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Handling 2014 nr 23 
 

Antagande av detaljplan för Tuve centrum 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 17 
januari 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplanen för bostäder och förskola i Tuve centrum inom stadsdelen 
Tuve i Göteborg upprättad den 26 mars 2013 och reviderad den 17 
december 2013 antas. 

 - - - - 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från MP 
som yttrande en skrivelse från den 19 februari 2014. 
 

 

Göteborg den 19 februari 2014 
Göteborgs kommunstyrelse 
 
 
 
Anneli Hulthén 

Lina Isaksson 
 



    Dnr 0351/14 
 
Yttrande MP     2014-02-19 
 
                                                         Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad  
 
        
Ärende 2.1.1 
 
Antagande av detaljplan för Tuve centrum 

 

Vi anser att förskolan borde flyttas från kullens norra del. Stabiliteten i lermassorna förefaller 
inte vara helt säkra. Att ta bort skog som är håller ihop marken och medför ändrade 
vattenförhållanden samt en lokalisering på förskolan på lutande markförhållanden är inte 
tillfredsställande. Därtill kommer att ädellövskogen som delvis försvinner har stora 
naturvärden. 
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2014-01-17 
Diarienummer 0351/14 
Repronummer 28/14 

Stadsledningsstaben 
Stadsutveckling, klimat och miljö 
Lena Risfelt 
Telefon 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se 

 
 

Antagande av detaljplan för Tuve centrum 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplanen för bostäder och förskola i Tuve centrum inom stadsdelen 
Tuve i Göteborg upprättad den 26 mars 2013 och reviderad den 17 
december 2013 antas. 

 
 

Sammanfattning 
Planområdet ligger i anslutning till Tuve torg, cirka 5 kilometer från centrala Göteborg. 
Planförslaget innebär byggrätt för ca 200 bostäder i flerbostadshus i två delområden, en 
ny förskola med cirka 8 avdelningar samt en tillbyggnad av centrumkvarteret vid Tuve 
torg. Detaljplanen syftar dessutom till att förbättra Nolehultsvägens utformning så att 
den blir mer stadsmässig.  

Flerbostadshusen i det norra kvarteret består av hyresrätter i punkthus i 7-9 våningar, ca 
90 lägenheter. I det södra kvarteret byggs bostadsrätt i punkthus i 5-6 våningar, ca 110 
lägenheter där två av de fem planerade husen är riktade till boende som är 55 år och 
äldre.  

Under både samråd och utställning yttrade sig många och framförde kritik mot 
förslaget. Många Tuvebor befarar att en realisering av planförslaget ska få en negativ 
inverkan på stadsdelens befintliga kvaliteter. Detaljplanen är den första i centrala Tuve 
med högre hus och området kring centrum kommer att förändras genom den nya skalan 
på bebyggelsen. Från samrådet finns kvarstående erinringar från närboende även 
rörande placering, Nolehultsvägens utformning, ökad trafik, buller och minskade 
grönytor. De viktigaste synpunkterna, som inkommit under utställningen är att 
länsstyrelsen anser att trafikbullernivåerna är för höga med hänsyn till läget och att 
åtgärder bör vidtas för att få ned nivån under 60 dBA ekvivalent nivå. Synpunkter från 
närboende är i huvudsak lika de som framfördes i samrådet.  
 

Ärendet har nu översänts av byggnadsnämnden till kommunfullmäktige för antagande 
eftersom det vid samråden framkommit många synpunkter från närboende och att 
planen innebär en förändring av områdets karaktär.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandebeskrivningen redovisar att planens ekonomi innebär att 
fastighetsnämndens utgifter för iordningställande av de kommunaltekniska 
anläggningarna, såsom gator, gång- och cykelvägar, natur- och parkmark, flytt av va-
ledningar samt eventuella kompensationsåtgärder sammantaget bedöms täckas genom 
fastighetsnämndens inkomster från försäljning respektive tomträttsupplåtelse av mark.  

Trafiknämndens utgifter i investeringsskedet kommer att till övervägande del bekostas 
genom exploateringsbidrag från fastighetsnämnden.  

Framtida drift bedöms hamna på motsvarande nivå som idag och belasta trafiknämnden. 
Park- och naturnämnden får inga utgifter till följd av detaljplanen. Nämnden för 
kretslopp och vatten får utgifter vid utbyggnad av serviser, men även en inkomst från 
anslutningsavgifter som överstiger utgiften. Utbyggnad av förskolan samt rivning av 
den befintliga förskolan finansieras med medel som beviljas av kommunstyrelsen efter 
investeringsprövning. Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse 
och driftskostnader för den aktuella förskolan.  

Göteborg Energi Nät AB ska bygga en ny transformatorstation för att klara det utökade 
behovet av el i planområdet. 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  

Barnperspektivet 
Detaljplanen möjliggör en ny större förskola som ersättning för den nuvarande som är i 
dåligt skick och behöver rivas, enligt stadsbyggnadskontorets bedömning. 
Från de nya bostäderna kan områdets skolor Tångenskolan, Gunnestorpsskolan och 
Glöstorpsskolan, nås via separata gång- och cykelvägar. Det finns flera allmänna 
lekplatser i stadsdelen och god tillgång till gröna ytor med goda solförhållanden.  
 

Jämställdhetsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

 

Miljöperspektivet 
Detaljplanen kan med föreslagna fysiska förändringar bidra till att torget och miljöerna i 
närheten blir upprustade och mer stadsmässiga. Avsikten är bland annat att den nya 
utformningen av gång- och cykelstråk ska upplevas som tryggare. Det kan verka 
positivt för människors känslor för torget som stadsdelens knutpunkt. Genom att 
gatuområdet minskas i bredd kan marken användas mer effektivt. 
 
Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärme. 
Planbestämmelser avseende buller säkerställer en ljudmiljö utomhus som uppfyller 
avsteg från huvudregeln i enlighet med Boverkets allmänna råd. I det norra kvarteret 
behöver ett av husen förses med skärm vid balkong för klara en ljuddämpad sida.  
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Omvärldsperspektivet 
Det bor idag färre invånare i Tuve jämfört med tidigare, invånarantalet har minskat 
betydligt, från ett invånarantal på 14 000 till knappt 9 000 idag. Med en ökad andel 
invånare över 75 år finns ett behov av olika typer av boende för äldre människor. Norra 
Hisingen är den stadsdel där antalet äldre över 75 ökar mest i hela kommunen. 
Möjligheten för nya befolkningsgrupper att bosätta sig i centrala Tuve kan vara positivt 
både ur integrationshänseende och för områdets utveckling. 
 
Det är även angeläget att öka invånarantalet för att behålla befintlig service och utveckla 
stadsdelen. De lokala torgens funktion som viktiga mötesplatser är en strategisk fråga. I 
dessa centrala delar av Tuve är det viktigt att hushålla med marken genom att 
möjliggöra en högre exploatering. Läget ger de boende nära till service och 
kollektivtrafik. 
 

Expedieringskrets 
Byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, klimat- och miljönämnden, 
park- och naturnämnden, Förvaltnings AB Framtiden. 

Bilaga 1Byggnadsnämndens handlingar 
 
Antagandehandlingar  
 Översändes som separata pdf-filer: 

Bilaga 2 Planbeskrivning 

Bilaga 3 Genomförandebeskrivning 
 
Bilaga 4 Samrådredogörelse 
 
Bilaga 5 Utställningsutlåtande 
 
Bilaga 6 Plankarta 
 
Bilaga 7 Illustrationsritning 
 
Bilaga 8 Grundkarta 
 

Dessutom finns i planpärmarna på stadsbyggnadskontoret: 
Program för Tuve 
Programsamråd 
Bullerutredning 
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Ärendet 
Detaljplanen för bostäder och förskola i Tuve centrum inom stadsdelen Tuve i Göteborg 
upprättad den 26 mars 2013 och reviderad den 17 december 2013 har översänts av 
byggnadsnämnden till kommunfullmäktige för antagande, eftersom det vid samråden 
framkommit många synpunkter från närboende och att planen innebär en förändring av 
områdets karaktär.  

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra nya flerbostadshus och förskola i 
centrala Tuve inom områden som sedan tidigare är eller har varit bebyggda. Befintlig 
infrastruktur kan till stor del nyttjas. Syftet är dessutom att möjliggöra en ombyggnad av 
korsningen Nolehultsvägen – Glöstorpsvägen till cirkulationsplats och ge 
Nolehultsvägen en mer stadsmässig utformning. En mer tillgänglig torgyta ska skapas 
och centrumkvarteret ges en utbyggnadsmöjlighet.  
 
Planarbetet inleddes med en dialog med närboende, fyra dialogtillfällen genomfördes. 
Planområdet har studerats och analyserats och önskemål som framkom fick lägga 
grunden till detaljplanens utformning. Under både samråd och utställning yttrade sig 
många och framförde kritik mot förslaget. Många Tuvebor befarar att en realisering av 
planförslaget ska få en negativ inverkan på stadsdelens befintliga kvaliteter. 
Detaljplanen är den första i centrala Tuve med högre hus och området kring centrum 
kommer att förändras genom den nya skalan på bebyggelsen. De menar bland annat att 
flerbostadshusen är för höga och avviker från nuvarande stadsbild och inte är förenliga 
med Tuves karaktär Från samrådet finns kvarstående erinringar från närboende även 
rörande placering, Nolehultsvägens utformning, ökad trafik, buller och minskade 
grönytor. De viktigaste synpunkterna, som inkommit under utställningen är att 
länsstyrelsen anser att trafikbullernivåerna är för höga med hänsyn till läget och att 
åtgärder bör vidtas för att få ned nivån under 60 dBA ekvivalent nivå. 
Utifrån samråd så har bland annat plankartan kompletteras med en bestämmelse 
avseende ljudnivå på uteplats, mindre justeringar gjorts vad det gäller husens höjd och 
placering, en 15 meter bred prickmarkerad zon införts på plankartan, kompletterande 
utredningar av buller, geoteknik, dagvatten, parkering och tillgänglighet mm har skett.  

 
Stadsledningskontoret 
Detaljplanen innebär en förtätning och komplettering i Tuve centrum. Med 200 nya 
lägenheter i flerbostadshus tillförs ett ökat utbud av boendeformer i stadsdelen.  

De 200 bostäder som ingår i denna detaljplan är en delmängd av de nya bostäder som 
finns beskrivna i ”Program för Tuve”, 2008-04-01, där det i stadsdelen totalt beräknas 
tillkomma 900 nya bostäder.  

Området är välbeläget ur kollektivtrafiksynpunkt. De centrumnära bostäderna kan bidra 
till att bostadsutbudet breddas Planförslaget medger en förbättring av servicenivån för 
de boende i Tuve stadsdel vilket är positivt. Planen möjliggör även centrumändamål i 
bottenvåningen i det södra kvarteret. Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till 
ökad trygghet och förbättrad orienterbarhet. 

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas eftersom den är i enlighet med 
översiktsplanen, ger fler bostäder i ett område där behovet av bostäder och ökat utbud 
av boendeformer finns, ger möjlighet till att bibehålla service i området och tillgodoser 
områdets behov av nya förskolor. 

 



 5(8) 

Göteborgs Stad stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, Dnr 0351/14 5(8) 

Stadsledningskontoret 

 

 

Lena Risfelt Ulf Högberg 

Planeringsledare Avdelningschef 
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Bilaga 1 Byggnadsnämndens handlingar 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2013-12-17 

 

§ 467, Dnr 0308/10 

Detaljplan för Bostäder och förskola i Tuve Centrum stadsdelen Tuve 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Tuve. Förslaget 
innebär att skapa byggrätt för ca 200 bostäder m.m.  
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 22 

Byggnadsnämnden beslöt. 
 
att föreslå att kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder och förskola i Tuve 
centrum inom stadsdelen Tuve, upprättad den 26 mars 2013 och reviderad den 17 
december 2013. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
 
  



 7(8) 

Göteborgs Stad stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, Dnr 0351/14 7(8) 

 
 
 

Tjänsteutlåtande 
Till Byggnadsnämnden 
2013-12-17 
Diarienummer: 0308/10 

 
 
Sirpa Antti-Hilli 
Telefon: 031-368 16 09  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 
 

Antagande av detaljplan för Bostäder och förskola i Tuve centrum 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Bostäder och förskola i 
Tuve centrum inom stadsdelen Tuve i Göteborg upprättad den 26 mars 
2013 och reviderad den 17 december 2013. 

 

Planområdet ligger i anslutning till Tuve torg, cirka 5 kilometer från centrala Göteborg. 
Planförslaget innebär att byggrätt skapas för cirka 200 bostäder i flerbostadshus i två 
delområden, en ny förskola med cirka 8 avdelningar samt en tillbyggnad av 
centrumkvarteret vid Tuve torg. Detaljplanen syftar dessutom till att förbättra 
Nolehultsvägens utformning så att den blir mer stadsmässig. 

Byggnadsnämnden gav den 26 mars 2013 kontoret i uppdrag att ställa ut planförslaget. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Gällande detaljplaner med 
akt nr 3275, 3786, 2112, 3697 och 3259 anger allmänt ändamål inom det södra 
bostadskvarteret, daghem inom det norra bostadskvarteret och parkmark inom område 
för ny förskola. Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har gått ut.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 5 kap. 18 § 
och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genom-
förande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning 
med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under utställningen är att länsstyrelsen anser 
att trafikbullernivåerna är för höga med hänsyn till läget och att åtgärder bör vidtas för 
att få ned nivån under 60 dBA ekvivalent nivå. Synpunkter från närboende är i 
huvudsak lika de som framfördes i samrådet. Från samrådet finns kvarstående erinringar 
från närboende angående hushöjder, placering, Nolehultsvägens utformning, ökad 
trafik, buller och minskade grönytor.  

De höga bullernivåerna berodde på en felaktig uppgift i bullutredningen om andelen 
tung trafik. Utredningen har uppdaterats och kontoret bedömer att resultatet av de nya 
beräkningarna visar en acceptabel ljudnivå, endast ett fåtal lägenheter får nivåer över 60 
dBA ekvivalent nivå. Bestämmelsen om tillåten ljudnivå vid uteplats har ändrats från 55 
till 50 dBA ekvivalent nivå.  

Plankartan har uppdaterats till det nya höjdsystemet RH 2000. I det södra 
bostadskvarteret har byggnadshöjden för det norra huset vid Nolehultsvägen höjts med 
en knapp halvmeter. Syftet är att ge utrymme för samma höjd som det södra huset inom 
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samma kvarter, med hänsyn till att gatan och gc-vägen inte är projekterade ännu behövs 
en marginal då höjden anges som en absolut höjd. I det södra bostadskvarteret har en 8 
meter bred zon öster om de södra husen ändrats från prickmark till mark som får byggas 
under. Syftet är att ge en mer flexibel byggrätt för garage under mark.  

 
 
 
 
Agneta Hammer 
Stadsbyggnadsdirektör 

Gunnel Jonsson 
Planchef 
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Innehållsförteckning 
 

Planbeskrivning 

Genomförandebeskrivning 

Utställningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Plankarta 

Illustrationsritning 

Grundkarta 

 

Information 
 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret. 

 

Övriga handlingar 

• Fastighetsförteckning 

• Dialog-PM 

• Program med samrådsredogörelse 

 

Utredningar: 

• Tuve Centrum, Göteborg - Bullerutredning, Rapport 4238-D, Akustikforum, 
2013-10-15.  

• Förslag till princip för dagvattenhantering, ÅF Infrastructure, 2011-05-30 rev 
2011-10-17, 2012-12-12.  

• Teknisk PM geoteknik, ÅF Infrastructure, 2011-06-08 rev 2011-10-17, 2012-11-
02, 2013-02-21. 

• Rapport över geotekniska undersökningar, ÅF Infrastructure, 2011-06-08. 

• Trafikutredning Nolehultsvägen, Sweco, 2012-12-13. 
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Diarienummer: 0308/10 (FIIa 5193) 

 

 

Anna-Maria Ceder 

Telefon: 031-368 19 44 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra nya flerbostadshus och förskola i 

centrala Tuve inom områden som sedan tidigare är eller har varit bebyggda. Befintlig 

infrastruktur kan till stor del nyttjas. Syftet är dessutom att möjliggöra en ombyggnad av 

korsningen Nolehultsvägen – Glöstorpsvägen till cirkulationsplats och ge Nolehultsvä-

gen en mer stadsmässig utformning. En mer tillgänglig torgyta ska skapas och centrum-

kvarteret ges en utbyggnadsmöjlighet.  

 

Den norra delen av planområdet innehåller tre punkthus i 7 till 9 våningar med 80-90 

lägenheter inom tomten för nuvarande förskola och en ny förskola med upp till 8 avdel-

ningar placeras i skogsdungen öster om Nolehultsvägen. I den sydöstra delen av plan-

området, öster om Tuve torg, föreslås fem punkthus alternativt lamellhus, i 5 till 6 vå-

ningar med ca 110 lägenheter. I bottenvåning mot gatan möjliggörs centrumändamål. 

Marken har tidigare varit bebyggd.  

 

Vid centrum planläggs en torgyta och centrumkvarteret ges en tillbyggnadsrätt. Gång-

tunneln under Nolehultsvägen i anslutning till torget ska fyllas igen och en ny passage 

över gatan skapas i markplan.  

 

Vägområdet för Nolehultsvägen breddas för att ge möjlighet till en ny gestaltning med 

smalare körbanor, mittrefug av smågatsten samt trädplanteringar på bägge sidor av vä-

gen. Gång- och cykelvägen på östra sidan placeras närmare gatan.  

 

Sammanlagt medges knappt 23 000 m
2
 bruttoarea för nya bostadshus inom planområdet 

och 1900 m
2
 bruttoarea för skoländamål. 

 

Handlingar 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Genomförandebeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Illustrationsritning  

• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 

• Utställningsutlåtande 

• Samrådsredogörelse detaljplan 

• Program med samrådsredogörelse 

• Dialog-PM 
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Utredningar: 

• Tuve Centrum, Göteborg - Bullerutredning, Rapport 4238-D, Akustikforum, 2013-

10-15.  

• Förslag till princip för dagvattenhantering, ÅF Infrastructure, 2011-05-30 rev 2011-

10-17, 2012-12-12.  

•  Teknisk PM geoteknik, ÅF Infrastructure, 2011-06-08 rev 2011-10-17, 2012-11-02, 

2013-02-21. 

• Rapport över geotekniska undersökningar, ÅF Infrastructure, 2011-06-08. 

• Trafikutredning Nolehultsvägen, Sweco, 2012-12-13. 

 

Förutsättningar 

Läge 

Planområdet ligger i stadsdelen Tuve, cirka 6 kilometer nordväst om Göteborgs cent-

rum. Planområdet ligger intill Tuve torg, stadsdelens handels- och kulturcentrum. I den 

sydöstra delen av planområdet fanns tidigare ett äldreboende som revs 2010. På den 

nordvästra delen av planområdet finns en befintlig förskola med 5 avdelningar.  

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar drygt 5 hektar och ägs av till största delen av Göteborgs Stad. 

Planförhållanden 

Översiktsplan / fördjupning av översiktsplan 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger hela stadsdelen som befintligt bebyggel-

seområde. En framtida väg mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg finns redovisad i 

översiktsplanens karta 1 – användning av mark- och vattenområden. 
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Planområdets läge i Tuve. Ovalerna markerar områden där ny bebyggelse plane-

ras. 
 

 

Detaljplan 

För området gäller flera olika detaljplaner. F 3275, som vann laga kraft år 1969, F 3786, 

som vann laga kraft 1989, F 2112, som vann laga kraft 1960, F 3697, som vann laga 

kraft 1987 och F 3259, som vann laga kraft 1969. Planernas genomförandetider har gått 

ut. Gällande planer anger bl a daghem, allmänt ändamål, parkmark och gatumark.  

Program 

Ett programarbete för Tuve genomfördes under 2007 och 2008 och programmet god-

kändes av Byggnadsnämnden 2008-04-01. Totalt innehöll programmet förslag på cirka 

900 bostäder. Denna detaljplan är den första detaljplanen i Tuve efter programarbetet.  

Dialog med närboende 

Innan samrådet, under våren 2011, har fyra dialogtillfällen arrangerats tillsammans med 

stadsdelsförvaltningen. Där har en inbjuden grupp Tuvebor, cirka 25 personer, studerat 
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planområdet och analyserats dess funktioner, tillgångar, stråk, mötesplatser och även 

fått bidra med sina önskemål på det förslag som är grunden till denna detaljplan. Dialo-

gen presenteras i dialog-PM.  

Mark och vegetation 

Öster om Nolehultsvägen finns ett skogsbeklätt höjdparti. Markytan längs Nolehultsvä-

gen varierar från nivån ca +20 i norr mot nivån ca +28 i söder. Berg i dagen förekom-

mer delvis invid befintlig förskola i väster samt i öster mot befintlig bebyggelse.  

 

Längs med Nolehultsvägen sträcker sig ett gräsbevuxet kollektivtrafikreservat med 

planterade träd. Södra delen av området består huvudsakligen av gräsytor. I det skogs-

beklädda höjdpartiet öster om Nolehultsvägen finns bland annat ett antal större ekar och 

idegran. I norra delen finns ett antal större träd. De träd som bedömts som viktiga att 

bevara för framtiden har mätts in och bebyggelse har, så långt möjligt, anpassats efter 

dessa.  

 

Idegranen är skyddad enligt artskyddsförordningen och Länsstyrelsen har beviljat dis-

pens för borttagning av samtliga idegranar inom det i plankartan med S (skola) beteck-

nat område. Arten är giftig och därför behöver alla idegranar inom förskoletomten tas 

bort.  

Fornlämningar 

Inom befintlig förskoletomt (Tuve 10:148) finns enligt Fornsök en övrig kulturhistorisk 

lämning Tuve 24:1 som utgörs av en bytomt/gårdstomt. Norr om planområdet finns 

Tuve 165:1, en boplats som är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning.  

Befintlig bebyggelse 

I planområdets sydöstra del fanns fram till 2010 ett äldreboende, Glöstorpshemmet. 

Detta har rivits och ersatts av ett nytt äldreboende omedelbart väster om planområdet. 

Området där Glöstorpshemmet låg är ett av de två områden som i planen föreslås be-

byggas med bostäder. 

 

I den nordvästra delen av planområdet finns en förskola med 5 avdelningar. Förskolan 

är i byggnadstekniskt dåligt skick och föreslås rivas och ersättas med en ny förskola 

öster om Nolehultsvägen. Området för den befintliga förskolan är det andra området 

som i planen föreslås bebyggas med bostäder. 

