

Service
Kartorna visar medelavståndet från olika servicefunktioner på gator och 
vägar. Det färgmarkerade vägnätet visar medelavståndet och punktmarke-
ringarna visar var den närmaste servicen finns inom varje kategori.
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Livsmedelsbutik
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