 

Utöver centrumbebyggelsen med butiker, vårdcentral, kyrka, etc består den omgivande 

bebyggelsen i väster av flerbostadshus med hyresrätt. Öster om Nolehultsvägen finns i 

huvudsak radhus och villabebyggelse.  
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Del av den omgivande bebyggelsen vid Norumshöjd, strax väster om planområdet.  

 

Del av den omgivande bebyggelsen vid Tuve Torg med kyrka, centrumkvarter, parkering och 

busshållplats.  

Service 

Närmsta service finns vid Tuve Torg i direkt anslutning till planområdet. Här finns buti-

ker (två mataffärer), café, restaurang, vårdcentral, medborgarhus med bibliotek och 

samlingslokaler. Här finns även delar av stadsdelsförvaltningens lokaler.  

I kanten av planområdet ligger Glöstorpsskolan med elever mellan årskurs 7 och 9. 

Gunnestorpsskolan med årskurs F till 6 ligger cirka 400 meter från planområdet och 

Tångenskolan med årskurs F till 6 ligger cirka 200 meter nordost om planområdet. För-

skolor finns bland annat i anslutning till Glöstorpsskolan och i Tångenskolan.  
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Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
 

Gestaltningsprinciper för planförslaget  

Gestaltningsmässigt är målet att skapa en samlad och attraktiv stadsmiljö som betonar 

Tuve centrum som mittpunkt i stadsdelen. Medlen för detta kan sammanfattas enligt 

följande: 

 Nolehultsvägen formas till en stadsgata med lugn trafikrytm som 

kan korsas i plan på ett trafiksäkert sätt. 

 Nya bostäder läggs nära Nolehultsvägen, dels för att förstärka cent-

rumkaraktären, dels för att öka tryggheten genom att skapa utblick 

över centrala ytor.  

 Ett nytt torg med plats för t ex en fiskbod skapas när gångtunneln 

under Nolehultsvägen fylls igen. Tillsammans med utbyggnads-

möjligheterna för butikshuset ger det förutsättningar att forma en 

ny välkomnande framsida mot busshållplats och kundparkering.  

Bebyggelse 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra nya byggnader eller kompletteringsbebyggelse 

inom följande delområden. 
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A- Bostäder – punkthus i 7-9 våningar 

Inom detta område föreslås tre punkthus om 7, 8 respektive 9 våningar. Illustrerat för-

slag rymmer 80-90 lägenheter. Det lägre huset placeras i den norra delen, och vånings-

antalet ökar med en våning per hus så att det södra har 9 våningar. Parkering föreslås 

som markparkering mitt i området samt en separat parkering i norra delen.  

 

 

 

 

 

Längsgående sektion utmed Nolehultsvägen som visar husens nedtrappning mot norr. 

(Wahlström & Steijner arkitekter AB) 

 

 

 

 

 

 

Vy från norr. (Wahlström & Steijner arkitekter AB) 

 

B- Förskola  

Detaljplanen anger skoländamål och ger möjlighet att uppföra en förskola i två våning-

ar. Byggrätten är flexibel vilket innebär att detaljplanen inte styr den exakta placeringen 

av byggnaden. Förskolan avses rymma upp till 8 avdelningar och största tillåtna brutto-

area är 1900 kvm.  

 

Förskoletomten är stor och ger goda möjligheter att ordna en bra lekmiljö för barnen. 

Förskolan angörs med bil från Nolehultsvägen via en enkelriktad gata med infart i södra 

änden och utfart i den norra. En lastplats på 16 meter anordnas för varutransporter till 

förskolans kök och sopbil. Lastplatsen placeras så att den ligger så nära förskolans entré 

som möjligt. Varutransporter förväntas använda vagnar för att transportera sitt gods från 

lastbil in till förskolan. Parkeringsplatser placeras längs med angöringsvägen.  

C- Bostäder i punkthus eller lamellhus  

Vid Nolehultsvägen, på platsen för det rivna Glöstorpshemmet, ger detaljplanen möjlig-

het att uppföra nya bostadshus i maximalt fem respektive sex våningar. Inom byggrätten 

ryms ca 110 lägenheter. Planen möjliggör verksamhetslokaler i bottenvåningarna och 

föreskriver därför en lägsta höjd på 3,6 m till överliggande bjälklag. Detaljplanen är 

flexibel och medger t ex punkthus eller lamellhus. Illustrationen visar 5 punkthus.  

 

Angöring med bil sker på tre platser; i anslutning till Glöstorpsvägen, Lilleskogsvägen 

och Nolehultsvägen. Parkering ska huvudsakligen ske i garage under mark. Gästparker-

ing och handikapparkering placeras i anslutning till entréer.  
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Sektion genom kvarteret, från Nolehultsvägen (vänster) till Lilleskogsvägen (höger).  

 

 

En typsektion (skiss) genom sex våningar högt punkthus mot Nolehultsvägen med högre 

takhöjd i rum som vetter mot gatan. Höjder är angivna i äldre höjdsystem GH 88 vilka 

är 10 meter högre än det nya höjdsystemet RH 2000. (Kanozi arkitekter AB) 
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En typsektion (skiss) av femvåningshus vid Lilleskogsvägen. Höjder är angivna i äldre 

höjdsystem GH 88 vilka är 10 meter högre än det nya höjdsystemet RH 2000. (Kanozi 

arkitekter AB) 

 

D- Tillbyggnad av centrumkvarteret 

Tuve Centrum vänder idag baksidan (inlastning och p-platser för anställda) mot Nole-

hultsvägen. Mot kundparkeringen och busshållplatsen syns endast en tät tegelfasad. De-

taljplanen ger möjlighet att bygga till centrumkvarteret åt söder mot torget. Byggrätten 

kan användas för en ny entré till butiksbyggnaden, för att utvidga butiksytan och för att 

skapa en inbjudande framsida mot torget, busshållplatsen och mot kundparkeringen.  

 
Idéskiss som visar ett nytt torg med en tillbyggnad på butikshuset. (Norconsult AB) 
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Friytor 

Inom respektive bostadskvarter ställs krav på att ordna lekplats för de boende. Det finns 

goda möjligheter till rekreation i stadsdelen.  

Torg 

Tuve torg är i gällande detaljplan lokalgata respektive gc-väg. Det ändras till TORG. 

Gång- och cykeltunneln tas bort och ersätts med en passage i markplan över Nolehults-

vägen. Angöringstrafik ska även i fortsättningen möjliggöras till bl a kyrkan. Inom tor-

get får salubodar uppföras om sammanlagt 150 m
2
 byggnadsarea.  

Naturmiljö 

Området mellan förskoletomten (S) och det södra kvarteret är planlagt som NATUR. 

Inom naturområdet finns en del idegranar som är artskyddade. Flera stigar sträcker sig 

idag från Ankarhjelmsvägen väster ut till Nolehultsvägen genom skogen där förskolan 

planeras och söder om denna. Gränsen mellan förskolan och naturen söder om förskolan 

placeras parallellt med en av dessa stigar som med hjälp av en befintlig stenmur skapar 

en naturlig gräns mellan förskolan och naturområdet. Några av stigarna mellan Ankarh-

jelmsvägen och Nolehultsvägen pekades ut som extra viktiga gångstråk under medbor-

gardialogen. Genom att marken kvarstår som natur i detaljplanen kan stigarna bevaras. 

De stigar som idag passerar det planerade förskoleområdet kommer inte att vara kvar.  

Trafik 

Huvudgata – Nolehultsvägen  

Program för Tuve lyfter fram de överdimensionerade gatorna som ett säkerhetsproblem. 

Genom planområdet passerar Nolehultsvägen som är byggd enligt SCAFT-principen, 

som innebär trafikseparering för att uppnå helt bilfria bostadsområden. Nolehultsvägen 

är bred och uppmanar därmed till hastigheter som är högre än vad skyltningen medger. 

Gatan är skyltad till 50 km/h men det är inte ovanligt att bilar passerar i hastigheter upp-

åt 70 km/h eller högre. Något som också bekräftas i den dialogprocess som förts med 

boende i planområdets närområde.  

 

Planområdet ligger i direkt anslutning till utbyggd kollektivtrafik med bl a en stombuss-

linje. Stombussen har sin ändhållplats på Östra sjukhuset och passerar bland annat 

Backaplan, Wieselgrensplatsen, Nordstan, Redbergsplatsen och Björkekärr på sin rutt. 

Gångavståndet till befintliga hållplatser ligger under 500 meter, oavsett var i planområ-

det man befinner sig, utan påtagliga höjdskillnader. Turtätheten till centrum är hög, med 

femminuters trafik i högtrafik.  

 

Längs med Nolehultsvägen sträcker sig idag ett gräsbevuxet kollektivtrafikreservat. 

Programmet för Tuve utredde behovet av reservatet och kom fram till att det inte be-

hövs. Det ger möjlighet att nyttja området och placera nya bostadshus närmre Nole-

hultsvägen.  

 

I korsningen Nolehultsvägen – Glöstorpsvägen ger detaljplanen utrymme för en rondell.  
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Nolehultsvägens utformning 

Ett av detaljplanens syften är att förändra Nolehultsvägens karaktär av trafikled och 

barriär. Förslaget innebär att gatan omgestaltas till en stadsgata med bibehållen trafik-

kapacitet och med en lugn trafikrytm.  

 

Från Glöstorpsvägen och ca 400 m norrut ges gatan ett ca 2 meter brett mittfält av små-

gatsten. Mittfältet har en svagt konvex form och är överkörningsbart. Vid gångpassager 

formas det till refuger. Gatan ges en lägre, symmetriskt placerad belysning. Trädrader 

planteras och kompletteras på båda sidor. Gång- och cykelvägen på den östra sidan för-

läggs närmre och parallellt med gatan. Med dessa åtgärder skapas ett samlat gaturum 

som uppfattas som smalare och därför ger en lugnare trafikrytm. 

 

 

Skiss som visar Nolehultsvägens nya utformning. (Norconsult AB) 

 

Länk mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg 

I Program för Tuve från 2008 redovisas en länk för bil- och kollektivtrafik mellan Nole-

hultsvägen och Tuve Kyrkväg. Länken har sin början på Nolehultsvägen i norra delen 

av denna detaljplan, i svängen mellan den gamla och befintliga förskolan. Länken ingår 

inte i denna detaljplan men detaljplanen ska inte omöjliggöra en eventuell framtida ut-

byggnad.  

 

Parkering, cykelparkering, angöring 

Beräknat parkeringsbehov grundar sig på dokumentet ”Vägledning till parkeringstal vid 

detaljplanering och bygglov”, från 2010. 

 

Generellt sett bedöms Tuve vara en relativt centralt belägen stadsdel där möjligheten att 

transportera sig på annat sätt än med bil bedöms som god. Planområdet trafikeras av en 

stombuss som i högtrafik går var femte minut i båda riktningarna. Nordstan nås på 18 

minuter med stombussen. Från planområdet sträcker sig cykelvägar i ett flertal riktning-
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ar. Nordstan nås på under 25 minuter cyklandes i normal takt. Detta sammantaget har 

gett resultatet att detaljplanen har lagt sig i underkant när det gäller antalet parkerings-

platser för bil.  

 

Vid bygglov ställs följande krav på antal parkeringsplatser för bil. En förskola med 

1700 m
2
 bruttoarea har ett behov på 13 platser. Det nordvästra bostadskvarteret har ett 

behov på 56 platser beräknat på 86 lägenheter. Det södra bostadskvarteret har ett behov 

av 73 platser beräknat på 112 lägenheter.  

 

Därutöver ska parkering för cyklar ordnas, dels i anslutning till entréer och dels väders-

kyddadade i förråd. I det norra kvarteret beräknas behovet till 258 platser och i det södra 

till 336.  

 

Det södra området angörs med bil på tre platser: i anslutning till Glöstorpsvägen, Lille-

skogsvägen och Nolehultsvägen. På samtliga platser medger detaljplanen att parkering 

angörs via ramp från markplan till underjordiska parkeringsgarage.  

Vägarna inom bostadsområdena utformas så att utrymme finns för sop- och flyttbil samt 

räddningstjänstens fordon.  

Gång- och cykeltrafik 

En viktig del i förändringen av den samlade trafikmiljön är att ersätta den befintliga 

gång- och cykeltunneln vid torget med en passage i markplan. Genom att fylla igen tun-

neln skapas en samlad torgyta invid butikshusets södra gavel. I anslutning till busshåll-

platsen finns ett övergångsställe. Därutöver finns en bredare passage som knyter sam-

man ”stadsdelstorget” i väster med bostadskvarterets ”torg” i öster. 

 

Längs den ombyggda sträckan av Nolehultsvägen skapas två nya passager för gång- och 

cykeltrafik, en i norr vid förskolan och det nya bostadskvarteret och en i höjd med 

stadsdelsförvaltningens hus norr om butikshuset. På ömse sidor om Nolehultsvägen 

finns gång- och cykelbanor. Den östra av dessa flyttas närmre Nolehultsvägen, dels för 

att skapa ett samlat gaturum, dels för att frigöra mark för bostäderna i söder och försko-

leutbyggnaden i norr. På den västra sidan byggs en trottoar ut från parkeringen vid 

stadsdelsförvaltningens hus fram till den nya bostadsgruppen. 

 

På ömse sidor om det numera rivna Glöstorpshemmet fanns gångpassager där man via 

trappor kunde ta sig från bostäderna öster om planområdet till centrum. Denna ”smit-

väg” uppfattades av boende som värdefull. I den nu föreslagna bostadsutbyggnaden ges 

också möjlighet att genom kvarteret nå centrum, men nu utan trappor. 

 

Från bostäderna vid Ankarhjelmsvägen uppe på berget i öster finns flera informella sti-

gar/gångvägar ner mot Nolehultsvägen. Stigarna har uppstått dels för att berget med sin 

trädgrönska är ett fint promenadområde, dels för att anlagda, gena, gångvägar till cent-

rum, busshållplats, etc saknas. Planförslaget innebär ingen större förändring när det 

gäller dessa informella förbindelser. Den nya gångpassagen över Nolehultsvägen i höjd 

med stadsdelsförvaltningens hus kan dock kopplas till en gångmöjlighet längs förskole-

tomtens södra gräns. 

Kollektivtrafik 

Detaljplanen syftar inte till att förändra sträckningen på kollektivtrafiken eller förändra 

placeringen på de hållplatser som finns längs Nolehultsvägen. Planen styr heller inte de 

exakta placeringarna av hållplatser varför det även efter detaljplanens genomförande är 

möjligt att flytta hållplatser eller anlägga nya vid behov.  
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintliga ledningar och kapaciteten på dessa är tillräck-

lig.  

Dagvatten 

Ett principförslag för dagvattenhantering har upprättats (ÅF Infrastructure). Större delen 

av planområdet består av fastmarksjord eller lera. Lokalt omhändertagande med infiltra-

tion bedöms därför inte vara lämpligt. Dagvattnet leds via allmänt ledningsnät till 

närmsta recipient Kvillebäcken. Innan avledning ska dagvattnet fördröjas, recipienten 

kommer därför inte att påverkas av exploateringen inom planområdet.  

 

Dagvatten inom förskoletomten föreslås fördröjas med hjälp av diken samt dagvatten-

magasin.  

 

Det södra bostadskvarteret föreslås fördröjas med dagvattenmagasin. Hus med garage 

kan behöva förses med pump.  

 

Även dagvatten inom det norra bostadskvarteret föreslås fördröjas med dagvattenmaga-

sin.  

Brandvatten 

Det finns behov av en utbyggnad av fler brandposter. Kapaciteten på allmänt lednings-

nät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A1; VAV 

publikation P 83 för delområde B (ny förskola) (bostäder i 5-6 våningar). För delområde 

A (bostäder 7-9 våningar i norra delen) medges ett uttag motsvarande områdestyp A2; 

VAV P 83. För delområde C innebär kapaciteten att uttag av brandvatten motsvarar 

områdestyp A2 för bebyggelsen vid Nolehultsvägen, men vid Lilleskogsvägen ger ka-

paciteten begränsningar som motsvarar områdestyp A1 (bebyggelse lägre än 4 våning-

ar).  

Värme 

Ny bebyggelse kan anslutas till fjärrvärme.  

El och tele 

Ny bebyggelse ansluts till el och teleledningar. En byggrätt för ny transformatorstation 

finns i södra delen av förskoletomten.  

Avfall 

Återvinningsstation för källsortering av avfall finns vid Tuve torg och Norumshöjd. Angö-

ringsplatser för sophämtning ska utformas så att backning med sopbilar undviks.  

Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning har genomförts av ÅF Infrastructure AB. Större delen av plan-

området utgörs av fastmarksjord. Inom de norra och södra delarna utgörs jordlagren av 

lera. Mäktigheten hos leran varierar mellan 0 och 15m. Leran vilar på ett lager med frik-

tionsjord på berg. 

 

Beräkningarna inom den södra delen visar att stabiliteten enligt Skredkommissionens 

riktlinjer för detaljerad utredning är tillfredsställande. Även vid en ytbelastning på 20 á 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 15(20) 

30 kPa (motsvarar ca 1 á 1,5m fyllning friktionsjord) är totalstabiliteten fortfarande god. 

Dock visar analyserna att stabiliteten för korta, lokala glidytor tenderar att bli otillfreds-

ställande vid en belastningsökning större än 20 kPa. Utförda analyser visar också att 

inom huvuddelen av utredningsområdet är säkerhetsfaktorn mot brott inte känslig för 

portryckshöjningar i leran. Ansättande av ett 15 kPa högre portryck i botten av lerprofi-

len, har i det närmaste ingen inverkan på lägsta säkerhetsfaktor mot brott. Detta kan 

förklaras med att den odränerade skjuvhållfastheten är dimensionerande.  

Grundläggning 

Sättningsberäkningarna visar att leran klarar uppfyllnader upp mot 1 meter utan att stör-

re konsolideringssättningar utbildas.  

 

De byggnader som grundläggs inom fastmarksområden där jordprofilen består av sand, 

torrskorpelera eller berg i dagen kan utföras med grundläggning direkt på fast jord, al-

ternativt på packad fyllning. I de norra och södra partierna där lerdjupen är mäktiga 

kommer en belastningsökning att medföra sättningar. Vid tyngre byggnader eller vid 

ojämna belastningar eller ojämna jordförhållanden krävs grundläggning med pålar. Ris-

ken för påhängslaster (negativ mantelfriktion) bör beaktas vid pålgrundläggning. Innan 

grundläggningsarbetet påbörjas ska all mulljord samt eventuellt övrigt otjänligt material 

först schaktas bort. Det bör eftersträvas att så mycket som möjligt av den lastfördelande 

torrskorpeleran bevaras. 

 

En bestämmelse finns i detaljplanen om att källarplan såsom garage ska utföras i vatten-

tät konstruktion. Detta för att undvika grundvattensänkningar.  

Med beaktande av resultat från stabilitetsberäkningarna likväl att den utvärderade 

skjuvhållfastheten visar på stor spridning samt att det förekommer kvicklera inom de-

taljplaneområdet har en lastrestriktion på 20kPa (fyllning och byggnad) valts på den 

södra delen som inte ska överskidas. 

Markradon 

Enligt kartan "Utdrag ur Radonriskkarta Göteborg SGU, 2000", utgörs marken av lera 

och silt och klassas som lågriskområde. I närheten finns dock område med berggrund, 

sand och morän som klassats som normalriskområde. Mätningar med gammaspektrome-

ter har utförts, marken klassificeras enligt dessa som normalradonmark. Vid användning 

av lokal sprängsten av gråröd gnejs klassificeras bergarten som högradonmark. Med 

anledning av radonklassningen ska byggnader på normalradonmark utföras i radon-

skyddande utförande. Byggnader på högradonmark utförs i radonsäkert utförande. 

Berg och block 

En bergteknisk undersökning har gjorts. (Petro Team Engineering AB). Berggrunden är 

stabil för grundläggning, dock finns risk för sten- och blockutfall vid schaktningsarbe-

ten.  

Störningar 

Trafikbuller 

En trafikbullerutredning har tagits fram (Akustikforum), den utgår från en trafik-

mängdsprognos för 2020. Fem av åtta bostadshus har nivåer över 55 dBA ekvivalent 

nivå vid fasad. För att uppnå ett väsentligt tillskott med bostäder i Tuve centrum och 

uppnå en mer stadsmässig miljö utmed Nolehultsvägen är det angeläget att placera bo-

stadshusen relativt nära Nolehultsvägen samt att utnyttja de centralt belägna tomterna 

väl.  
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Planförslaget säkerställer en ljudmiljö utomhus vid fasad som uppfyller avsteg från hu-

vudregeln i enlighet med Boverkets allmänna råd 2008:1. Inomhusvärden och klaras i 

enlighet med huvudregeln. En gemensam uteplats ska anordnas så att ekvivalent ljudni-

vå är högst 50 dBA och maximal nivå högst 70dBA.  

 

Detaljplanen anger att i bostäder med ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad 

ska minst hälften av boningsrummen orienteras mot sida med högst 50 dBA. I det södra 

kvarteret klaras samtliga tre hus med illustrerad utformning. I det norra kvarteret före-

slås ett av husen utformas med en skärm vid balkong för att nå ljudnivåer på högst 50 

dBA.  

 

De nya bostäderna har högst 150 meter till närmsta busshållplats som bl a trafikeras av 

stombusslinje var femte minut i högtrafik. Tuve centrum är en värdefull centrumbild-

ning som är väl fungerande. Inom stadsdelen finns kommersiell och social service. Det 

bor idag färre invånare per bostad i Tuve jämfört med tidigare, invånarantalet har mins-

kat betydligt, från ett invånarantal på 14 000 till knappt 9 000 idag. Stadsbyggnadskon-

toret har gjort en avvägning mellan å ena sidan utveckling av stadsdelen med fler boen-

de och stadsmiljökvaliteter och å andra sidan en utformning där ljudmiljön klaras utan 

avsteg från riktlinjerna. Slutsatsen är att förslaget sammantaget ger den bästa lösningen. 

Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden mm 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen be-

döms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 

kommunens översiktsplan.  

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 

medger en komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i 

övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18 §, 

varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte särskilt behöver beaktas. 

 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

 

 Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 

7 kap. 28 §. 
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 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 

 Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

 Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

 Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

 Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller in-

ternationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i Gö-

teborgs Stads översiktsplan samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på 

ett begränsat område och på begränsade intressen. 

 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 2010-10-29. Följderna av planens genomförande ska dock 

alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 

konsekvenser. 

Kompensationsåtgärder 

En utvärdering av behov av kompensationsåtgärder för rekreativa och ekologiska funk-

tioner har genomförts i samarbete med fastighetskontoret, miljöförvaltningen, park- och 

naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret i maj 2012. Planområdets 

kulturmiljö bedöms ha rekreativa värden genom upplevelsen av en kulturhistorisk miljö, 

möjlighet till naturupplevelser, för promenader och ger fina utblickar över omgivningen. 

De stora äldre träden intill prästgården har en ekologisk funktion som vistelseplats för 

fåglar och insekter och växtplats för lavar, svampar och mossor. Värdena bedöms inte 

ha ett så stort värde eller få en stor påverkan efter genomförandet av planen. Utvärde-

ringen kom fram till att det inte ska ställas krav på kompensationsåtgärder. 

Landskapsbild/Stadsbild 

Något förenklat består bebyggelsen i och omkring planområdet idag, dels av flerbo-

stadshusen i tre, fyra och ibland fem våningar i väster, och av villor, radhus och grupp-

hus i norr och öster. Däremellan ligger Nolehultsvägen och centrumbebyggelsen i en 

dalgång. Berget i öster med grupphusbebyggelsen på Ankarhjelmsvägen är skogbeväxt. 

På höjden i väster är flerbostadshusen dominerande.  

 

Den föreslagna nya bebyggelsen består i söder av fem punkthus i fem till sex våningar. 

De har en höjd som överstiger berget och dess grönska, men byggnaderna kommer att ta 

”visuellt stöd” både i berget och i den mindre trädbeväxta kullen i sydöstra delen av 

kvarteret. Med sin placering invid Nolehultsvägen samspelar husen med den högre be-

byggelsen i väster; kyrkan, äldreboendet och flerbostadshusen. De nya husen bidrar 

också till att tydliggöra Tuve Torg som stadsdelens centrum och knutpunkt.  

 

Den nya förskolan byggs inom ett till större delen skogbeväxt område nedanför den 

nordvästra delen av det ”gröna berget”. Utbyggnaden tar denna del av skogen i anspråk, 

men inom tomten bör samlade trädgrupper sparas för att skapa en god lekmiljö. Upp 
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mot bostäderna på Ankarhjelmsvägen bör en sammanhängande vegetationszon sparas 

för att bibehålla områdets karaktär av ”bostadsgrupp i omgivande skog”.  

 

De nya bostadshusen på den nuvarande förskoletomten, väster om Nolehultsvägen be-

står av tre punkthus i sju till nio våningar. Husen är placerade på ytor som redan idag är 

bebyggda eller ianspråktagna för parkering. På så sätt sparas stora delar av den befintli-

ga naturmarken. Husen bildar en tydligt avgränsad grupp och ligger relativt nära Nole-

hultsvägen. Tillsammans med förskolan på andra sidan gatan bildar de en tydlig gräns 

för centrumbebyggelsen mot norr. 

Kulturmiljö 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet och några kulturmiljöer påverkas 

inte.  

Naturmiljö 

Idegranar måste tas bort inom delar av planområdet. Länsstyrelsen har gett dispens. I 

övrigt så bedöms planen innebära en liten påverkan på naturmiljön, då stora delar av 

området redan är eller har varit bebyggt.  

Påverkan på luft 

Inga riktvärden eller miljökvalitetsnormer för luft bedöms överskridas inom planområ-

det. Ny bebyggelse alstrar mer trafik men trafikarbetet per hushåll bedöms minska när 

fler får tillgång till kollektivtrafik och underlaget för denna ökar. 

Påverkan på vatten 

Exploatering innebär fler hårdgjorda ytor och därmed mer dagvatten som kan föra med 

sig föroreningar. Fördröjningsmagasin ska anordnas vilket bidrar till att minska förore-

ningsmängderna. Oljeavskiljare bidrar till att förorenat vatten från parkeringsytor tas 

omhand. Den vattenmängd som kommer att ledas bort från området beräknas ha en 

mindre omgivningspåverkan. Recipienten Kvillebäcken är inte bedömt som en vattenfö-

rekomst med miljökvalitetsnormer. Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv och Rivö fjord 

som är bedömda som vattenförekomster.  

 

Den ekologiska statusen påverkas idag främst av fysisk påverkan. Det dagvattentillskott 

som tillkommer från Kvillebäcken är endast marginellt och kommer inte påverka det 

totalflöde som är för Göta älv idag. Eftersom den hittills utförda kartläggningen av sam-

band mellan miljögifter och kemisk status i vattenförekomsten inte kunnat påvisa något 

samband mellan de två, samt att tillskottet av föroreningar från Tuve centrums dagvat-

ten kan betraktas som marginellt så anses inte kvalitetskravet på god kemisk status till år 

2015 påverkas av det tillkommande dagvattnet. Den ekologiska statusen för Rivö fjord 

är, liksom Göta älv, främst påverkad av de fysiska aktivisterna från hamnen. Bedöm-

ningen blir därför att dagvattnets tillskott av föroreningar bedöms som marginellt och att 

kravet på god ekologisk status till år 2021 inte anses hotat. Idag uppnår inte Rivö fjord 

”god kemisk status” på grund av för höga TBT halter. Dagvattnet från Tuve skulle inte 

tillföra TBT halter över riktvärdena för Göteborg och de föroreningar som förs ut i Rivö 

fjord anses ha marginell betydelse. 

Störningar 

Nya bostäder ger upphov till fler trafikrörelser, högt räknat fem trafikrörelser per bostad 

och dygn, vilket medför 1150 nya trafikrörelser. Då befintliga bostäder är belägna rela-

tivt långt ifrån de vägar som får en ökad trafikbelastning, så bedöms inte exploateringen 

bidra till bullerstörningar.  
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Trafikmängderna, ca 300 fordonsrörelser per dygn, på Lilleskogsvägen bedöms bli 

mindre än antalet trafikrörelser till det tidigare äldreboendet.  

Sociala konsekvenser  

I stadsdelsförvaltningens intervjuer 2006 med boende i Tuve framkom att den största 

nackdelen med Tuve (och Säve) är en pågående utarmningsprocess av den lokala servi-

cen. Många invånare känner sig försummade gentemot andra stora och expanderande 

stadsdelar. Det är viktigt att vända den neråtgående processen. Flera av kvinnorna som 

intervjuades kände sig ofta otrygga när de vistas vid/på torget. För att främja tryggheten 

i stadsdelen, menar grupperna att det behövs bättre belysning, fler och närvarande när-

poliser samt att nattvandrare återigen behöver aktiveras. Det är inte ovanligt att männi-

skor väljer att korsa de stora vägarna i markplan i stället för att gå ned i gångtunnlarna 

eftersom de upplevs som otäcka.  

 

Detaljplanen kan med fysiska förändringar bidra till att torget och miljöerna i närheten 

anslutning blir upprustade och mer stadsmässiga. Det kan verka positivt för människors 

upplevda trygghet och deras känslor för torget som stadsdelens knutpunkt. Planen med-

för ett stort antal nya bostäder i direkt anslutning till torget, vilket ökar underlaget för 

butiker och annan service. De centrumnära bostäderna kan bidra till att bostadsutbudet 

breddas.  

 

Gångtunneln under Nolehultsvägen tas bort och ersätts med en passage i markplan. No-

lehultsvägen byggs om till stadsgata, körbanorna smalnas av och gaturummet komplet-

teras med trädplanteringar och belysning. Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra till 

ökad trygghet och förbättrad orienterbarhet.  

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att Nolehultsvägens karaktär som trafikled, snarare än gata, 

samt den otrygga gångtunneln kvarstår. Den befintliga förskolan står kvar på nuvarande 

plats. Underlaget för handel och service vid torget blir fortsatt för lågt då inga nya bo-

städer tillkommer.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

 

  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 20(20) 

Revidering efter utställning 
Planförslaget har reviderats efter utställningen. Revideringen innebär följande ändringar 

och förtydliganden.  

 

 Ett u-område har införts inom en cirka två meter bred zon närmast Nolehultsvä-

gen i det södra kvarteret. Syftet är att ge utrymme för elledningar.  

 

 Plankarta och grundkarta har uppdaterats till nytt höjdsystem, RH 2000. Det in-

nebär att byggnadshöjder angivna i meter över nollplanet på plankartan har 

sänkts med ca 10 meter för att stämma med det nya höjdsystemet.  

 

 Planbestämmelsen angående trafikbullernivå vid uteplats har ändrats från ”En 

uteplats per lägenhet ska ordnas mot sida med högst 55 dBA ekvivalent nivå och 

70 dBA max nivå” till ”Gemensam uteplats ska ordnas med högst 50 dBA ekv 

nivå och 70 dBA max nivå.” 

 

 Planbestämmelsen om lägsta nivå på färdigt golv har förtydligats till följande 

lydelse: ”Lägsta nivå på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, 

ska vara minst 0,3 m över marknivå vid förbindelsepunkt.” 

 

 I det södra bostadskvarteret har byggnadshöjden för det norra huset vid Nole-

hultsvägen höjts med en knapp halvmeter. Syftet är att ge utrymme för samma 

höjd som det södra huset inom samma kvarter. Med hänsyn till att gatan och gc-

vägen inte är projekterade ännu behövs en marginal då höjden anges som en ab-

solut höjd. 

 

 I det södra bostadskvarteret har en 8 meter bred zon öster om de södra husen 

ändrats från prickmark till mark som får byggas under. Syftet är att ge en mer 

flexibel byggrätt för garage under mark.  

 

Ingen fastighetsägare utöver kommunen bedöms vara berörd av revideringen. Eftersom 

revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

utställning. 

 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson Sirpa Antti-Hilli Anna-Maria Ceder 

Planchef  Konsultsamordnare Norconsult AB 
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Planhandling 

Datum: 2013-03-26, rev 2013-02-17  

FN Diarienummer: 1371/10  

Plannummer: (FIIa 5193), BN 0308/10 

Exploateringsavdelningen 

Mattias Hedeberg 

Telefon: 031-368 11 90  

E-post: mattias.hedeberg@fastighet.goteborg.se 

Detaljplan för Bostäder och förskola i Tuve centrum 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 

 

Genomförandebeskrivning 

Inledning 
 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 

förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till 

genomförande av Detaljplan för bostäder och förskola i Tuve centrum. 

Syftet med planen är att skapa möjlighet till att uppföra ca 200 bostäder i 

flerbostadshus, en ny förskola och tillbyggnad av centrumkvarteret. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

 

Samråd 

Utställning 

Godkännande BN 

Antagande KF 

Laga kraft 

2 kv. 2012 

2 kv. 2013 

4 kv. 2013 

1 kv. 2014 

1 kv. 2014 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) 

 

Byggstart beräknas ske under hösten 2014. Byggnation i det norra bostadskvarteret kan 

påbörjas först när befintlig förskola har rivits.  
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Projektering av kommunaltekniska anläggningar väntas ske under första halvåret 2014 

med beräknad byggstart under andra halvåret 2014. 

Iordningställande av torget söder om centrumbyggnaden kan ske först sedan befintlig 

gångtunnel under Nolehultsvägen fyllts igen.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 

upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 

byggrätt). 

Markägoförhållanden 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen. 

Kommunen är ägare till större delen av marken inom planområdet. Det norra 

bostadskvarteret har markanvisats till Göteborgs stads Bostads AB (Bostadsbolaget) och 

det södra bostadskvarteret har markanvisats till Riksbyggen ekonomisk förening.  

Förskolemarken upplåts kommuninternt till Lokalförvaltningen.  

Centrumfastigheten som föreslås få en utökad byggrätt ägs av Förvaltnings AB 

Göteborgslokaler (Göteborgslokaler). 

En mindre del av planområdet ägs av Brf Tuve By. 

Byggherrar är Bostadsbolaget (norra kvarteret), Riksbyggen (södra kvarteret), 

Lokalförvaltningen (förskolan) och Göteborgslokaler (centrumfastigheten). 

 
Bild 1. illustration med föreslagna bebyggelseområden 

Norra bostadskvarteret 

Södra bostadskvarteret 

Förskoletomten 

Centrumfastigheten 

Tuve Torg 
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Vidare finns ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal avseende Göteborg 

Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs stad inom de kommunägda 

fastigheterna Tuve 9:174 och 10:5. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Respektive exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom 

kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och framtida drift och underhåll. 

Avtal 

Kommunen och exploatör 

Genomförandeavtal och avtal om tomträttsupplåtelse (Tuve 10:148) ska träffas med 

Bostadsbolaget avseende det norra bostadskvarteret. 

Genomförandeavtal, servitutsavtal samt överenskommelse om fastighetsbildning ska 

träffas med Riksbyggen avseende det södra bostadskvarteret. 

Kommunintern upplåtelse kommer att ske till Lokalförvaltningen avseende 

förskoletomten. 

Genomförandeavtal samt överenskommelse om fastighetsbildning ska träffas med 

Göteborgslokaler. 

Kommunen och övriga fastighetsägare 

Överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas med Brf Tuve By avseende inlösen 

av allmän platsmark. 

Ledningsägare och exploatör 

På kommunägda fastigheter inom planområdet finns ledningar som omfattas av 

markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg 

Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad. 

Då planens genomförande innebär omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan 

ledningsägaren och kommunen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller 

kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Ersättning avseende upplåtelse av erfordelig ledningsrätt för ledningar på mark som 

övergår från kommunal ägo till exploatör säkerställs i genomförandeavtal. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgörande 

allmän plats. Planförslaget innebär att mark behöver tas i anspråk för att möjliggöra ny 

rondell i korsningen Nolehultsvägen - Glöstorpsvägen vilket berör två fastigheter: 

1. mindre del av nordvästra hörnet på fastigheten Tuve 10:107 tas i anspråk för 

allmän plats HUVUDGATA 

2. mindre del av sydöstra hörnet på fastigheten Tuve 10:149 tas i anspråk för 

allmän plats HUVUDGATA. 

Fastighetsplan 

Inga befintliga fastighetsplaner finns inom planområdet. 

Någon ny fastighetsplan bedöms inte behöva upprättas för planens genomförande. 

Fastighetsbildning 

De delar av planområdet som utgörs av allmän plats ska överföras till lämplig 

kommunal fastighet. 

Del av Tuve 9:65 kan genom fastighetsreglering överföras till Tuve 10:148 och bilda ett 

nytt skifte avsett för parkering.  

Avstyckning kan ske från Tuve 9:174 för att skapa en ny fastighet avsedd för förskola. 

För att skapa en lämplig exploateringsfastighet för det södra bostadskvarteret kan mark 

överföras från Tuve 10:5 till Tuve 10:123. Sannolikt kommer det södra bostadskvarteret 

utgöras av två exploateringsfastigheter varpå avstyckning kan ske från Tuve 10:5 för att 

göra det möjligt. Mindre marköverföringar mellan Tuve 10:5 och Tuve 10:123 görs för 

att skapa lämplig utformning av fastigheterna samt för att åtskilja kvartersmark och 

allmän plats. 

För att skapa plats för ny rondell i korsningen Nolehultsvägen/Glöstorpsvägen ska mark 

överföras från Tuve 10:107 och 10:149 till lämplig kommunal fastighet. 

Mark för centrum- och handelsändamål kan överföras från Tuve 10:5 till Tuve 10:152. 

All fastighetsbildning avseende kvartersbildning ska vara genomförd innan bygglov 

beviljas. 

Gemensamhetsanläggningar 

Om bostadskvarteren delas upp i mindre enheter kan gemensamhetsanläggningar bildas 

för att tillgodose fastigheternas behov.  

Servitut och Ledningsrätt 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med ”u” på plankartan, ska säkerställas 

med ledningsrätt. 

I norra delen av förskoletomten finns ledningar som antingen behöver flyttas till nytt 

läge för GC-vägen alternativt säkerställas med ledningsrätt. I södra delen av 

förskoletomten finns område som på plankartan markerats med ”E” avsett för tekniska 
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anläggningar. Området kan säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egen 

fastighet. 

Inom parkeringskvarteret i den nordvästra delen av planområdet ska ledningsrätt inrättas 

för allmänna vatten- och avloppsledningar. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer inom 

kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata ledningsägare. 

Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare 

ansöker om ledningsrätt. 

Ett avtalsservitut kommer att bildas för att säkerställa allmän gångtrafik genom det 

södra bostadskvarteret i samband med upprättande av genomförandeavtal. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning berörande den allmänna platsmarken samt 

avstyckning för förskoletomten. Vidare ska kommunen ansöka om ledningsrätt för 

allmänna VA-ledningar. 

Kostnaderna för ovanstående fastighetsbildningsåtgärder regleras i avtal mellan 

kommunen och exploatörerna. 

Blivande fastighetsägare ansöker och bekostar fastighetsbildning inom den egna 

kvartersmarken. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt.  

Tekniska frågor 

Gator 

Genomförandet av detaljplanen innebär att Nolehultsvägens vägområde minskas så att 

gatan kan få en mer stadslik karaktär. Möjligheten till en framtida länk mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg har studerats i planarbetet och kan realiseras i 

framtiden genom en anslutning norr om förskoletomten. 

I korsningen Nolehultsvägen - Glöstorpsvägen anläggs en ny rondell.  

Vändplatsen på Lilleskogsvägen utökas för att förbättra framkomligheten. 

En närmare beskrivning av gatuformningen finns i planbeskrivningen. 

Samtliga åtgärder inom trafikområdena utförs av kommunen genom Trafikkontoret. 

Gång- och cykelvägar 

Befintlig gång- och cykelväg på östra sidan av Nolehultsvägen flyttas närmre vägen för 

att inkorporeras i den föreslagna gatustrukturen och samtidigt ge plats för ny bebyggelse 

inom förskoletomten och det södra bostadskvarteret. 

En trottoar anläggs längs med Nolehultsvägen vid det norra bostadskvarteret. 

Befintlig gång- och cykeltunnel under Nolehultsvägen i höjd med Tuve torg fylls igen 

och ersätts med övergångsställe vid den angränsande busshållplatsen. 

Åtgärderna utförs av kommunen genom Trafikkontoret. 
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Parkering 

Erforderlig parkering för boende och besökande ska iordningställas inom 

kvartersmarken. Exploatörerna ansvarar för bostädernas och centrumfastighetens behov 

och kommunen ansvarar för förskolans behov av parkering. 

Kollektivtrafik 

Detaljplaneförslaget innebär inga förändringar i kollektivtrafiken vad det gäller 

linjesträckningar eller hållplatslägen. 

Park och natur 

Mellan förskoletomten och det södra bostadskvarteret läggs ett område ut som allmän 

plats NATUR. Norr om förskoletomten läggs ett område ut som allmän plats PARK 

som anknyter till befintlig parkmark direkt norr om planområdet.  

Inga större åtgärder planeras inom natur- och parkmarken. 

Dispens och kompensationsåtgärder 

Inom området för förskoletomten har förekomst av idegran konstaterats. Idegranen är 

skyddad enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen har den 7 maj 2012 beviljat 

dispens för borttagande av idegran inom området för ny förskola. Dispensen gäller 

endast under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.  

Vatten-, avlopp och dagvatten 

Allmänna dricks- spill- och dagvattenledningar finns utbyggda i området. 

Komplettering av allmänna va-ledningar samt flyttning av ledningar erfordras för delar 

av förslaget. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Förskoletomten i norra delen av planområdet 

Dricksvatten 

Dricksvattenanslutning till den nya förskolan kan ske till allmänt ledningsnät i Ankar-

hjelmsvägen. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 

ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Spillvatten 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Spillvattnet kan anslutas med självfall till allmänt ledningsnät i Tångenvägen. 

Dagvatten 

Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 

inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 

behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Nolehultsvägen eller 

Tångenvägen.  



 

Detaljplan för Bostäder och förskola i Tuve centrum, Genomförandebeskrivning 7(12) 

Norra bostadskvarteret 

Dricksvatten 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Norumshöjd. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 

ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Spillvatten 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Flerbostadshusen kan anslutas med självfall till allmänt ledningsnät i Norumshöjd. 

Dagvatten 

Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 

inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 

behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Norumshöjd.  

Tillbyggnad av centrum- och handelsbyggnaden vid Tuve centrum 

Beskriven planerad tillbyggnad inom C-ändamål enligt plankartan berör befintliga 

allmänna va-ledningar. 

För att möjliggöra en tillbyggnad av handelsbyggnaden måste dessa ledningar flyttas 

vilket bekostas av exploatören. Se bild 2 nedan. 

Dricksvatten 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät eller till internt ledningsnät. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 

ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Spillvatten 

Spillvattnet kan anslutas till allmänt ledningsnät eller till internt 

spillvattenledningssystem. 

Dagvatten 

Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 

inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 

behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät eller till internt dagvattensystem. 

Södra bostadskvarteret 

Trafikkontoret har en ca 95 meter lång dagvattenledning som sträcker sig genom den 

föreslagna byggrätten i norra delen av kvarteret. Ledningen har avvattnat befintlig gång- 

och cykelvägen som, i och med igenfyllandet av gångtunneln, flyttas närmare 

Nolehultsvägen. Ledningen kommer att behöva flyttas med till nytt läge för gång- och 

cykelvägen, vilket bekostas av exploatören. 

Dricksvatten 

Planerade bostäder längs med Nolehultsvägen kan anslutas till allmänt ledningsnät i 

Nolehultsvägen. 
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Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 

ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Planerade bostäder vid Lilleskogsvägen kan anslutas till allmänt ledningsnät i 

Lilleskogsvägen som dock har en begränsad dricksvattenkapacitet. Förbindelsepunkt 

kan alternativt upprättas vid Nolehultsvägen. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 83 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 

ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Spillvatten 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Spillvattenanslutning för bostäderna längs med Nolehultsvägen kan anslutas till allmänt 

ledningsnät i Nolehultsvägen. 

Spillvattenanslutning för bostäderna utmed Lilleskogsvägen kan anslutas till allmänt 

ledningsnät i Lilleskogsvägen.  

Dagvatten 

Dag- och dräneringsvatten från hårdgjorda ytor skall i första hand tas om hand lokalt 

inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid 

behov avledas till allmän dagvattenledning. 

Dagvattenanslutning för de planerade bostäderna utmed Nolehultsvägen kan anslutas till 

allmänt ledningsnät i Nolehultsvägen. 

Dagvattenanslutning för de planerade bostäderna utmed Lilleskogsvägen kan anslutas 

till allmänt ledningsnät i Lilleskogsvägen. 

Allmänt 

Vid trädplantering i närhet av ledningarna gäller som grundregel att ett skyddsavstånd 

på 4 m mellan trädets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln 

kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och Vatten som 

då kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras. 

Vid avsteg från grundregeln skall avtal tecknas som anger att Kretslopp och Vatten ej 

svarar för eventuella skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller 

schaktarbeten. 

Dagvatten från parkeringsytor med fler än 30 platser ska behandlas med oljeavskiljare 

före avledning till allmän dagvattenledning. Utbyggnaden av oljeavskiljare sker av 

exploatören i samband med bygglov, vilket kommer att säkerställas i 

genomförandeavtal. 

Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva 

efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Fördröjning 

av dagvatten minskar risken för översvämningar och förbättrar kvaliteten på dagvattnet, 

vilket i sin tur minskar belastningen på miljön. De anläggningar som föreslås för 

omhändertagande av dagvatten bedöms inte föranleda tillstånds eller anmälningsplikt 

enligt 11 kap miljöbalken. 
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Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 

 

 
Bild 2. karta över befintliga vatten- och avloppsledningar 

Övriga ledningar 

El, tele och opto 

Exploateringen innebär att befintliga ledningar inom planområdet kommer att påverkas 

med följden att de behöver flyttas till nya lägen. All omläggning av befintliga ledningar 

till följd av exploateringen ska bekostas av exploatören. Detta rör främst ledningar inom 
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det södra bostadskvarteret som är belägna längs med den nuvarande gångvägen öster 

om Nolehultsvägen och som behöver flyttas till nytt läge för gång-och cykelvägen 

närmare Nolehultsvägen. 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i 

närheten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och 

kommunen/exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande 

samt upplåtelse av ledningsrätt. 

Fjärrvärme 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Avtal om anslutning görs i 

förekommande fall mellan exploatör och Göteborg Energi AB. 

Markmiljö 

Området har inte tidigare varit exploaterat med någon riskfylld verksamhet. Vidare 

utredning av markmiljön har i planarbetet inte bedömts som nödvändigt.  

Luft och buller 

En bullerutredning har utförts (rapport 4238-D, Akustikforum, 2013-01-24). 

För att klara Boverkets riktlinjer kommer avstegsprincipen tyst sida att behöva tillämpas 

i de delar av planområdet som ligger närmast Nolehultsvägen. 

Se utförligare beskrivning i den till detaljplanen hörande planbeskrivningen. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts inom planområdet (Tekniskt PM geoteknik 2013-

02-21, ÅF) och utgör underlag för detaljplanen.  

En bestämmelse har införts på plankartan om att källarplan såsom garage ska utföras i 

vattentät konstruktion. Detta för att undvika grundvattensänkningar. I planområdets 

södra del finns en lastrestriktion om maximal tillåten belastning 20 kPA. 

I samband med detaljprojektering av byggnader och anläggningar kan ytterligare 

geotekniska utredningar behöva utföras. 

Arkeologi 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet och några kulturmiljöer bedöms inte 

påverkas. 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Inkomster 

Fastighetsnämnden får inkomster till följd av försäljning respektive tomträttsupplåtelse 

av mark för bostäder samt för försäljning av mark för centrum- och handelsändamål. 

 

Utgifter 

Fastighetsnämnden får utgifter till följd av iordningställande av de kommunaltekniska 

anläggningarna inom planområdet, såsom gator, gång- och cykelvägar, natur- och 

parkmark samt flytt av ledningar. 

Fastighetsnämnden får vidare utgifter till följd av marklösen och fastighetsbildning i 

samband med mark som utläggs som allmän plats samt för fastighetsbildning vid 

bildande av förskoletomt. 

Trafiknämndens utgifter 

Trafiknämnden får utgifter till följd av iordningställandet av Nolehultsvägen, flytt av 

gång- och cykelvägar samt anläggande av rondell i korsningen 

Nolehultsvägen/Glöstorpsvägen. Kostnaderna täcks till övervägande del genom 

exploateringsbidrag från fastighetsnämnden. 

Park- och Naturnämndens utgifter 

Park- och Naturnämnden bedöms inte få några utgifter till följd av planens 

genomförande. 

Kretslopp och Vattennämndens inkomster och utgifter 

Kretslopp och Vattennämnden får utgifter i samband med utbyggnad av serviser, vilka 

bedöms till ca 0,6 miljoner kr. 

Kretslopp och Vattennämnden får inkomster till följd av anslutningsavgifter för den nya 

bebyggelsen, vilka bedöms till ca 1 mnkr. 

Lokalnämnden 

Utbyggnad av förskolan samt rivning av den befintliga förskolan finansieras med medel 

som beviljas av kommunstyrelsen efter investeringsprövning. Lokalnämnden får 

kostnader för kommunintern markupplåtelse och driftskostnader för den aktuella 

förskolan 

Framtida driftkostnader för kommunala nämnder 

Då plangenomförandet innebär en ombildning snarare än nybildning av de 

kommunaltekniska anläggningarna inom planområdet bedöms de framtida 

driftskostnaderna hamna på motsvarande nivå som idag. 

Planekonomi  

Fastighetsnämndens utgifter för iordningställande av de kommunaltekniska 

anläggningarna, såsom gator, gång- och cykelvägar, natur- och parkmark, flytt av va-
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ledningar samt eventuella kompensationsåtgärder bedöms sammantaget täckas genom 

försäljning av kvartersmark inom planområdet. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Inkomster 

Exploatörerna får inkomster i samband med försäljning av bostäder respektive 

uthyrning av bostäder och lokaler. 

Utgifter 

Exploatörerna inom planområdet bekostar samtliga åtgärder inom den egna 

kvartersmarken. Exploatörerna får vidare utgifter för markförvärv, tomträttsavgäld, 

erforderlig fastighetsbildning för sina respektive exploateringsfastigheter samt 

anslutningsavgifter för bland annat VA, el och tele.  

Exploatörerna befrias från erläggande av gatukostnad inom denna detaljplan till följd av 

åtaganden i genomförandeavtal med kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Brf Tuve By, ägare till fastigheten Tuve 10:107, får ersättning i samband med inlösen 

av allmän platsmark. 
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Detaljplan för Bostäder och förskola i Tuve centrum 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 3 april 2012 att genomföra samråd. Planförslaget har 

sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Tuve bibliotek under tiden 

18 april till 29 maj 2012.  

Ett samrådsmöte hölls på Kulturpunkten vid Tuve Torg den 8 maj 2012, ca 100 perso-

ner var närvarande. Representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, 

stadsledningskontoret, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning och exploatörerna fanns på 

plats.  

Sammanfattning 
De viktigaste synpunkterna som inkommit under samrådet är att det behövs en komplett 

bullerutredning, att den geotekniska utredningen behöver kompletteras, att parkering 

ska tillgodoses i enlighet med p-talen samt att en transformatorstation behövs inom om-

rådet. Från närboende framförs att bostadshusens höjd behöver sänkas eftersom de av-

viker mot nuvarande stadsbild, ger skugga och försämrad utsikt. Markparkering och 

tillfartsvägar tar för stor yta. Det södra bostadskvarteret är placerat för nära skogspartiet 

mot Ankarhjelmsvägen. Skog bör sparas mellan förskolan och Ankarhjelmsvägen.  

Kontoret bedömer att framförda synpunkter har hanterats genom kompletterande utred-

ningar av buller och geoteknik samt en översyn av bebyggelseförslaget vad gäller vå-

ningshöjder, hushöjder, placering, byggrätter, parkering och tillgänglighet mm. Ett E-

område har införts i anslutning till förskoletomten. I det södra kvarteret möjliggörs cent-

rumändamål i bottenvåning istället för endast handel. Planområdet har utökats med gc-

vägen väster om det norra bostadskvarteret. Vid det norra bostadskvarteret har parkmar-
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ken i samrådsförslaget ändrats till kvartersmark. Vid Lilleskogsvägens norra del har 

planområdet utökats för att möjliggöra en vändplats. Gränserna för planerad markpar-

kering i nordväst har justerats för att kunna behålla befintlig gångväg samt för att ge 

byggrätt för komplementbyggnad (t ex cykelförråd). 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret för kännedom och 

beaktande vid planens genomförande.  

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget och godkänner genomförande-

beskrivningen. Fastighetskontoret bedömer att planförslaget som helhet är bra ut-

format och har inget att erinra mot att planeringen fullföljs på sätt som redovisas i 

det nu aktuella planförslaget. Fastighetskontoret anser att området är väl lämpat för 

den föreslagna bebyggelsen med tanke på den goda infrastrukturen, närheten till be-

fintlig kollektivtrafik och service.  

 

Kommunen erhåller en utgift för utbyggnad av de kommunaltekniska anläggningar-

na inom allmän plats. Åtgärderna kommer att finansieras genom markförsäljningen 

respektive tomträttsupplåtelsen till exploatörerna. Inkomsterna bedöms överstiga ut-

gifterna, vilket innebär att detaljplanens ekonomiska konsekvenser är godtagbara för 

kommunen.  

 

Genomförandet av byggnation inom den föreslagna förskoletomten är avhängigt om 

dispens för borttagande av idegranar erhålls av Länsstyrelsen. Fastighetskontoret an-

ser det viktigt att det blir klarlagt att dispens kan medges innan utställningen av de-

taljplanen.  

Kommentar: Länsstyrelsen har i beslut 2012-05-07 gett dispens från artskyddsförord-

ningen.  

 

2. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) konstaterar att de befintliga fjärrvärmeledning-

arna inte kommer i konflikt med den föreslagna bebyggelsen. Delar av gamla servis-

ledningar kan utnyttjas för den framtida bebyggelsen. Innan rivning av förskolan 

påbörjas ska Göteborg Energi kontaktas i god tid, för att ges möjlighet att demontera 

utrustning i fjärrvärmecentralen och proppa fjärrvärmeledningen. 

Kommentar: Informationen förmedlas till exploatören.   

 

3. Göteborg Energi Nät AB framför följande synpunkter. Text i genomförandebe-

skrivningen angående avtal, servitut och ledningsrätt ska ändras och anpassas till 

gällande markupplåtelseavtal mellan GENAB och Göteborg stad. I området öster 

om Nolehultsvägen finns ett stort stråk med elledningar, transportnät 10 kV. Kan 

ledningarna inte ligga kvar i befintligt läge är det nödvändigt att avsätta ett u-

område, att ledningsrätt beviljas samt att flyttkostnaden bärs av kommunen. Hänsyn 
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bör tas till framtida bebyggelses påverkan av elektromagnetiska fält. En flyttning 

bedöms kosta 3 miljoner kronor.  

 

Vid utbyggnad enligt förslaget längs Nolehultsvägen krävs ett befintligt eller nytt u-

område på 2 + 2 meter på ömse sidor för varje ledningsförband. På delsträckor där 

båda förbanden ligger intill varandra krävs ett u-område på 2+4+2 meter (8 meter).  

 

Vid flytt av ledningarna krävs att u-området placeras utanför vägmark och trädens 

rotutbredning samt minst 1 meter från byggrätter, området behöver säkras i detalj-

planen. GENAB kommer att ansöka om ledningsrätt inom E- respektive u-område.  

 

Innan arbetet kan fortsätta med detaljplanen behöver en markprofil tas fram för om-

rådet utefter Nolehultsvägen där samtliga ledningars förhållande till varandra och till 

träd, vägar, byggrätter mm finns inritat och beskrivet. Markprofilen behöver accep-

teras av berörda.  

 

I skriften ”Miljöanpassat byggande” från fastighetskontoret anges riktlinjer för 

energianvändningen även där t ex värmepump används. Det går inte att utesluta att 

el blir huvudsaklig värmekälla och därför behöver nätet anpassas för en högre el-

konsumtion. För detta behövs ett E-område 7*8 meter för en ny fristående transfor-

matorstation inom parkeringsområdet vid förskolan.  

Kommentar: Ett E-område införs på plankartan. Befintliga elledningar öster om Nole-

hultsvägen (transportnät 10 kV) kan inte ligga kvar inom det södra bostadskvarteret. 

Utrymmet i detaljplanen för huvudgatan är ca 24 meter brett och bedöms kunna rymma 

erforderliga ledningar. Elledningarna kan t ex förläggas i den nya gc-vägen. Exakt pla-

cering bestäms i samband med projektering inför genomförandet.  

 

4. Göteborg Hamn AB anser sig inte berörda och har därför inga synpunkter på plan-

förslaget. GHAB avstår från att vara remisspart i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar: Noteras.  

 

5. Kretsloppsnämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen. Då en så stor 

förskola planeras är det viktigt att tänka på avfallshanteringen. Hämtbilarna ska inte 

behöva backa för att komma fram till soprummen. Det är även viktigt att tänka på att 

en hållbar avfallshantering bygger på sortering i flera fraktioner vilket kräver gott 

om utrymme i soprummen.  

 

Vid både det norra och södra området med planerade flerbostadshus ser det ut att 

finnas separata miljöhus inritade på illustrationskartan vilket är utmärkt. Sopbilarna 

behöver då inte köra in på området och sortering i flera fraktioner möjliggörs då hu-

sen ser ut att vara rejält tilltagna.  

 

Återvinningsplatsen vid Tuve torg ser inte ut att beröras av detaljplanen men då den 

är med på illustrationsritningen är det önskvärt att den märks ut som ”återvinnings-

plats” för tydligheten skull. Detsamma gäller återvinningsplatsen vid Norumshöjd, 

nordväst om planområdet.  

 

Återvinningsplatsen vid Tuve torg ligger nära den planerade cirkulationsplatsen och 

vi vill påpeka att tömningsfordonen som tömmer containrarna är tämligen stora vil-

ket bör tas hänsyn till även i byggskedet, containrarna töms flera gånger i veckan 
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och bilarna måste kunna komma till och tömma. Det är även viktigt att det hela tiden 

är enkelt och säkert för dem som vill komma till återvinningsplatsen för att lämna 

sina förpackningar. Om den behöver flyttas under byggtiden bör kontakt tas med 

kretsloppkontoret och förpacknings- och tidningsinsamlingen i god tid. 

Kommentar: Noteras.  

 

6. Kulturnämnden har inget att erinra mot planförslaget. Den eventuellt kommande 

väglänken Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg kan dock påverka ett känsligt forn-

lämningsområde med höga kulturhistoriska värden negativt.  

Kommentar: Noteras.  

 

7. Lokalnämnden/förvaltningen framför att den befintliga förskolan som ska rivas 

har stort underhållsbehov, förbrukar mycket energi och inte är planerad för dagens 

förskoleverksamhet. I samband med bostadsutbyggnaden behövs fler förskoleplatser 

i området. Den nya förskolan planeras för åtta avdelningar och med plats för upp till 

ca 160 barn i åldern 1-5 år. Tomten är tillräckligt stor för en förskola med åtta av-

delningar. Tomten är kuperad och bevuxen med stora träd med förutsättningar att 

skapa spännande lekplatser. Angöring och parkering kan lösas på ett bra sätt.  

 

För att ta hand om spillvatten från förskolan anges i planen två alternativ, Lokalför-

valtningen föredrar alternativet med en förlängning av spillvattenhuvudledningen 

där anslutningen kan ske med självfall.  

Kommentar: Genomförandebeskrivningen uppdateras i enlighet med Lokalnämndens 

önskemål avseende anslutning till spillvattennätet.  

 

8. Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 

förvaltningens synpunkter beaktas.  

 

I de fall trafikbuller överskrider riksdagens riktvärden för ljudnivå vid fasad, ska 

Göteborgs Stads tillämpning för avsteg tillämpas. Sovrum ska placeras mot tyst sida 

och uteplats ordnas på bullerskyddad sida av byggnad.  

 

Delar av skogsmarken mellan den nya förskolan och Ankarhjelmsvägen bör plan-

läggas som naturmark för att säkerställa dess funktion för växter och djur.  

 

Tillgängligheten mellan Tuve torg och Ankarhjelmsvägen bör säkerställas via be-

fintliga gångstigar i skogsområdet.  

 

Den nya kvartersmarken i söder bör planläggas så att gångtrafikanter även fortsatt 

kan röra sig genom området.  

 

I det fortsatta planarbetet ska kompensationsåtgärder för natur och rekreation utre-

das.  

Kommentar: Plankartans bestämmelser avseende trafikbuller följer Boverkets allmän-

na råd. Plankartan kompletteras med en bestämmelse avseende ljudnivån på uteplats.  

 

Inom den övre delen av förskoletomten är avsikten att behålla befintlig vegetation, mar-

ken får inte bebyggas. En 15 meter bred prickmarkerad zon införs på plankartan. 

Gångstigar kan vid behov anläggas inom området som utgör allmän plats – natur mel-
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lan Ankarhjelmsvägen och Nolehultsvägen.  

 

Det finns inte starka skäl att i detaljplanen ställa krav på en allmän tillgänglig gångväg 

genom bostadskvarteret då det finns möjlighet att ta sig runt kvarteret, både norr och 

söder om. I samband med att tomten säljs kommer ett avtalsservitut bildas som säker-

ställer allmän gångtrafik genom det södra bostadskvarteret, från Lilleskogsvägen till 

Nolehultsvägen.  

 

Inför utställning har behovet av kompensationsåtgärder för natur och rekreation utretts, 

slutsatsen är att det inte ställs krav på kompensationsåtgärder.  

 

9. Nämnden för Göteborg Vatten framför att allmänna dricks-, spill- och dagvatten-

ledningar finns utbyggda i området. Komplettering av allmänna va-ledningar samt 

flyttning av ledningar erfordras för delar av förslaget. Tillbyggnaden till centrum- 

och handelsbyggnaden vid torget berör befintliga va-ledningar. Flyttning bekostas 

av exploatören. I det södra delområdet med bostäder vid Nolehultsvägen och Lille-

skogsvägen har trafikkontoret en ca 95 meter lång dagvattenledning som sträcker sig 

genom det norra området. En utredning får visa om dagvattenledningen behöver 

flyttas. Dricksvattenkapaciteten är begränsad i Lillskogsvägen, förbindelsepunkt kan 

alternativt upprättas vid Nolehultsvägen. Plankartan ska kompletteras med bestäm-

melse som anger att lägsta höjd på färdigt golv, för anslutning med självfall ska till-

låtas, ska vara 0,3 meter över marknivån i förbindelsepunkt. Vid trädplantering i 

närheten av ledningar gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan 

trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Dagvatten från parkeringsytor ska 

behandlas med oljeavskiljare före avledning till allmän dagvattenledning. Material-

val för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön, t ex ska oskyddade ytor av 

koppar eller zink undvikas.  

Kommentar: Trafikkontorets dagvattenledning kommer att flyttas. Bestämmelse om 

lägsta höjd på golv samt att oljeavskiljare finns redan införda. Dagvattenutredningen 

har kompletterats. En planbestämmelse anger att dagvatten från parkeringsytor med 

fler än 30 platser ska behandlas med oljeavskiljare före avledning till allmän dagvat-

tenledning.  

 

10. Park- och naturnämnden ställer sig positiv till att en komplettering av bebyggelse 

i detta område görs. Förvaltningens främsta synpunkter är bristen i utemiljön som 

redovisas i illustrationsplanen. Innan planärendet fortskrider bör utemiljön med tan-

ke på barn, sol/vind och tillgänglighet studeras ingående. En del av byggnadernas 

lägen bör även studeras för att minska intrång i befintlig vegetation som idag utgör 

ett signum till området. 

Kommentar: Utformningen av utemiljön inom kvartersmarken för bostäderna redovisas 

endast översiktligt på illustrationsritningen. Kontoret bedömer att det finns goda möj-

ligheter att skapa en bra utemiljö i anslutning till husen. Mindre justeringar har gjorts 

vad gäller husens placering och höjder.  

 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg vill att planhandlingen kompletteras med be-

skrivning av tänkt utformning av brandposter. Området är delvis i behov av en ut-

byggnad av brandpostnätet. Brandposter bör redovisas enligt tillämpbara delar i 

VAV P83 och VAV P76.  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras.  
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12. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tillstyrker detaljplaneförslaget. Föreliggande 

detaljplanarbete i centrala Tuve är mycket positivt och kan förhoppningsvis nu utgö-

ra början på en successiv utbyggnad av hela primärområdet utifrån det utbyggnads-

program som antagits. De lokala torgens utveckling till viktiga mötesplatser är en 

strategisk fråga för Norra Hisingen och förvaltningen anser att samrådshandlingen 

redovisar många bra förslag på hur en sådan utveckling skall stödjas. Det finns 

många aspekter av begreppet Hållbar utveckling som kan främjas eller tillgodoses 

genom byggnation i den typen av centrumnära lägen som nu planläggs. 

 

Norra Hisingen är den stadsdel där antalet äldre över 75 år ökar mest i hela kommu-

nen fram till 2020 vilket innebär att stadsdelen måste planera för olika typer av bo-

enden för äldre människor. I denna planering måste också ingå att skapa bättre för-

utsättningar för att kunna bo kvar hemma, t.ex. genom att skapa närhet till service 

genom att anlägga trygga och tillgängliga stråk.  

 

Centrala Tuve har i mångt och mycket sett likadant ut sedan området byggdes fär-

digt i slutet av 1960-talet - början av 1970. Den kommande byggnationen och för-

ändringarna av Nolehultsvägen kommer att skapa visuella förändringar och upple-

velser av att Tuve utvecklas. Detta i kombination med nya attraktiva och mål-

gruppsanpassade bostäder kan locka nya befolkningsgrupper att bosätta sig i centra-

la Tuve vilket är positivt både ur integrationshänseende och på sikt också för områ-

dets rykte.  

 

Det är också viktigt att bostädernas storlek anpassas till de behov som finns eller kan 

komma att finnas framöver, t ex större lägenheter men också mindre för yngre män-

niskor. Planen anger ett spann mellan 90-130 bostäder i område A, Bostadsbolagets 

tomt, vilket borde ge förutsättningar att bygga många olika bostadsstorlekar.  

 

Förvaltningen vill påpeka att det är viktigt att område C (fd Glöstorpshemmets tomt) 

utformas med trygga, välbelysta och naturliga kopplingar österut, i synnerhet mot 

Lilleskogsvägens bostadsområde. Här fanns tidigare ett par gångvägar som fungera-

de som genväg för att ta sig till Tuve torg och det är viktigt att sådana gångvägar an-

läggs igen.  

 

Förvaltningen menar att det fortsatta planarbetet bör utreda behovet och möjligheten 

till att anlägga en asfalterad belyst gångbana för att boende i bostäderna vid Ankarh-

jelmsvägen ska kunna få en genare väg genom skogsområdet mot Tuve torg.  

 

Dock är det viktigt att gårdarna till förskolan får tillräckligt med både solljus och 

skugga vilket detaljplanen och byggnadens placering måste ta hänsyn till i det fort-

satta arbetet. När det gäller byggnadens höjd är det inte ändamålsenligt att bedriva 

verksamhet i mer än två plan men det översta planet kan användas till förråds- och 

ventilationsutrymmen. 

Kommentar: Det är svårt att utforma en gångväg med god tillgänglighet i den kuperade 

terrängen mellan Ankarhjelmsvägen och Tuve Torg. Det finns inte starka skäl att i de-

taljplanen ställa krav på en allmän tillgänglig gångväg genom bostadskvarteret då det 

finns möjlighet att ta sig runt kvarteret, både norr och söder om. I samband med att 

tomten säljs kommer ett avtalsservitut bildas som säkerställer allmän gångtrafik genom 

kvarteret, från Lilleskogsvägen till Nolehultsvägen. Förskolebyggnadens höjd planeras 

till två våningar, eventuellt med utrymme för teknik på vinden.  
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13. Trafiknämnden  ser positivt på etableringen av bostäder och förskola i Tuve cent-

rum. Förtätningen innebär ett bättre underlag för kollektivtrafiken och befintlig inf-

rastruktur utnyttjas bättre. Ett borttagande av den gång- och cykeltunnel som idag 

finns i anslutning till torget är positivt för området, dock behöver passagen i plan 

studeras närmare för att få en trafiksäker lösning med tanke på angöringstrafiken till 

torget. För att bostadskvarteren ska fungera krävs ytterligare studier av tillgänglig-

heten för olika typer av fordon, utöver de som nämns i planbeskrivningen behöver 

uppställningsplats för färdtjänst kunna anordnas 25 m från bostadsentré. Antalet fö-

reslagna parkeringar uppnår enligt planbeskrivningen inte de riktlinjer som finns i p-

talen. Trafikkontoret anser att erforderligt antal platser enligt p-talen bör kunna byg-

gas ut inom varje kvarter om behov skulle uppstå även om alla inte utförs direkt.  

 

Trafikkontoret förutsätter att erforderliga investeringsmedel finns för att kunna 

genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att förverkliga detaljplanen. Detta 

gäller även tillkommande gång- och cykelbanor. Vidare förutsätter Trafikkontoret 

att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas beslut om erforderliga 

drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som Trafiknämnden ska 

förvalta. I övrigt har Trafikkontoret inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Hänsyn är taget till angöringstrafik till torget. Bebyggelseförslagen har 

justerats med hänsyn till tillgänglighet för olika typer av fordon. Illustrerad parkering 

uppfyller behoven enligt parkeringstalen.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

 

14. Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot planerad 

etablering. Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation 

och radar (Communication, Navigation, Surveillance). LFV har inte analyserat kon-

sekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av 

flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas 

som sakägare om byggnadsverk över 20 meter planeras att byggas, eller om de av 

annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flyg-

plats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Alti-

tude.  

Kommentar: Planförslaget skickas till berörda flygplatser för yttrande under utställ-

ningstiden.  

 

15. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL 

(1987:10) och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet med 

avseende på trafikbuller och geoteknik måste lösas på ett tillfredställande sätt i en-

lighet med vad som anges nedan för att ett antagande av detaljplanen inte ska prövas 

av länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste ta fram en komplett bullerutredning som 

ersätter framtagna utredningar (2010 respektive 2012) för att få en komplett bild av 

bullersituationen inom hela planområdet och utifrån aktuella prognostiserade tra-
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fikmängder. Utredningen från 2012 visar för husen i norra att bullernivåerna hamnar 

över 60 dBA ekvivalent nivå vid två av husen och 75-80 dBA maximal nivå. Läns-

styrelsen anser att bullernivåerna är mycket höga med tanke på planens läge och att 

kommunen i högre grad måste anpassa byggrätterna efter områdets bullerförutsätt-

ningar.  

 

Statens geotekniska institut har tagit del av planen och lämnat synpunkter till läns-

styrelsen. Enligt SGI finns många geotekniska frågor som behöver vidare utredning. 

Endast i en sektion har beräkningar utförts inom området. Den visar att säkerheten 

minskar vid belastning. Begränsningen på 30 kPa anser SGI ger en för låg säker-

hetsmarginal. Vidare saknar beräkningarna känslighetsanalyser med avseende på an-

tagna grundvatten/portrycksnivåer eller den valda hållfastheten som vid utvärde-

ringen visar på stora variationer samt att det förekommer kvicklera i området. Be-

gränsningar av laster och stabilitetsunderlag saknas för den norra delen av planom-

rådet. Den bergtekniska utredningen anger att berggrunden är stabil för grundlägg-

ning, men att det finns risk för sten- och blockutfall vid schaktarbeten.  

 

Länsstyrelsen har i beslut 2012-05-07 gett dispens från artskyddsförordningen avse-

ende idegran. Enligt beslutet finns ingen annan lämplig lösning än att ta bort idegran 

på fastigheterna Tuve 9:174 och 10:5. Dispensen gäller endast om detaljplanen vin-

ner laga kraft.  

 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör utreda möjligheten att ta omhand dagvatten 

lokalt inom eller i anslutning till planområdet alternativt motivera varför detta inte är 

möjligt. Platsen bedöms ha goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dag-

vatten. I dagvattenutredningen framgår inte vart dagvatten ska avledas och vilka 

följdverkningar dagvattenavledningen kan förväntas få för den mottagande recipien-

ten. Finns tillräckliga utjämningsmagasin och kapacitet nedströms? Exploateringar 

vid Backaplan kan medföra att en del utjämningskapacitet för dagvatten försvinner 

och eventuellt kan påverka möjligheten att ta emot dagvatten från Tuve.  

 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrel-

sen delar kommunens åsikt. Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2.  

Kommentar: En ny trafikbullerutredning har tagits fram som visar samtliga bostadshus 

och utgår från en trafikmängdsprognos för 2020. Fem av åtta bostadshus har nivåer 

över 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad. För att uppnå ett väsentligt tillskott med bostä-

der i Tuve centrum och uppnå en mer stadsmässig miljö utmed Nolehultsvägen är det 

angeläget att placera bostadshusen relativt nära Nolehultsvägen samt att utnyttja de 

centralt belägna tomterna väl.  

Planförslaget säkerställer en ljudmiljö utomhus vid fasad som uppfyller avsteg från 

huvudregeln i enlighet med Boverkets allmänna råd 2008:1. Inomhusvärden och ute-

plats klaras i enlighet med huvudregeln.  

Detaljplanen anger att i bostäder med ljudnivåer över 55 dBA ekv nivå vid fasad ska 

minst hälften av boningsrummen orienteras mot sida med högst 50 dBA. I det södra 

kvarteret klaras samtliga tre hus med illustrerad utformning. I det norra kvarteret före-

slås två av husen utformas med en skärm vid balkong för att nå ljudnivåer på högst 50 

dBA.  

De nya bostäderna har högst 150 meter till närmsta busshållplats som bl a trafikeras av 

stombusslinje var femte minut i högtrafik. Tuve centrum är en värdefull centrumbild-

ning som är väl fungerande. Inom stadsdelen finns kommersiell och social service. Det 

bor idag färre invånare per bostad i Tuve jämfört med tidigare, invånarantalet har 
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minskat betydligt, från en invånarantal på 14 000 till knappt 9 000 idag. Stadsbygg-

nadskontoret har gjort en avvägning mellan å ena sidan utveckling av stadsdelen med 

fler boende och stadsmiljökvaliteter och å andra sidan en utformning där ljudmiljön 

klaras utan avsteg från riktlinjerna. Slutsatsen är att förslaget sammantaget ger den 

bästa lösningen.  

Komplettering av den geotekniska utredningen har utförts, begränsningen av markbe-

lastning sänks till 20 kPa.  

Dagvattenutredningen har uppdaterats och kompletterats. Större delen av planområdet 

består av fastmarksjord eller lera. Lokalt omhändertagande med infiltration bedöms 

därför inte vara lämpligt. Dagvattnet leds via allmänt ledningsnät till närmsta recipient 

Kvillebäcken. Innan avledning ska dagvattnet fördröjas, recipienten kommer därför inte 

att påverkas av exploateringen inom planområdet.  

 

16. Försvarsmakten Högkvarteret har inget att erinra.  

 

17. Svenska Kraftnät har inget att erinra.  

 

18. Skanova Nätplanering Väst har markförlagda kablar runt och inom planområdet. 

Eventuell undanflyttning bekostas av exploatören.  

Kommentar: Noteras.  

 

19. Trafikverket har ett uppdrag att verka för en god bebyggd miljö, fri från bullerni-

våer som överskrider riktvärdena. Vid tillämpningen av kommunens egna riktvärden 

för trafikbuller anges olika värden i planbestämmelserna och planbeskrivningen. 

Trafikverket ställer sig dessutom tveksamt till hur bullerutredningarnas slutsatser 

verkligen är inarbetade i planen. Det bör säkerställas genom bestämmelse att åtgär-

der måste till för att inte ljudnivåerna i förskolebyggnaden ska bli för höga.  

Kommentar: En komplett trafikbullerutredning har tagits fram och planhandlingarna 

har uppdateras. Ljudnivån inomhus i förskolebyggnaden säkerställs i samband med 

bygglov.  

 

20. Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då de inte har några anläggningar i 

området. 

 

21. Västtrafik AB ställer sig positiva till den föreslagna detaljplanen då området kan 

anses väl försörjt av kollektivtrafik. Vi har dock några kommentarer på illustrationer 

och beskrivningar som finns med i förslaget. I illustrationskartan är förskolan place-

rad i den norra delen av tomten. För att underlätta för föräldrar som vill åka kollek-

tivt i anslutning till att de lämnar eller hämtar barn på förskolan så bör dess entré 

placeras så nära hållplatsen Tuve Centrum som möjligt. Gångvägen mellan Tuve 

centrum och förskolan bör dessutom ägnas särskild omsorg så att den blir inbjudan-

de och trygg. Då det planeras för förskola i anslutning till en gata med kollektivtra-

fik befarar vi att det kommer att efterfrågas hastighetsdämpande åtgärder. Detta illu-

streras också på illustrationskartan för planförslaget. Vi vill därför påpeka att dessa 

måste utföras på ett sätt så att kvaliteten på busstrafiken inte äventyras. I princip 

motsätter Västtrafik sig alla former av gupp som påverkar bussar. Då Nolehultsvä-
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gen trafikeras av en mycket högfrekvent och välutnyttjad linje (Stombuss 17) bör 

den utformas som om det vore spårväg. Västtrafik förordar därför att korsningen 

mellan Nolehultsvägen och Glöstorpsvägen utformas så att det för bussen inte blir 

någon sidoförskjutning. 

Kommentar: Skissen för ny utformning av Nolehultsvägen visar svagt sluttande ramper 

med en förhöjd yta vid där gatan passerar Tuve torg. Syftet är att dämpa hastigheten 

förbi torget. Även övriga gång- och cykelpassager över gatan kan hastighetssäkras med 

t ex flacka ramper och upphöjda passager. Ett alternativ till flacka ramper är att anläg-

ga busskuddar. Exakt utformning är inte bestämd, beslut tas i samband med projekte-

ring. Cirkulationsplatsen är dimensionerad för stombusslinjen med boggiebussar.  

 

22. Fortum har inget att erinra. Aktuellt område ligger utanför Fortums koncessions-

område. 

 

Sakägare 

Inkomna synpunkter från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

övriga finns sammanställda och kommenterade på sidan 19.  

 

23. Fastighetsägare Tuve 9:26 (Tångenvägen 31) protesterar mot en ny väg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg och föreslår istället att trafikhindren på Glös-

torpsvägen – Tuve centrum tas bort och att gatan får en trafiksäkrare utformning. 

Det kan ge en fin kontakt mellan Säve och Tuve centrum.  

 

24. Fastighetsägare Tuve 9:48, (Ankarhjelmsvägen 28 A) frågar sig varför inte för-

skolan kan byggas på den stora gräsytan på andra sidan gångbanan (norr om). Öns-

kar att så mycket som möjligt av alla träd i dungen ska vara kvar.  

 

25. Fastighetsägare Tuve 9:48, (Ankarhjelmsvägen 28 A) (2 yttranden) tror att den 

nya förskolan säkert blir bra men är angelägen om att så mycket skog som möjligt 

sparas upp mot Ankarhjelmsvägen. Förskolans inhägnad bör placeras minst 20 me-

ter från Ankarhjelmsvägen. Han hoppas att förskolan blir en våning hög, men före-

språkar i första hand en annan placering, helst på den öppna ytan norr om tänkt pla-

cering. Om förskolan byggs så kan det bli en del avverkning av skog vilket ger bo-

ende på Ankarhjelmsvägen utsikt över höga hyreshus. Det avviker mot nuvarande 

stadsbild och ger sämre utsikt och boendekvalitet. Höjden på planerade hyreshus 

behöver sänkas.  

 

26. Fastighetsägare Tuve 9:80 (Tångenvägen 19) glädjer sig över det politiska målet 

att göteborgarnas inflytande över stadsplaneringen ska stärkas. Den planerade fler-

bostadshusen i den norra delen föreslås bli lägre med färre lägenheter alternativt att 

husen förskjuts mot Tuve centrum. Anslutningsvägen mellan Nolehultsvägen och 

Tuve Kyrkväg skulle ge flera negativa konsekvenser och vägen behövs inte. Nole-

hultsvägen bör inte utformas med strängar av gatsten eftersom gatsten ger högre bul-

ler än asfalt, det räcker med att minska körfältsbredden till 3,0 meter. Bevara en re-

jäl trädridå mellan befintlig gång- och cykelväg och planerad förskolebyggnad för 

att dämpa intrycket av en tvåvåningsbyggnad med takinstallationer.  
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27. Fastighetsägare Tuve 9:81 (Tångenvägen 21) menar att informationen har varit 

bristfällig till berörda parter och att det kan ses som ett försök att smyga igenom de-

taljplanen. Under samrådsmötet gavs förskönande intryck som inte stämmer med 

verkligheten. Det framgår i handlingarna att 25 Tuvebor varit delaktiga i framtagan-

det av förslaget men hur kan dessa representera hela Tuves befolkning? Han anser 

att de planerade höga flerbostadshusen ger en stor kontrast jämfört med nuvarande 

lägre bebyggelse. De tre punkthusen i norra delen kan utformas med olika höjder, 

med lägre mot söder. I samband med förtätningen efterfrågas förslag på hur trygghe-

ten kan förbättras. Promenadstråket vid centrumkvarterets entré riskerar att bli en 

bakgård och späda på en isolering av Norumshöjd. Nolehultsvägen bedöms inte ha 

problem med höga hastigheter idag, men den föreslagna utformningen med bredare 

körfält samt ett utrymme mellan körfälten kan bidra till ökade hastigheter. Vägens 

nivåskillnader ger höga bullernivåer när bussarna kör upp för vägen. Vägen mellan 

Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg bör tas bort. Syftet med planen är att öka befolk-

ningsmängden i Tuve för att behålla service men att bygga stora mängder hyresrätter 

till minsta möjliga pris ifrågasätts. Tuve kan istället utvecklas i riktning västerut mot 

Tuvefabriken eller längs Tuvevägen i öster.  

 

28. Fastighetsägare Tuve 9:83 (Tångenvägen 25) är positiva till fler boende men un-

derstryker vikten av den natur- och kulturmiljö som finns och att vara aktsam om 

Tuves identitet. De är negativa till de höga flerbostadshusen i norra delen. Förskolan 

bör vara i en våning för att inte skymma befintliga bostäder väster om skolan. En 

förskola för 6-7 avdelningar medför ett stort upptagningsområde med långa avstånd 

mellan hem och förskola, det är bättre att fördela avdelningarna på två förskolor. 

Platsen för den nya förskolan är mindre lämpligt med hänsyn till klimat, behov av 

nya ledningar och trafikangöring. Befintliga värden som gärdesgårdar, rik försom-

marblomning och skyddad växlighet borde värnas. De föreslår att nya bostäder kan 

byggas på andra platser i Tuve. Vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg 

bör tas bort ur handlingarna.  

 

29. Fastighetsägare Tuve 9:85 (Tångenvägen 29) anser att de förslagna tiovåningshu-

sen i norr bryter mot den låga byggnadsprofilen som förknippas med Tuve och att 

det istället bör vara låghus. För att bidra till integration bör flerbostadshusen i norr 

intill Norumshöjd innehålla bostadsrätter och husen vid Tuve torg innehålla hyres-

rätter. De gröna ytorna runt förskolan ska kunna användas av alla, det räcker att 

hägna in området närmast byggnaden. Boende på Tångenvägen 29 och 31 riskerar 

att få mycket trafik och parkerade bilar vid hämtning och lämning av barn till för-

skolan. Tångenvägen behöver kompletteras med en vändplats. Nolehultsvägen bör 

utformas utan stenläggning för att inte öka trafikbullernivån.  

 

30. Fastighetsägare Tuve 10:8 (Glöstorpsvägen 37 B) anser att flerbostadshusen är 

alltför höga på båda platserna. Sju våningar höga hus öster om Tuve torg ger sämre 

ljusinsläpp och skuggning för befintlig radhus- och villabebyggelse vid Glöstorps-

vägen. Befintlig bebyggelse runt Tuve centrum domineras av flerbostadshus i tre 

våningar, det är lämpligt att fortsätta med denna hustyp och inte tillåta mer än 4 vå-

ningar.  
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31. Bostadsrättsföreningen Lilleskog, Tuve 10:114 anser att det är bra att platsen för 

det rivna Glöstorpshemmet blir bebyggt men den föreslagna bebyggelsen medför 

ökad skuggning jämfört med tidigare byggnad. Föreningen är oroad över risker med 

ökad biltrafik på Glöstorpsvägen och Lilleskogsvägen och framför att hastighets-

dämpande åtgärder ses över och kompletteras på dessa gator.  

 

32. Fastighetsägare Tuve 10:136 (Ankarhjelmsvägen 34A), Boende Tuve 10:138 

(Ankarhjelmsvägen 34 C) (gemensam skrivelse med Tuve 10:132, 10:133 & 

10:134) framför att punkthusen i den norra delen upplevs som för höga och att 

markparkering och tillfartsvägar upptar stor yta och ger ett negativt intryck. De före-

slår att befintliga parkeringshus utnyttja eller att dessa kompletteras. De är tvek-

samma om den gröna zonen inom förskoletomten är tillräckligt bred mot Ankarh-

jelmsvägen för att uppnå en grön ridå. En bättre placering för förskolan är den öpp-

na gräsytan norr om. De är tveksamma till att en förskola med upp till 8 avdelningar 

kan ge en bra miljö och förutsättningar för pedagogiskt arbete. En barnkonsekvens-

analys efterfrågas. Parkeringsbehovet bedöms vara för högt, personalparkering är 

onödig då det finns goda bussförbindelser. De föreslagna flerbostadshusen öster om 

Tuve torg är för höga, de tar inte hänsyn till Tuves karaktär av landsbygdsbebyggel-

se med låga hus. Punkthus föredras framför lamellhus. Husen är placerade för nära 

skogspartiet norr om husen, bergschakter ska undvikas. Gästparkeringen har en då-

lig placering mitt i dalgången, använd istället den stora parkeringen vid Tuve torg 

alternativt placera i garage under husen. De ifrågasätter om Nolehultsvägen blir mer 

stadslik och föreslår att den görs så smal som möjligt, med två körfält och tillhöran-

de gång- och cykelbana. De undrar varför korsningen Glöstorpsvägen – Nolehults-

vägen ska göras om till en rondell och om den befintliga gång- och cykelvägen öster 

om Nolehultsvägen försvinner.  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Inkomna synpunkter från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

övriga finns sammanställda och kommenterade på sidan 19.  

 

33. Boende på Tångenvägen 31 (Tuve 9:26) anser att 35 meter höga hus inte hör 

hemma bland lågbebyggelsen som finns i området och husen ger negativ miljöpå-

verkan. Han protesterar även mot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrk-

väg.  

 

34. Boende på Lilleskogsvägen 29 (Tuve10:114) framför att de föreslagna flerbo-

stadshusen i sju våningar öster om Tuve torg förändrar områdets karaktär på ett oac-

ceptabelt sätt. Husen kommer att ge skugga, begränsa öppenheten och försämra bo-

endemiljön. Han anser att radhus passar bättre, om det inte är möjligt ska husen be-

gränsas till fyra våningar. Byggfordon och större fordon bör inte använda Lille-

skogsvägen som tillfart.  

 

35. Boende på Lilleskogsvägen 29 (Tuve10:114) menar att höghus fördärvar områdets 

karaktär på att oacceptabelt sätt. Husen ger skugga och begränsar öppenheten. För-

ordar lägre hus, helst radhus, högst tre våningar. Befintliga kvaliteter som en fin an-
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passning till omgivande natur måste bevaras. Byggfordon och större fordon bör inte 

använda Lilleskogsvägen som tillfart. 

 

36. Boende på Norumshöjd 92 (Tuve 9:65) tycker att förslaget överlag är bra men att 

byggnadshöjder och lokaler är frågor som stadsbyggnadskontoret behöver jobbar 

vidare med. Han föreslår att flerbostadshusen i den norra delen sänks med 1-2 vå-

ningar för att få ett annat avtryck i omgivningen och en trevligare miljö runt husen. I 

området öster om Tuve torg är det viktigt att detaljplanen ställer hårdare krav på lo-

kaler alternativt kontor i bottenplan, t ex endast tillåta lokaler alternativt kontor i 

bottenplan i de delar i samtliga tre hus som vetter mot det nya torget. Torget ger 

möjlighet till uteserveringar i läge med söder- och västersol. Byggnaderna bör sän-

kas till fem våningar (20 meter) för att skapa ett mer öppet torg som ger en trygg 

och behaglig mötesplats.  

 

37. Boende på Norumshöjd 99 (Tuve 9:65) vill inte ha höghus och parkering utanför 

sin balkong.  

 

38. Boende på Norumshöjd 100 (Tuve 9:65) anser att nio-tiovåningshus i den norra 

delen kommer att förändra bilden av stadsdelen till det sämre. Fyra till fem våningar 

höga hus är att föredra. Högre hus ger skugga för befintliga hus och den föreslagna 

förskolan. Parkeringen i nordvästra delen minska grönytan i området. Utfarten kan 

bli osäker.  

 

Övriga 

Inkomna synpunkter från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

övriga finns sammanställda och kommenterade på sidan 19.  

 

39. Boende på Ankarhjelmsvägen 30 C, 32 B och 32 C (gemensam skrivelse med 

fastighetsägare till Tuve 10:136 och 10:138). Se yttrande nummer 33.  

 

40. Boende på Ankarhjelmsvägen 30 B protesterar mot tiovåningshus som förstör 

småstadskänslan och sticker upp över trädkronorna på Ankarhjelmsvägen. En ny 

förskola kan byggas på samma plats som befintlig istället för att förstöra det fina 

skogspartiet som även utgör bullerskydd. De anser att en ny bilväg tvärs igenom 

Tuve är helt fel.  

 

41. Boende på Almhöjdsvägen 48 menar att hus i sju och tio våningar riskerar att ge 

Tuve en känsla av betongghetto. En ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrk-

väg medför bara nackdelar för boende i området.  

 

42. Boende på Almhöjdsvägen 48 anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve Kyrkväg bara medför nackdelar för boende i området. Hus i 10 respektive 7 

våningar är för höga för att passa in i den natursköna miljön.  
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43. Boende på Almhöjdsvägen 59 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg. För att öka nyttjandet av Tuve torg föreslås anläggande av en lek-

plats/lekpark för att skapa ett större folkliv vid torget. Goda exempel är lekplatsen 

vid Eriksberg och skateboardparken vid Bergakungen.  

 

44. Boende på Almhöjdsvägen 78 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

45. Boende på Kålsängevägen 23 uppskattar inte förslaget med en ny väg mellan No-

lehultsvägen och Tuve Kyrkväg.  

 

46. Boende på Petters Hage 8 undrar över planerna för ett flertal höga flerbostadshus 

när lägenheterna i bostadsrättsföreningen Vitsippan verkar vara svårsålda. De före-

slår radhusbebyggelse istället eftersom det är attraktivt med markkänsla, särskilt för 

unga med barn och äldre personer.  

 

47. Boende på Petters Hage 29 anser att det blir för hård exploatering av området 

kring Tuve torg och Norumshöjd och vill inte ha höga hus eller en ny väg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg. Höga flerbostadshus leder till skuggning och 

ökad trafik. Ytterligare bostäder i Tuve och på Hisingen kräver en förbättring av 

kommunikationerna mot fastlandet.  

 

48. Boende på Snarberget 9 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

49. Boende på Stenlyckan 21 motsätter sig höga flerbostadshus norr om Tuve cent-

rum, det passar inte i landskapet. De är även emot en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg.  

 

50. Boende på Tuve Kyrkväg 13 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

51. Boende på Tuve Kyrkväg 17 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

52. Boende på Tångelund 2 anser att den nya förskolan kan byggas på samma plats 

som den nuvarande. De är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrk-

väg. 

 

53. Boende på Tångelund 9B vill inte ha några höga flerbostadshus eftersom lågbe-

byggelse dominerar i området idag. De ser inga skäl för en ny väg mellan Nole-

hultsvägen och Tuve Kyrkväg.  
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54. Boende på Tångelund 9C motsätter sig tiovånings flerbostadshus i den norra de-

len, högst två våningar är lämpligt. Höghus kan istället byggas vid gamla panncen-

tralen. Han anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg är onödig 

då en redan påbörjad väg finns strax norrut. 

 

55. Boende på Tångelund 11C vill inte ha höga flerbostadshus i den norra delen. Vä-

gen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. Han 

föreslår att ny bebyggelse utreds inom området väster om Västra Tuvevägen, både 

söder och norr om fd panncentralen för Norumshöjd. En förbindelse mellan Kärrda-

len och Tuve torg behöver även ordnas.  

 

56. Boende på Tångelund 12 anser att förskolans nya läge inte får innebära en sämre 

säkerhet för barnen och förslår att förskolan istället placeras nordost om gångtun-

neln mellan Norumsgärde och Tuve torg. Med föreslagen placering kommer männi-

skor att gå över Nolehultsvägen istället för att använda gångtunneln.  

 

57. Boende på Tångelund 18 motsätter sig höga flerbostadshus norr om Tuve centrum 

och en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg.  

 

58. Boende på Tångengården 14 är kritiska till att en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg medför att en stor mängd skolelever och förskolebarn blir tvung-

na att korsa vägen.  

 

59. Boende på Tångenvägen 15 anser att vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. Flerbostadshus i nio till tio våningar 

stämmer inte med stadsbilden och ger skugga för bostäder på Norumshöjd och 

Tångenvägen vilket försämrar boendemiljön.  

 

60. Boende på Tångenvägen 22 vill att busshållplatsen mellan Tuve torg och No-

rumsgärde för linje 17 som tidigare fanns ska återställas. För äldre personer är det 

för långt att gå till nuvarande hållplatser.  

 

61. Boende på Tångenvägen 30 A kräver att en rejäl trädridå behålls mellan nya för-

skolan och husen på Tångenvägen för att dämpa ljudnivån från förskolans utomhus-

aktiviteter och det visuella intrycket av byggnaden. De vill se korrekta ritningar av 

hur punkthusen i norra delen och förskolan upplevs från marknivå på tre platser; de-

ras tomt, grusplanen i norr samt Norumsgärde. Punkthusens höjd behöver begränsas. 

Den eventuella, framtida vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska tas 

bort ur planhandlingarna.  

 

62. Boende på Tångenvägen 32C påpekar att det saknas planer för hantering av tillfart 

från öster med bil till nya förskolan. Han föreslår att Tångenvägen kompletteras med 

en vändplan och korttidsparkering vid slutet av gatan samt att stoppförbud införs för 

den övre delen av Tångenvägen för att undvika att kaos uppstår. Den ej beslutade 

vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. 
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Den föreslagna utformningen av Nolehultsvägen med ett körbart mittfält är en tra-

fikfara och medför buller. Hänsyn måste tas till barnvagnar och handikappfordon 

vid övergångsställen.  

 

63. Boende på Tångenvägen 34A anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg är olämplig. Förskolan bör flyttas längre söderut så att en del skog kan be-

hållas som skydd mot buller från trafiken på Nolehultsvägen. De höga flerbostads-

husen i den norra delen skadar bilden av Tuve, högst sex våningar är acceptabelt. 

Färre antal lägenheter kan kompenseras med villor utmed t ex Petters Hage. De fö-

reslår även att Västra Tuvevägen – Tångedalsvägen förlängs fram till Hukevägen i 

framtiden.  

 

64. Boende på Norumsgärde 1 respektive 5 framför att det norra huset inom försko-

lans nuvarande tomt är för högt och blir för dominerande och förslår att antalet vå-

ningar minskas, att husen får olika höjd (15, 10 och 5 våningar) eller att bostäderna 

planeras ovanpå huvudbyggnaden vid Tuve torg. Den planerade infarten och parker-

ingsplatsen mot norr innebär att en uppskattad grönyta försvinner och att biltrafiken 

nära befintliga bostäder ökar. Parkeringsplatsen blir svåråtkomlig för boende och 

besökare med rörelsehinder. De föreslår att den istället placeras mellan det södra hu-

set och stadsdelshuset och utnyttjar befintlig tillfart till norra delen av Tuve torg. De 

anser att det är olämpligt att bygga en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

65. Boende på Norumsgärde 9 anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg är olämplig och framhåller särskilt etiska, moraliska skäl då vägen går rakt 

genom rasområdet med ett stort antal begravda bostadshus. Han framför att de bo-

ende i området bör tillfrågas vid planering av gång- och cykelbanors vägdragning.  

 

66. Boende på Norumsgärde 14 menar att närheten mellan olika delar av Tuve inte är 

skäl för en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg. De boende åker ofta 

till andra torg/köpställen.   

 

67. Boende på Norumsgärde 20 motsätter sig hus i 10 våningar i den norra delen, de 

blir för höga i förhållande till befintliga bostadshus. Han anser att en ny väg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ger negativa konsekvenser för Norumsgärde.  

 

68. Boende på Norumsgärde 31 menar att planen leder till att Tuves karaktär föränd-

ras negativ med höga hus. De anser att obebyggda grönytor inte ska förädlas utan 

skötas om med bibehållen undervegetation. Hus i nio till tio våningar kommer att 

dominera stadsbilden och förändra Tuve till en höghusförort. Högst 5 våningar ska 

tillåtas. Höga hus ger skugga för trädgårdar och stråk intill. De efterfrågar tydligare 

illustrationer av planerade hus som redovisar hushöjderna. De ifrågasätter kommu-

nens val av byggherre i den norra delen. Parkeringen för bostäderna i den norra de-

len bedöms vara underdimensionerade och de anser att parkering i tillräcklig mängd 

ska lösas i parkeringsgarage istället. Även flerbostadshusen öster om Tuve torg ska 

vara högst 5 våningar, det vill inte se en port av höga hus. De vill ha ett löfte om att 

nuvarande förskola inte rivs innan den nya är färdig. Den nya förskoletomten inne-
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bär en mindre gård än nuvarande, de menar att det är bättre att bygga den större för-

skolan vid det nuvarande läget. De befarar att det blir en sämre utomhusmiljö för 

barnen med ca 170 barn inom samma gård. De önskar att vägen mellan Nolehults-

vägen och Tuve Kyrkväg tar bort ur planhandlingarna och att en försäkring från 

kommunen om att den nya bebyggelsen inte kommer att utgöra argument för att vä-

gen måste anläggas. De efterfrågar ett underlag som visar eventuella demografiska 

förändringar när planområdet är utbyggt.  

 

69. Boende på Norumsgärde 33 vill att detaljplanen anger att befintlig förskola inte 

får rivas innan inflyttning i de nya förskolelokalerna har skett. De anser att den nya 

förskolan ska ha högst fem till sex avdelningar. De föreslår att planerade bostadsrät-

ter respektive hyresrätter byter plats för att bättre uppnå ambitionen om en bland-

stad. De föreslår hus i högst fem till sex våningar med hänsyn till stadsbilden och 

skuggning vintertid. Antalet våningar kan sänkas utan att frångå programmet för 

Tuve som angav 60 lägenheter vid Nolehultsvägens förskola. Parkering för bostä-

derna i norra delen bör placeras under byggnaderna för att minska påverkan på 

grönytorna. Den ej beslutade vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska 

tas bort ur planhandlingarna. De saknar en övergripande plan och vision för Tuve 

torg, det behövs för att förbättra service och trygghet i Tuve centrum. De vill se fler 

näringsidkare, t ex kvällsöppet café med uteservering, klädaffär mm vid torget.  

 

70. Sekreterare i Norumsgärde, boende på Norumsgärde 37 är kritisk till att planen 

medför att gröna områdena försvinner, det är det gröna som kännetecknar Tuve. Han 

menar även att hus i tio våningar intill ett radhusområde ändrar stadsbilden radikalt. 

Det är rimligt med högre hus närmare centrum med en övergång till lägre hus utan-

för.  

 

71. Gemensam skrivelse från 13 personer, Boende på Norumsgärde 36,40,41,42,43 

och 44 protesterar mot de nya bostadshusen och en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg. De höga bostadshusen förändrar hela stadsdelens utseende och 

Tuve kan inte svälja alla inflyttande. De menar att genom tränga ihop många männi-

skor på för liten yta ökar risken för sociala problem. De ifrågasätter att befintlig för-

skoletomt är för liten för en ny större förskola.  

 

72. Boende på Norumsgärde 124 anser flerbostadshusen i norra delen leder till kraf-

tigt ökad trafik på Nolehultsvägen och skuggning.  

 

73. Boende på Norumsgärde 176 undrar om medborgardialogen genomfördes 2010 

eller 2011. Trots synpunkterna som framfördes under dialogen föreslås hus med tio 

våningar som ger skugga för befintliga bostäder och ny förskola. Det förändrar 

stadsbilden markant, fem till sex våningar höga hus hade inte påverkat så mycket. 

En ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg leder till ökad trafik och för-

stör ett område som används för rekreation.  

 

74. Boende på Norumshöjd 74 anser våningshöjden bör sänkas med en till två våning-

ar för de två husen närmast busshållplatsen Tuve centrum med hänsyn till omgiv-

ningen. Han anser att hushöjden är för hög oavsett om husens översta våning inne-
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håller fläktrum etc. En lägenhet är att föredra istället för fasad utan fönster. Han an-

ser att lokalytor ska främjas för att ge möjlighet att etablera mindre företagskontor 

eller liknande som innebär aktivitet dagtid. Detaljplanens bestämmelse om högre 

våningshöjd i bottenplan är inte tillräckligt för att åstadkomma lokaler utan risken är 

att det blir bostäder från början som aldrig omvandlas. Ett torg i markplan bör inte 

omgärdas av bostäders uteplatser utan café, butiker, lokaler eller kontor.  

 

75. Boende på Arvesgärde 17 undrar var nyinflyttande barn ska gå i skolan då Gun-

nestorpsskolan har fulla klasser. Hon påtalar att Glöstorpsskolans är i behov av upp-

fräschning och ombyggnad och att det bör prioriteras före ombyggnad av Tuve torg.  

 

76. Boende på Lökekullen 16, Säve framför att en översyn av Tuve centrum är efter-

längtad för boende norr om centrumbebyggelsen. Det behövs en vägförbindelse 

norrut mot Tuve Kyrkväg. Avsaknaden av bostäder vid Tuve torg leder till att torget 

dör ut när affärerna stänger för kvällen. En förtätning med bostäder vid torget bör 

ingå i detaljplanen. Utefter Nolehultsvägen finns sedan länge ett spårreservat (kol-

lektivtrafikreservat) vilket är borttaget i planförslaget. Ett spårreservat bör även i 

framtiden finnas för utbyggnad av kollektivtrafik till kommande bebyggelse norrut. 

Med de föreslagna punkthusen i södra delen finns inte plats för spårväg. En del av 

föreslagna bostäder klarar inte gällande bullernivåer och planen behöver omarbetas 

så att gällande och kända kommande regelverk uppfylls.  

 

77. Boende på Storhöjdsgatan 19 anser att det behövs mer än en omgestaltad gata och 

ett par punkthus för att uppnå något som kan kallas stadsmässig omvandling. Han 

ser gärna en förändring till kvartersstad, att punkthusen blir lägre med bredare bot-

tenvåningar som ansluter till vägen och kan inrymma butiker och café. Hämta inspi-

ration från Nya Kvillebäcken, Eriksberg och Linné.  

 

78. Anonym framför att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ger vib-

rationer i marken, trafik och buller. Det finns fina naturvärden och är ett bra område 

för barnen.  
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Sammanställning av inkomna synpunkter med kommentarer 

Eventuell framtida trafiklänk 

Många Tuvebor är emot en framtida ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg, 

de anser att den inte behövs och att det är ett mycket känsligt läge eftersom det går över 

skredområdet.  

 

Kommentar: Det finns inga beslut om att en ny väg ska byggas. Detaljplanen ska inte 

hindra en eventuell framtida utbyggnad. Den illustrerade vägen tas bort från illustra-

tionsritningen.  

 

Allmänt om bebyggelsen 

Punkthusen ökar kontrasten mellan olika områden i Tuve istället för att integrera norra 

och centrala Tuve. De avviker mot nuvarande stadsbild och ger sämre utsikt och boen-

dekvalitet. Höjden på höghusen behöver sänkas.  

 

Det är viktigt att vara aktsam om Tuves identitet, natur- och kulturmiljön. Ny bebyggel-

se ska vara i högst 3 våningar.  

 

Kommentar: En översyn har gjorts av planförslagets nya bostadshus. Bland annat har 

byggnaderna studerats i en digital 3D-modell. Noggrannare underlag vad gäller hus-

höjd, byggrätt, planlösningar och placering har tagits fram. Arbetet har lett till att till-

låtna byggrätter och hushöjder har sänkts. Antalet lägenheter är dock ungefär lika 

stort.  

 

Detaljplanen möjliggör ett tillägg med ny modern bebyggelse i Tuve. En ny hustyp till-

förs, punkthus i 5-9 våningar. Stadsbilden kommer därmed att förändras, avsikten är att 

det ska uppfattas som ett positivt tillskott med de två nya grupperna av hus. Det bor 

idag färre invånare per bostad i Tuve jämfört med tidigare, invånarantalet har minskat 

betydligt, från ett invånarantal på 14 000 till knappt 9 000 idag. Det är angeläget att 

öka invånarantalet för att behålla befintlig service och utveckla stadsdelen. I dessa cen-

trala delar av Tuve är det viktigt att hushålla med marken genom att möjliggöra en 

högre exploatering än 3 våningar. Läget ger de boende nära till service och kollektiv-

trafik.  

 

Norra delen (Bostadsbolaget) 

Kritik framförs mot flerbostadshus 9-10 våningar, 35 meter höga. De anses inte höra 

hemma i låghusbebyggelsen i Tuve centrum. Sänk hushöjden, minska antal våningar 

och färre lägenheter. Eventuellt flytta husen närmre Tuve centrum. Husen kan utformas 

med olika höjder, lägre mot söder. Enplanshus på Tångenvägen och radhus på Norums-

gärde blir skuggade under vintern. Vill se nya illustrationer, landskapsbild, ”korrekta” 

hushöjder.  

 

När träd avverkas får boende på Ankarhjelmsvägen sämre utsikt (över nya höga hyres-

hus). 

 

Markparkering och tillfartsvägar tar upp stor yta, vilket anses negativt. Använd befintli-

ga parkeringshus, komplettera dessa. Utfarten från parkeringen blir osäker. Grönytan 

minskas på grund av parkeringen.  
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Kommentar: Tillåten nockhöjd i meter över nollplanet har ersatts med en byggnadshöjd 

i meter över nollplanet. Antal våningar har sänkts. Det innebär att respektive byggnad 

blir mer begränsad vad gäller sin volym. Det norra huset har ändrats från 9 till 7 vå-

ningar och det mellersta från 10 till 8. Det södra förblir 9 våningar. Byggnadshöjden 

motsvarar 22,5 – 28,5 meter räknat från marken. Utöver byggnadshöjden tillkommer 

tak. Skuggningen för omkringliggande hus är relativt begränsad och bedöms inte leda 

till att några bostäder får en dålig boendemiljö. Planbeskrivningen har kompletterats 

med nya sektioner som visar nya hus i relation till befintliga.  

 

Avståndet mellan bostadshus på Ankarhjelmsvägen och nya bostadshus i den norra de-

len är över 100 meter, avståndet till husen i södra delen är drygt 50 meter som närmast. 

Befintliga bostadshus är belägna på en högre höjd vilket är gynnsamt. Kontoret bedö-

mer att den förändrade utsikten inte leder till någon försämrad boendemiljö.  

 

De nya bostadshusen behöver parkering som täcker deras behov samt ligger inom rim-

ligt avstånd. Om det går att tillgodose delar av parkeringsbehovet utanför fastighe-

ten/planområdet så behöver inte all illustrerad parkering byggas ut. Utfarten har inte 

bedömts bli osäker.  

 

Södra delen (Riksbyggen) 

Hus i 7 våningar ger skugga för radhus och villor vid Glöstorpsvägen, ej högre än 4-5 

våningar. Radhus passar bättre. Husen är placerade för nära skogspartiet, bergschakter 

ska undvikas. Gästparkeringen är dåligt placerad. Använd den stora parkeringen vid 

Tuve torg alternativt placera parkering under hus. Ställ hårdare krav på lokaler, kontor i 

bottenplan i de delar som vetter mot torget. 

 

Kommentar: Tillåten nockhöjd i meter över nollplanet har ersatts med en byggnadshöjd 

i meter över nollplanet. Det innebär att respektive byggnad blir mer begränsad vad 

gäller sin volym. Höjderna har även sänkts från 7 våningar till två hus med höjd mot-

svarande 5 våningar och tre hus med 6 våningar. Byggnadshöjden motsvarar 17,5 – 21 

meter räknat från marken. Utöver byggnadshöjden tillkommer tak. Radhus ger betydligt 

färre lägenheter och bedöms därför inte som ett alternativ på denna plats.  

 

Parkering planeras i huvudsak i garage under bostadshusen. Det är inte möjligt att an-

vända parkeringen vid Tuve torg. Markanvändningen ändras från ”handel i bottenvå-

ning” till ”centrum i bottenvåning”. Det ger möjlighet till fler typer av verksamheter. 

Stadsbyggnads- och fastighetskontoret har bedömt att det inte är möjligt att ställa krav 

på att det måste vara lokaler, kontor i bottenvåningen. Avsikten är att planen ska möj-

liggöra verksamheter i bottenvåningen på sikt om det inte blir från början.  

 

Gästparkeringarna är placerade lättillgängliga och väl synliga från respektive gata. 

Boendeparkering blir i huvudsak i garagen.  

 

Upplåtelseform 

Bostadsrätter i den norra delen och hyresrätter i den södra delen.  

 

Kommentar: Upplåtelseform styrs inte i detaljplanen.  
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Nolehultsvägen utformning 

Mittpartier av gatsten ger högre bullernivå och bör därför tas bort. Några framför att det 

inte är problem med höga hastigheter idag. Utformningen med bredare körfält kan där-

emot ge högre hastigheter. Några undrar varför det ska bli en cirkulationsplats.  

 

Kommentar: Trafikförslaget föreslår en utformning med ett körfält i vardera riktningen 

som är 3,5 meter brett, mellan dessa föreslås en välvd 2 meter bred mittrefug belagd 

med smågatsten. Syftet med mittrefugen är att den ska leda till sänkt hastighet. Mittre-

fugen blir överkörningsbar för att räddningstjänsten ska kunna komma fram vid behov. 

Vid utfarter och gång- och cykelpassager sänks refugen till gatunivå. Mittrefugen leder 

inte till ökat buller. Cirkulationsplatsen leder till en ökad framkomlighet för fordon i 

korsningen.  

 

Förskolan 

Spara skog mot Ankarhjelmsvägen. Endast en våning hög. Lägg i första hand förskolan 

på en annan plats. Annan placering, t ex öppna ytan norr om. Ta inte hela skogsdungen i 

anspråk för förskolan. Bevara en rejäl trädridå mellan befintlig gc-väg och förskolan. 

Gärdesgårdar, rik försommarblomning och skyddad växtlighet bör värnas. Parkerings-

behovet för stort. Förskola med 6-7 avdelningar ger stort upptagningsområde, långa 

avstånd mellan hem och förskola.  

 

Kommentar: En prickad zon har införts mot Ankarhjelmsvägen, mot söder begränsas 

den södra delen till att endast få bebyggas med komplementbyggnader. Nockhöjd har 

ersatts med en byggnadshöjd på 9,0 meter. Avsikten är att uppföra en förskola i två vå-

ningar. Parkeringsbehovet beräknas till 13 platser vid bygglov för en förskola om 1700 

m
2
 bruttoarea, vilket är färre än det som illustreras i detaljplaneskedet.  

 

Trafik 

Några föreslår att trafikhindren på Glöstorpsvägen-Tuve centrum tas bort och att gatan 

får en trafiksäkrare utformning. Det kan ge fin kontakt mellan Säve och Tuve centrum. 

Några anser att det behövs hastighetsdämpande åtgärder på Glöstorpsvägen, Lilleskogs-

vägen. Det blir mycket trafik vid Tångenvägen 29 och 30 till förskolan, kommer att be-

hövas en vändplats. Stoppförbud bör införas på övre delen av Tångenvägen. Det be-

döms vara långt att gå till hållplatser.  

 

Kommentar: Boende inom planområdet får god tillgänglighet till kollektivtrafik med 

relativt avstånd på 60-150 meter till närmsta hållplats. Synpunkter som berör gator 

utanför planområdet förmedlas till Trafikkontoret.  

 

Trygghet 

Promenadstråket vid centrumkvarterets entré riskerar att bli en bakgård och späda på en 

isolering av Norums höjd.  

 

Kommentar: Det stora tillskottet (200 lägenheter) med nya bostäder, varav hälften in-

till Norums höjd, kommer att öka mängden människor som rör sig på gångstråken till 

och från Tuve torg.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys efterfrågas.  
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Kommentar: En särskild barnkonsekvensanalys har inte genomförts men de sociala 

konsekvenserna har studerats i planarbetet och beskrivs i planbeskrivningen.  

 

Tuve torg 

Lekplats/lekpark vid torget efterfrågas.  

 

Kommentar: Inom den del av torget som ingår i planen finns inte utrymme för en större 

lekplats eftersom torget även ska fungera för angöringstrafik. Den exakta utformningen 

av torget bestäms i ett senare skede.  

 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget. Kompletterande utredningar av buller, geoteknik och dagvatten har 

gjorts, samt en översyn av bebyggelseförslaget vad gäller våningshöjder, hushöjder, 

placering, byggrätter, parkering och tillgänglighet mm har skett.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande ändringar på plankartan: 

 Planområdet utökas med gc-vägen väster om det norra bostadskvarteret för att 

släcka ut rester i gällande detaljplan.  

 Vid Lilleskogsvägens norra del utökas planområdet för att möjliggöra en vänd-

plats (LOKALGATA). 

 Ett E-område införs i anslutning till förskoletomten. 

 I det södra kvarteret möjliggörs centrumändamål i bottenvåning istället för en-

dast handel. 

 Vid det norra bostadskvarteret ändras parkmarken enligt samrådsförslaget till 

kvartersmark.  

 Gränserna för planerad markparkering i nordväst justeras för att kunna behålla 

befintlig gångväg samt för att ge byggrätt för komplementbyggnad (t ex cykel-

förråd). 

 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet ersätts med högsta byggnadshöjd i me-

ter över nollplanet. Det begränsar byggnadsvolymen.  

 Högsta tillåten bruttoarea införs i det norra bostadskvarteret.  

 Högsta tillåten bruttoarea sänks i det södra bostadskvarteret.  

 Bestämmelsen x utgår i det södra bostadskvarteret.  

 Bestämmelserna e1, e2 och e3 ersätts med en bestämmelse (e1) som reglerar störs-

ta tillåtna bruttoarea ovan mark. Bestämmelsen kompletteras med att komple-

mentbyggnader mindre än 50 m
2
 samt inglasade balkonger inte räknas in i brut-

toarean.  

 Byggrätterna i det södra bostadskvarteret definieras tydligare och ett ringmarke-

rat område införs som ger rätt att bygga under marken.  

 Bestämmelsen om handikapparkering inom B utgår eftersom den inte behövs.  

 Bestämmelsen om högsta antal våningar utgår. Byggnadshöjden begränsar anta-

let våningar till det våningsantal som visas på illustrationen.  

 Bestämmelsen om högsta totalhöjd ändras till högsta nockhöjd.  

 Bestämmelsen v2 som angav att balkong får utföras ovan allmän plats utgår ef-

tersom det inte är aktuellt.  

 Bestämmelsen b1 ändras genom att tillåten belastning sänks till 20 kPa.  
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 Bestämmelsen om störningsskydd för trafikbuller justeras. Minst hälften av bo-

ningsrummen ska orienteras mot sida med högst 50 dBA när ljudnivån utomhus 

vid fasad överstiger 55 dBA ekv nivå. Högsta tillåtna ljudnivå vid fasad är 65 

dBA. Bestämmelsen kompletteras med att en uteplats per lägenhet ska ordnas 

med högst 55 dBA ekv nivå och 70 dBA maxnivå.  

 Bestämmelsen om att bygglov krävs för belysningsarmatur utgår.  

 

Plan- och genombeskrivningen har uppdaterats med anledning av ovanstående ändring-

ar.  

 

 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson  

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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Utställningsutlåtande 

Datum: 2013-12-17  

Diarienummer: 0308/10 (FIIa 5193) 

 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för bostäder och förskola i Tuve centrum 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 mars 2013 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. De-

taljplaneförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret under tiden 

17 april – 21 maj 2013. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 

enligt bifogade lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden från närboende berör i huvudsak samma synpunkter som framfördes 

i samrådsskedet. Kvarstående erinringar finns från sakägare, boende med flera. Följande 

förvaltningar, nämnder och myndigheter har kvarstående erinringar: Park- och natur-

nämnden.  

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker det utställda förslaget till detaljplan. 

 

2. Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) har inga invändningar rörande detaljplaneförsla-

get. De konstaterar att förskolan kan anslutas till befintlig fjärrvärmeledning. Därtill 
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konstateras att flerbostadshusen kan försörjas med fjärrvärme från befintliga led-

ningar. Flerbostadshusen i den nordliga delen av detaljplaneområdet kan anslutas till 

fjärrvärmeledningen som ligger väster om flerbostadshusen medan flerbostadshusen 

i den södra delen av planområdet kan anslutas till ledningen i Glöstorpsvägen.  

Kommentar: Noteras. 

 

3. Göteborg Energi Gothnet AB har inget att erinra mot det utställda förslaget till de-

taljplan. De framhåller att de vill bli informerade om eventuella schakter, el- och 

fjärrvärmeanslutning med mera längre fram i planarbetet. En lägeskarta över befint-

liga optokablar bifogas yttrandet.  

Kommentar: Noteras. 

 

4. Göteborg Energi Nät AB framför följande synpunkter. E-området för teknisk an-

läggning i planområdets nordöstra del tillfredsställer GENAB:s behov av en ny 

transformatorstation. Vad gäller U-området i detaljplanens nordöstra del saknar 

GENAB en angivelse av avståndet mellan elledningarna och planerade träd i plan-

ritningarna. Vidare saknar GENAB ett U-område i anslutning till de nya bostäderna 

i planområdets södra del. Vid utbyggnad enligt förslaget krävs ett utrymme för el-

ledningar på 2+4+2m (dvs. 8m) bredd. GENAB önskar delta i slutarbetet med de-

taljplanen och få antagandehandling skickad till sig när denna finns tillgänglig.  

Kommentar: Plankartan kompletteras med ett cirka två meter brett u-område parallellt 

med Nolehultsvägen i det södra kvarteret. Utrymme för elledningarna finns även inom 

allmän plats Huvudgata, till exempel i den nya cykelvägen.  

 

5. Kretslopp och vattennämnden lämnar följande synpunkter på detaljplanen. Då en så 

stor förskola planeras är det viktigt att tänka på avfallshanteringen. Hämtbilarna ska 

inte behöva backa för att komma fram till soprummen.  

Avfallsutrymmena ska vara lättillgängliga både för dem som lämnar avfall och för 

hämtning och en anpassad vägbredd i bostadsområdena är därför positivt. Avfallsut-

rymmena bör dock placeras i utkanten av bostadsområdena i den mån det går för att 

begränsa sopbilarnas behov av att köra genom.  

Nämnden hänvisar till skriften Gör rum för miljön (finns på www.goteborg.se) för 

goda råd och riktlinjer. 

Vad gäller VA bör texten i plankartan under rubrik 6 ändras. Följande parti - Lägsta 

nivå på färdigt golv för anslutning med självfall är 0,3 m över marknivå vid förbin-

delsepunkt - ska ändras till Lägsta nivå på färdigt golv för att anslutning med själv-

fall skall tillåtas, skall vara minst 0,3 meter över marknivå vid förbindelsepunkt.  

Vidare framför nämnden att allmänna VA-ledningar för dricks- och spillvatten vid 

centrumbyggnaden måste flyttas om utbyggnaden ska ske enligt förslaget i plankar-

tan samt att ledningsflytten bekostas av exploatören (ledningskarta bifogas yttran-

det). Vid trädplantering i närheten av eventuellt flyttade ledningar gäller som grund-

regel att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets rothals och ledningens ytter-

kant skall hållas.  

Kretslopp och vatten har inget ytterligare att invända men hänvisar till tidigare sam-

rådsyttranden i form av Göteborgs vattens yttrande daterat 2012-06-11 liksom 

Kretsloppskontorets yttrande daterat 2012-05-29. 
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Kommentar: Planbestämmelsen ändras enligt önskemålet. 

 

6. Lokalnämnden har inget att erinra mot rubricerad detaljplan.  

 

7. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvaltningens 

synpunkter beaktas.  

Som detaljplanens bestämmelser anger ska minst hälften av boningsrummen orien-

teras mot sida med högst 50 dBA. Enligt stadens nuvarande bullerpolicy är det i för-

sta hand sovrummen som ska riktas mot den tysta sidan vilket är särskilt viktigt att 

beakta i små lägenheter. 

Kommentar: Noteras. 

 

8. Park- och naturnämnden ställer sig positiv till att en komplettering av bebyggelse i 

detta område görs. Förvaltningens främsta synpunkter är bristen i utemiljön som re-

dovisas i illustrationsplanen. Det gäller i första hand strukturen och placeringen av 

byggnader. Park och natur menar att många av de bästa sollägena skuggas av bygg-

nader och ifrågasätter att dessa lägen används för parkering och gata istället för ute-

platser. Park och natur menar att en lägesjustering av vissa byggnader och parker-

ingsplatser skulle kunna ge en mer trivsam utemiljö dels vad gäller sol- och vindför-

hållanden men också när det kommer till barnens lekytor. Vidare framhåller Park 

och natur att det är viktigt att så många träd som möjligt bevaras, både för områdets 

karaktär och ur miljösynpunkt. En del av byggnadernas lägen bör även studeras för 

att minska intrång i befintlig vegetation som idag utgör ett signum till området.  

Vad gäller planförslagets överensstämmelse med förvaltningens parkplanering har 

Park och natur följande synpunkter.  

Skogspartiet i område C bör vara kvar och möjligheterna för att hela skogspartiet 

bevaras bör studeras ytterligare.  

Vad gäller logik i skötselytorna bör en zon på 10-15 meter mellan exploatering och 

skog vara kvartersmark för att undvika skuggkonflikter. Därtill bör byggnaden 

längst österut i område C flyttas ytterligare lite söderut för att befintlig vegetation 

samt berg kan sparas. 

Eftersom merparten av barnen går i förskola/skola på dagarna är det angeläget att se 

till att utemiljön är attraktiv även kvällstid, dvs. västerläge. 

Med en höjd på fem till nio våningar ger de föreslagna byggnaderna i område A och 

C anledning att studera dess påverkan på miljön i form av sol- och vindstudier. 

Tillgänglighetsaspekten är en viktig fråga att ha med sig i planeringen och gestalt-

ningen av förskolegården (område B) eftersom den ligger i en brant sluttning. 

Förvaltningen framhåller att det inte tar funktionsansvar för öppna diken som ingår i 

dagvattensystem. 

Kommentar: Inom de ramar som detaljplanen ger bedömer stadsbyggnadskontoret att 

det finns möjlighet att skapa en god boendemiljö. Vad gäller intrånget i skogsområdet 

så gjordes mindre förändringar mellan och samråd och någon ytterligare ändring för 

att spara mer av naturmarken är svårt med hänsyn till planerad infart till parkeringsga-

raget under det norra huset.  
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9. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 

Räddningstjänsten godkänner kompletteringarna som efterfrågats i samrådsyttrandet 

och inget nytt har framkommit som föranleder synpunkter.  

Kommentar: Noteras. 

 

10. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tillstyrker detaljplaneförslaget. Förvaltningen 

har i utställningskedet inga övriga synpunkter än de som framfördes i samrådsske-

det.  

De framhåller fortsatt att föreliggande detaljplanarbete är mycket positivt för Tuve 

och kan förhoppningsvis utgöra början på en successiv utbyggnad av hela primär-

området utifrån det utbyggnadsprogram som antagits. De lokala torgens utveckling 

till viktiga mötesplatser är en strategisk fråga för Norra Hisingen och förvaltningen 

anser att samrådshandlingen redovisar många bra förslag på hur en sådan utveckling 

skall stödjas. Det finns många aspekter av begreppet Hållbar utveckling som kan 

främjas eller tillgodoses genom byggnation i den typen av centrumnära lägen som 

nu planläggs. 

 

Norra Hisingen är den stadsdel där antalet äldre över 75 år ökar mest i hela kommu-

nen fram till 2020 vilket innebär att stadsdelen måste planera för olika typer av bo-

enden för äldre människor. I denna planering måste också ingå att skapa bättre för-

utsättningar för att kunna bo kvar hemma, t.ex. genom att skapa närhet till service 

genom att anlägga trygga och tillgängliga stråk.  

 

Centrala Tuve har i mångt och mycket sett likadant ut sedan området byggdes fär-

digt i slutet av 1960-talet - början av 1970. Den kommande byggnationen och för-

ändringarna av Nolehultsvägen kommer att skapa visuella förändringar och upple-

velser av att Tuve utvecklas. Detta i kombination med nya attraktiva och mål-

gruppsanpassade bostäder kan locka nya befolkningsgrupper att bosätta sig i centra-

la Tuve vilket är positivt både ur integrationshänseende och på sikt också för områ-

dets rykte.  

Med fler bostäder får Tuve en större befolkning vilket ökar underlaget för ett mer 

utvecklat centrum med fler butiker och servicefunktioner. En sådan utveckling tol-

kas som positivt då det ger området en mer stadslik karaktär och bidrar till trygghe-

ten i områdets centrala delar. Ett tryggare centrum är dessutom positivt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

För övrigt godkänner förvaltningen stadsbyggnadskontorets kommentarer på de 

synpunkter som lämnats i samrådsskedet.  

Förvaltningen vidhåller dock sina synpunkter i fråga om barnperspektivet. De påpe-

kar att detaljplanen inte visar några ytor för lek, vare sig för yngre eller något äldre 

barn. Det innebär att det är upp till exploatören att planera in lekytor. Ungdomar 

som passerat lekåldern men ännu inte fyllt 18 saknar i nuläget ytor att vistas och 

umgås på, vilket inte heller lyfts fram i detaljplanen. En positiv förändring utifrån 

barnperspektivet är annars att Nolehultsvägen får en ny utformning som ger ökad 

trafiksäkerhet. 

Kommentar: En byggrätt för ny förskola ingår i planen. Inom respektive kvarter ska 

marken utformas så att miljön inbjuder till utevistelse för alla åldrar. Torget får en ny 

gestaltning. Boende får även tillgång till det utbud som finns i stadsdelen. 
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11. Trafiknämnden ser positivt på etableringen av bostäder och förskola i Tuve cent-

rum. Förtätningen innebär ett bättre underlag för kollektivtrafiken och befintlig inf-

rastruktur utnyttjas bättre.  

Trafikkontoret bedömer att stadsbyggnadskontoret i stort tagit hänsyn till de syn-

punkter som framfördes av Trafikkontoret i samrådsskedet beträffande angöringstra-

fiken till torget, tillgängligheten för olika typer av fordon samt behovet av parker-

ingsplatser inom kvarteren. 

Trafikkontoret förutsätter att erforderliga investeringsmedel finns för att kunna 

genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att förverkliga detaljplanen. Detta 

gäller även tillkommande gång- och cykelbanor. Vidare förutsätter Trafikkontoret 

att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas beslut om erforderliga 

drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som Trafiknämnden ska 

förvalta. I övrigt har Trafikkontoret inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m fl 

12. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL 

(1987:10) och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet med 

avseende på trafikbuller och geoteknik måste lösas på ett tillfredställande sätt i en-

lighet med vad som anges nedan för att ett antagande av detaljplanen inte ska prövas 

av länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer 

att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer 

enligt miljöbalken inte iakttas, eller att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upp-

hävs i strid med gällande bestämmelser.  

Kommunen har till utställningen gjort en komplettering av tidigare trafikbullerut-

redning som visar att de av Riksdagen beslutade riktvärdena för trafikbuller, Infra-

strukturproposition (1996/7:53), överskrids inom delar av området. Bullernivåerna 

är högre än vad som tidigare framkommit. I den nordvästra delen blir den beräknade 

ekvivalenta ljudnivån vid fasad ut mot Nolehultsvägen upp mot 64 dBA och maxi-

mala ljudnivån upp mot 82 dBA. I den sydöstra delen blir bullernivåerna upp mot 62 

dBA ekvivalent ljudnivå och 81 maximal ljudnivå vid den bullerutsatta fasaden. 

Länsstyrelsen anser att dessa bullernivåer är höga för en stadsdel som Tuve, som 

ligger vid stadens utkant och utanför den sammanhållna stadskärnan. 

Enligt Boverkets allmänna råd (2008:1) Buller i planeringen ska nya bostäder en-

dast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 

dBA, under förutsättningen att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA 

vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften 

av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Länsstyrelsen anser att kommunen ska få ner bullernivåerna under 60 dBA ekviva-

lent ljudnivå vid de bullerutsatta fasaderna. 

Långsiktig exponering för höga bullernivåer har negativa hälsoeffekter för den en-

skilde individen. Ny forskning från Länsstyrelsen i Skåne visar att en av fem perso-

ner anser att buller stör vila och avkoppling och dessa personer åt mer sömnmedicin 

och ångestdämpande än andra. Det gör att bullerstörningarna innebär höga kostna-

der för samhället. Att lägga bostäderna vid gränsen för 65 dBA är inte förenligt med 

samhällets strävan mot mindre bullerproblem och mål om en god bebyggd miljö.  
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För att minimera risken för bullerstörningar bör kommunen utreda vilket eller vilka 

åtgärder som har störst effekt. Exempel på sådana åtgärder är omläggning (minsk-

ning) av trafiken, sänkning av hastigheten eller bullerskärmar. Även närheten till 

bullerkällan och utformning av byggrätter är av stor betydelse. Kommunen skulle 

kunna flytta byggrätterna längre från bullerkällan.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att det framgår av handlingarna att flera lägenheter 

kommer ha svårt att klara tyst eller ljuddämpad sida, både vad gäller ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer, såtillvida inte skärmande balkonger installeras. Länsstyrelsen 

anser att detta i allt för hög grad är en speciallösning som i senare skede kan visa sig 

inte fungera för att åstadkomma en god ljudmiljö. 

Beskriven utformning med skärmande balkonger för utsatta lägen kan enligt Läns-

styrelsens uppfattning inte sägas vara någon tyst/ljuddämpad ”sida”, utan endast 

punktvis tystare utrymmen vid varje enskild balkong. 

Länsstyrelsen framhåller att de bulleråtgärder som föreslås måste säkerställas i de-

taljplan på ett planteknisk korrekt sätt. Det räcker inte med att enbart identifiera de 

åtgärder som behöver genomföras. Exempelvis kan en byggrätt för bullerplank be-

höva införas på plankartan. Sedan måste kommunen också i detaljplan redovisa när 

och av vem de planerade åtgärderna kommer att utföras. 

Vad gäller geotekniska frågor har statens geotekniska institut (SGI) tagit del av pla-

nen och lämnat synpunkter till Länsstyrelsen. SGI anser att kommunen gjort förtyd-

liganden av den maximala markbelastningen i den södra delen och riskerna förknip-

pade med sten- och blockutfall, men ställer frågan varför lastbegränsningen i den 

norra delen är borttagen utan kommentarer. SGI har därför inte kunnat ta ställning 

till stabiliteten i den nordvästra delen av planområdet. Länsstyrelsen anser att kom-

munen bör förtydliga enligt SGI:s önskemål. 

Vad gäller dagvatten uppmärksammar Länsstyrelsen att ett eventuellt plangenomfö-

rande kommer innebära fler hårdytor vilket kan ge upphov till ökad avrinning av 

förorenat dagvatten. Recipienten för dagvatten, Kvillebäcken, utgör inte en vattenfö-

rekomst, men mynnar ut i Göta älv och Rivö fjord, som är vattenförekomster. Dessa 

har klassningen måttlig ekologisk potential. Det är angeläget att de åtgärder som 

planeras vad gäller dagvattenhantering, som diken, fördröjningsmagasin och oljeav-

skiljare genomförs. På plankartan finns en planbestämmelse för oljeavskiljare vid 

större parkeringsytor. Länsstyrelsen anser att detaljplanen även bör vara tydlig med 

när och av vem åtgärderna ska genomföras. Vidare anser Länsstyrelsen att kommu-

nen bör undersöka om några anläggningar för omhändertagande av dagvatten kan 

utgöra anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. 

Vad gäller flygtrafiken lyfter Länsstyrelsen fram Luftfartsverkets (LFV) kommentar 

från samrådsutställningen. Berörda flygplatser ska tillfrågas som sakägare för bygg-

nadsverk över 20 meter eller om de av annan anledning misstänks kunna bli påver-

kade av en etablering. 

Kommentar: Bullerutredningen har reviderats eftersom den tidigare utredningen inne-

höll felaktiga värden gällande andelen tung trafik på flera av vägsträckorna. Resultatet 

av de nya beräkningarna visar en bättre ljudnivå jämfört med tidigare utredning.  

 

I den nordvästra delen av planområdet visar de nya beräkningarna nivåer på 55-61 

dBA ekvivalent nivå vid fasad och upp till 79 dBA max nivå. Nivåerna på 60-61 gäller 

de två nedre våningsplanen som delvis kommer att användas för gemensamma behov 

såsom lägenhetsförråd, cykelförråd, entré och dylikt. Det är med andra ord en liten 
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andel av lägenheterna som kan få nivåer över 60 dBA. I den sydvästra delen är den 

ekvivalenta ljudnivån under 60 dBA med de nya beräkningarna.  

 

Vad gäller kravet att minst hälften av boningsrummen ska ligga mot en sida med ljudni-

våer på högst 50 dBA är det endast ett bostadshus (norra) som föranleder bulleråtgär-

der. Här behövs en skärm vid balkonger för en lägenhet per våningsplan. Skärmen vet-

ter mot nordväst och bedöms inte innebära någon försämring med avseende på t ex sol-

förhållandena. 

 

Åtgärder som omläggning av trafik eller sänkt hastighet har inte bedömts som rimliga 

eller möjliga. En bullerskärm har bedömts ge för liten effekt med hänsyn till kostnaden 

samt till de negativa konsekvenser som en skärm kan innebära såsom barriäreffekter 

och ökad otrygghet.  

 

Detaljplanens byggrätter ger möjlighet att placera byggnaderna med ett något längre 

avstånd från gatan än vad illustrationen som bullerberäkningarna bygger på visar.  

 

Vad gäller flygtrafiken har berörda flygplatser (Säve och Landvetter) fått tillfälle att 

yttra sig. 

 

Marken inom områden med lera är i stort sett plan, runt 5 graders lutning. Stabilitets-

beräkningarna visar på höga säkerhetsfaktorer, inom den norra delen är framräknade 

säkerhetsfaktorer för sek A över 12, sekt B över 3 och sekt C över 6, med så höga säker-

hetsfaktorer finns en relativt stor marginal innan stabiliteten försämras och minskar till 

ej godtagbara nivåer, därmed anses det att inga belastningsrestriktioner behöver infö-

ras i detaljplaneskedet. 

 

Vid kontrollberäkningar av stabiliteten samt sättningar med förhöjda marklaster har så 

höga belastningar använts att beräkningarna måste klassas som bärighetsberäkningar 

och är därmed missvisande, de visar inte hur stabilitetsförhållandena inom området 

påverkas. Bärighetsberäkningar kan hänföras till lämpligt grundläggningsförfarande 

och behandlas normalt inte för detaljplaner, sättningsanalyser för olika marklaster be-

handlas normalt inte heller för detaljplaner.  

 

Utförda känslighetsanalyser med förhöjda portryck är inte prognoserade på ett relevant 

sätt i ÅFs rapport, därmed har ingen hänsyn tagits till detta.  

 

Med anledning av ovanstående togs vissa belastningsrestriktionerna bort i detaljplanen 

inför utställning. 

 

Området är inte detaljprojekterat, inför bygglov och startbesked skall det redovisas hur 

grundläggningen av byggnader skall utföras samt att stabilitetsförhållandena är till-

fredsställande efter en exploatering. 

 

13. Polisenhet Hisingen framför att en pågående utarmningsprocess av den lokala ser-

vicen som beskrivs i avsnittet Sociala konsekvenser är en belägenhet som Tuve Torg 

delar med många andra mindre torg. Detta leder till att det efterhand blir allt mindre 

folk i rörelse, något som de flesta brukar uppleva negativt ur trygghetssynpunkt. Det 

brukar gälla även på platser där brottsligheten rent faktiskt är låg eller mycket låg. 

Förändringarna med bland annat ett mera tillgängligt torg och cirka 200 lägenheter, 

bör kunna ge förutsättningar för att något mera aktivt folkliv. Tunnlar för gång- och 

cykeltrafik brukar, återigen vanligtvis utan påvisbar risk, generellt upplevas som 
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mycket otrygga. För att slippa passera genom dem kan folk ibland utsättas sig för 

avsevärda trafikrisker. Därför är det mycket positivt med förändringar som möjlig-

gör att man tar bort en tunnel. Vid en samlad bedömning förefaller de i planen an-

givna åtgärderna att, förutom andra nackdelar, ha förutsättningar att på sikt bidra till 

ökad upplevd trygghet. Med nollalternativet har vi svårt att i närtid så någon möjlig-

het till vändning av ”den nedåtgående processen” som nämns under Sociala konse-

kvenser.  

Kommentar: Noteras. 

 

14. Teliasonera Skanova Access AB framför att om byggnation skulle bli aktuell i de 

områden där Skanovas anläggningar befinner sig så önskar de ligga kvar i befintligt 

läge. Skanova bifogar i sitt yttrande en karta över de anläggningar som ligger inom 

aktuellt exploateringsområde (kablar i kanalisation samt direktförlagda kablar). En-

ligt Skanova ska exploatören bekosta eventuell flyttning av anläggningar. För be-

ställning av undanflyttning ska Skanova kontaktas minst fyra månader innan arbetet 

påbörjas. För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till 

www.ledningskollen.se.  

Kommentar: Noteras. 

 

15. Trafikverket anser sig inte påverkas i någon större utsträckning av planens genom-

förande. Följande synpunkter lämnas dock.  

Då planområdet är bullerutsatt vill Trafikverket påtala att det är angeläget att fokus 

ligger på den enskilde individens hälsa och att riktvärden inte överskrids, även vid 

förskolan.  

För övrigt ställer sig Trafikverket positivt till att vägen byggs om, både ur trygghets-

synpunkt och ur säkerhetssynpunkt. Området bedöms vara väl försörjt vad gäller 

kollektivtrafiken in mot Göteborg. 

Kommentar: Bullerutredningen har reviderats eftersom andelen tung trafik var fel. Re-

sultatet av de nya beräkningarna visar en betydligt bättre ljudnivå jämfört med tidigare. 

 

Sakägare 

16. Fastighetsägare och boende Tuve 9:26 (Tångenvägen 31) protesterar mot en ny 

väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg samt mot förslaget på 35 meter höga 

hus. De anser också att den tomt som enligt planförslaget avsatts för förskola bör 

bevaras i sitt nuvarande skick och inte bebyggas. Detta på grund av tomtens natur-

värden. De förslår en lokalisering längre söderut. Vidare hänvisar fastighetsägarna 

till trafikbullerutredningen enligt vilken fem av de åtta bostadshus som föreslås får 

en ekvivalent ljudnivå över 55 dBa vid fasad.  

 

17. Fastighetsägare Tuve 9:48, (Ankarhjelmsvägen 28 A) anser att träddungen framför 

Ankarhjelmsvägen bör bevaras och att den nya förskolan istället bör byggas på 

gräsplätten till höger om dungen (sett från Ankarhjelmsvägen). Vidare protesterar 

fastighetsägaren mot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg. Vad gäll-

er de nya bostadshusen bör de inte vara högre än tre våningar för att inte bryta mot 

nuvarande bebyggelse. 

 

http://www.ledningskollen.se/
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18. Fastighetsägare Tuve 9:48, (Ankarhjelmsvägen 28 A) tycker att den nya förskolan 

bör placeras på den öppna gräsytan (norr om träddungen), bland annat för att undvi-

ka ökad trafik på Ankarhjelmsvägen. Vidare anses att bostadshusen, för att smälta in 

i nuvarande bebyggelse, inte bör vara högre än 3-4 våningar.  

 

19. Fastighetsägare Tuve 9:80 (Tångenvägen 19) menar att flerbostadshus med en 

höjd på 9 våningar inte är förenligt med befintlig bebyggelse eller med Tuves karak-

tär. Hus med sådan höjd skulle ge ett störande intryck från de lägre bostäderna runt 

omkring. Förändrade skuggförhållanden skulle dessutom innebära att lägre bostäder 

(på Tångenvägen) hamnar i skugga vintertid. Fastighetsägaren påpekar för övrigt 

olämpligheten i att bygga bostäder som inte lever upp till bullerkraven (<60dBA vid 

utsatt fasad). Vidare protesterar fastighetsägaren mot en ny väg mellan Nolehultsvä-

gen och Tuve Kyrkväg. Åsikten framförs med hänvisning till tidigare protester från 

boende samt till risken att vägen orsakar ökade bullernivåer och vibrationer. Den 

skeptiska hållningen till vägen grundar sig också i en vilja att bevara grönområdet 

som står hotat om vägen byggs. Beträffande förskolans föreslagna läge anser fastig-

hetsägaren att den hamnar för nära Tångenvägen och istället bör flyttas söderut. Det-

ta för att undvika ökad trafik på Tångenvägen och därigenom motverka olycksrisk 

och parkeringsproblem längs med vägen.  

 

20. Fastighetsägare Tuve 9:81 (Tångenvägen 21) tycker inte att den bullerutredning 

som gjorts är tillräcklig och efterlyser en utredning som bygger på verkliga mät-

ningar snarare än simulering. Apropå den förtätning av bostadsbebyggelsen som fö-

reslås i planen anser fastighetsägaren att frågan inte problematiserats i tillräcklig ut-

sträckning. Här finns en oro för att förtätningen kommer innebära större osäkerhet i 

området med ökat behov av polisinsatser. I och med omvandlingen av köpcentret 

riskerar Norumshöjd att bli än mer isolerat. Vidare anses att vägen mellan Nole-

hultsvägen och Tuve kyrkväg bör tas bort från planprogrammet. Detta för att undvi-

ka olägenhet för de boende i form av buller och luftföroreningar men också för att 

undvika vibrationsskador på intilliggande hus. En väg med sådan sträckning skulle 

dessutom innebära att närliggande trädgårdar blir obrukbara samt att ett värdefullt 

grönområde tas i anspråk. Tillgången på grönområden är en stor anledning till att 

människor flyttar till Tuve menar fastighetsägaren. Vägen skulle också öka risken 

för trafikolyckor, i synnerhet för de många barn och ungdomar som använder områ-

det för att ta sig till och från Tångenskolan.  

Kommentar: Beräkning av trafikbuller anses vara mer tillförlitligt än mätningar. Be-

räkningarna bygger på framtida trafikprognos. 

 

21. Fastighetsägare Tuve 9:83 (Tångenvägen 25) protesterar mot en ny mellan Nole-

hultsvägen och Tuve och anser att den skall utgå ur programmet. Åsikten grundar de 

på uppfattningen att marken (lerjord) inte lämpar sig för vägbygge. De befarar sätt-

ningsskador på fastigheter och avloppsrör om vägen byggs enligt den aktuella pla-

nen. Som alternativ föreslår de en ny väg som byggs enligt det förslag som lades 

fram när Tuve var egen kommun, dvs. att vägen dras från Västra Tuvevägen (strax 

söder om Tångedal) och fortsätter i nordlig riktning. Ett annat alternativ som före-

slås är att öppna Glöstorpsvägen för biltrafik. Att, som planen föreslår, bygga om 

Nolehultsvägen så att den får en mer stadsmässig utformning anses inte leda till nå-

got bättre. För övrigt framhåller fastighetsägarna att förskolan ligger bra i nuläget 
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och att den ej bör flyttas. De ställer sig också negativa till förslaget på ny bebyggelse 

mellan före detta ålderdomstomten och Tångenvägen.  

 

22. Fastighetsägare Tuve 9:84 (Tångenvägen 27) flyttade till Tuve på grund av lugnet 

och den småskaliga bebyggelsen och anser att dessa värden försvinner om höghus 

med de mått som planen föreslår byggs. Ytterkanterna av stadsdelen anses bättre 

lämpade för bostadsbebyggelse. Beträffande förskolan är åsikten att den bör ligga 

kvar i befintligt läge och inte flyttas, dels för att en flytt rimligtvis blir dyrare än en 

reperation av befintliga lokaler och dels för att undvika att Tångenvägen förvandlas 

till transportgata för förskolan. Tångenvägen torde med sitt läge nära förskolan bli 

attraktiv för lämning och upphämtning av barn men anses inte lämplig för den här 

typen av vardagstrafik. Det har noterats att förbindelsen mellan Nolehultsvägen och 

Tuve Kyrkväg inte ingår i den aktuella detaljplanen men understryker alltjämt vik-

ten av att få lämna sina synpunkter vid eventuell utbyggnad.  

 

23. Fastighetsägare Tuve 9:85 (Tångenvägen 29) flyttade en gång i tiden till Tuve för 

den lantliga karaktären och de öppna ytorna och ställer sig följaktligen negativ till 

utbyggnadsplanerna. 2011 deltog fastighetsägaren i medborgardialogen om utbygg-

nad av Tuve centrum där den allmänna hållningen var att bostadsbebyggelsen skulle 

hållas låg. Nio-våningshus är långt ifrån de önskemål som uttrycktes i samband med 

medborgardialogen. Medborgarnas synpunkter har med andra ord inte hörsammats. 

Bedömningen är fortsatt att de höga husen i planen bryter mot Tuves profil, inte 

minst då de anläggs på en av områdets högsta punkter. Sakägaren ställer sig också 

negativ till planen på ny förskola. Dels eftersom det skulle innebära att delar av 

grönområdet där förskolan hamnar tas i anspråk och inte längre kan användas av 

Tuveborna. Dessutom poängteras att parkeringsfrågan måste lösas innan eventuellt 

bygge påbörjas. Stora delar av transporterna till och från förskolan väntas gå via 

Tångenvägen där sakägaren bor. Oro att det kommer bli trångt och svårt för boende 

att ta sig ut med bilen finns. Med tanke på parkeringsproblemet föreslås en lokalise-

ring längre söderut och att Glöstorpsvägen öppnas för biltrafik.  

 

24. Fastighetsägare Tuve 10:136 (Ankarhjelmsvägen 34 A) uttrycker en besvikelse 

över att utställningen på Tuve bibliotek inte ägt rum före 21 maj då han anser att 

detta medfört att många Tuvebor inte tagit del av förslaget. Ombyggnaden av Nole-

hultsvägen till en mer stadsmässig gata anses onödig. Gatan är bra som den är med 

goda villkor för såväl buss- och biltrafik som för fotgängare och cyklister. Den 

grönskande karaktären och träden är uppskattade och bör bevaras. Fastighetsägaren 

befarar att en ombyggnad av Nolehultsvägen blir första steget och en utgångspunkt 

till fortsatt utbyggnad mot Tuve kyrka. En sådan utbyggnad anses negativ, inte 

minst ur säkerhetssynpunkt för barnen som ska till och från Tångenskolan. Vad 

gäller bostadshusen som är på förslag anser sakägaren att de är för höga och ligger 

för nära den busstrafikerade Nolehultsvägen. Ett sådant läge kan innebära dyra kost-

nader för bullersänkande åtgärder. Fler experter bör tillkallas för att utreda effekter-

na av olika typer av bostäder.  Vidare lämnas invändningar mot förskolans storlek 

som anses vara för stor för att barnen som går där ska trivas. Här hänvisas till studier 

som visar att barn mår bäst i små enheter med markkontakt.  

 

25. Fastighetsägare Tuve 9:82 (Tångenvägen 23) anser att förslaget på ny väg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg bör utgå ur programmet eftersom det kommer ge 
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upphov till ökad biltrafik och mer buller. De bostadshus på 7-9 våningar som är på 

förslag anses vara för höga.  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

26. Boende på Lilleskogsvägen 29 menar att höghus fördärvar områdets karaktär på att 

oacceptabelt sätt. Husen ger skugga, begränsar öppenheten och försämrar boende-

miljön. Förordar lägre hus, helst radhus, högst tre våningar. Befintliga kvaliteter 

som en fin anpassning till omgivande natur måste bevaras. Byggfordon och större 

fordon bör inte använda Lilleskogsvägen som tillfart. Vidare bör vägen mellan No-

lehultsvägen och Tuve kyrkväg utgå ur programmet.  

 

Övriga 

27. Boende på Almhöjdsvägen 48 anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg bara medför nackdelar för boende i området. Det skulle ta bort den lantliga 

känslan i Tuve, ha en negativ påverkan på djur- och naturliv samt orsaka bullerstör-

ningar för invånarna. Hus i sju till nio våningar är för höga för att passa in i den na-

tursköna miljön. Vidare befaras att en ny förskola enligt planens läge skulle ge ökad 

trafik på Tångenvägen.  

 

28. Boende på Almhöjdsvägen 48 befarar att de föreslagna husen står i konflikt med 

Tuves befintliga kvaliteter såsom grönskan och den lantliga känslan. Husen bör vara 

lägre och bullersituationen bör ses över. Vidare anser den boende att vägen mellan 

Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg bör utgå ur programmet. Vägen medför inga för-

delar för Tuveborna, endast nackdelar, såsom en försämring av boendemiljön.  

 

29. Boende på Ankarhjelmsvägen 30C tycker att flerfamiljhusen ska vara högst 3-4 

våningar höga för att harmonisera med övrig struktur. Föreslagen vägsträcka mellan 

Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg skulle endast medföra nackdelar och det saknas 

tillräckliga skäl för vägbygge. Den nya förskolan bör placeras längre ifrån trafikerad 

väg i en grön miljö som är gynnsam både för barn och för personal.  

 

30. Boende på Ankarhjelmsvägen 32C anser att föreslagna bostadshus är för höga med 

risk för negativ inverkan på naturområdet mot Ankarhjelmsvägens södra del samt på 

den befintliga dalgången. Både planering och placering av husen är bristande. Ytt-

randet innehåller också kritik mot placeringen av förskolan. I det planerade läget 

saknas utrymme för att åstadkomma gröna ridåer runt förskolan varpå det vore bätt-

re att placera den längre norrut (på den öppna gräsytan).  

 

31. Boende på Brännåsvägen 1 är kritisk till den struktur som bostadshusen har i plan-

förslaget och anser att det vore lämpligare att bygga enligt kvartersstruktur-

principen. På det sättet får gårdarna en mer attraktiv utformning och blir tystare me-

nar han. SCAFT-tänkandet bör frångås och fler kvalitativa parker skapas. Vad gäller 

Nolehultsvägen föreslår han att den utformas likt Sankt Sigfridsgatan. Vidare före-
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slår han en workshop om områdets utveckling där så många olika röster och per-

spektiv som möjligt fångas upp.  

 

32. Boende på Kålsängegatan 12 ifrågasätter det lämpliga i att släppa ut dagvattnet från 

Tuve centrum till fågeldammarna i Hökälla. Om dagvattnet måste släppas ut i Kvilla 

bör det ske söderut menar han.  

Kommentar: Synpunkter angående dagvatten noteras och förmedlas till Kretslopp och 

vatten. 

 

33. Boende på Norumsgärde 1 respektive 5 (gemensam skrivelse) har synpunkter gäl-

lande detaljplanens förslag på punkthus samt om trafikförbindelsen mellan Nole-

hultsvägen och Tuve kyrkväg (från program för Tuve 2008). Vad gäller vägen anser 

de att den skulle förstöra ett viktigt grönstråk i norra Tuve och att den inte bör byg-

gas. Vad gäller punkthusen framförs flera synpunkter, för det första att illustratio-

nerna i planprogrammet är missvisande med felaktiga perspektiv och skalor. Den 

faktiska höjdskillnaden mellan husen bör vara större för att den bild som illustratio-

nerna ger ska stämma. Annars uteblir den önskade effekten av höjdskillnad och de 

norra husen blir helt dominerande, i synnerhet för boende i Norumsgärde och No-

rumshöjd. I skrivelsen presenteras alternativa förslag vad gäller placering och höjd 

av punkthusen.  

 

34. Boende på Norumsgärde 9 protesterar starkt mot en väg genom rasområdet och mot 

9-våningshusen och är mån om att områdets grönytor bevaras. Han hänvisar till per-

sonliga erfarenheter från Tuveraset och till de människor som gick bort i samband 

med raset. Ett vägbygge genom det före detta rasområdet vore både okänsligt och 

olämpligt. Inte minst utifrån ett barnperspektiv då många barn går genom det till-

tänkta området för att ta sig till och från Tångenskolan. Den boende är i största all-

mänhet upprörd över att man inte tar hänsyn till Tuvebornas intressen och synpunk-

ter i samband med utvecklingsplanerna. Vidare påpekar den boende att de höga hu-

sen som ingår i förslaget kommer skugga hans hus under stora delar av året samt 

förstöra stadsbilden. Invändningar mot att grönområden ersätts av asfaltsytor fram-

förs också då han menar att det ger ökad översvämningsrisk.  

 

35. Boende på Norumsgärde 22 ser gärna att höghus byggs i Tuve om det görs på ett 

smakfullt sätt. Vad gäller centrumutvecklingen efterlyser den boende förbättrade 

möjligheter för näringsverksamhet och detaljhandel. Om en väg ska byggas mellan 

Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg bör den dras enligt förslag 2 i trafikutredningen, 

detta för att skydda det berörda grönområdet och domarringen. Den boende under-

stryker också vikten av att beakta barnperspektivet vid eventuell utbyggnad av vä-

gen. För övrigt är den boende positiv till att Tuve utvecklas.  

  

36. Boende på Norumsgärde 23 anser att föreslagna bostadshus är för höga och poäng-

terar att minst fem av husen får för höga bullernivåer. Förskolan bör förskjutas sö-

derut för att minska trafikökning på Tångenvägen. Vägen mellan Nolehultsvägen 

och Tuve kyrkväg bör utgå ur planhandlingarna.  
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37. Boende på Norumsgärde 31 (var sitt mail men samma innehåll) menar att planen 

leder till att Tuves karaktär förändras till det negativa med höga hus. Hus i nio till 

tio våningar kommer att dominera stadsbilden och förändra Tuve till en höghusför-

ort. Högst 5 våningar ska tillåtas. Höga hus ger skugga för trädgårdar och stråk in-

till. De efterfrågar tydligare illustrationer av planerade hus som redovisar hushöj-

derna. De ifrågasätter kommunens val av byggherre i den norra delen. Parkeringen 

för bostäderna i den norra delen bedöms vara underdimensionerad och de anser att 

parkering i tillräcklig mängd ska lösas i parkeringsgarage istället. Även flerbostads-

husen öster om Tuve torg ska vara högst 5 våningar, det vill inte se en port av höga 

hus. De vill ha ett löfte om att nuvarande förskola inte rivs innan den nya är färdig. I 

och med att den nya förskoletomten innebär en mindre gård än nuvarande anser de 

att det är bättre att bygga den större förskolan vid det nuvarande läget. De befarar att 

det blir en sämre utomhusmiljö för barnen med ca 170 barn inom samma gård samt 

en försämring av psykosociala förhållanden. De önskar att vägen mellan Nolehults-

vägen och Tuve Kyrkväg tas bort ur planhandlingarna och föreslår istället att Glös-

torpsvägen öppnas för genomfart. Den geologiska utredningen som ligger till grund 

för eventuellt vägbygge brister i sin omfattning och är allt för svårförståelig för lek-

män. Närliggande geografiska områden har inte utretts vilket anses som oseriöst 

med tanke på de höga skredriskerna. Vidare efterlyses en mer övergripande plan för 

Tuve torg.  

 

38. Boende på Norumsgärde 33 vill att detaljplanen anger att befintlig förskola inte får 

rivas innan inflyttning i de nya förskolelokalerna har skett. De anser att den nya för-

skolan ska ha högst fem till sex avdelningar. De föreslår att planerade bostadsrätter 

respektive hyresrätter byter plats för att bättre uppnå ambitionen om en blandstad. 

De föreslår hus i högst fem till sex våningar med hänsyn till stadsbilden och skugg-

ning vintertid. Parkering för bostäderna i norra delen bör placeras under byggnader-

na för att minska påverkan på grönytorna. Vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. De saknar en övergripande plan och vi-

sion för Tuve torg som behövs för att förbättra service och trygghet i Tuve centrum. 

De vill se fler näringsidkare, t ex kvällsöppet café med uteservering, klädaffär mm 

vid torget.  

 

39. Boende på Norumsgärde 37 har flera synpunkter på detaljplanen. För att undvika 

tillfälliga baracker anser de att den befintliga förskolan inte bör rivas förrän den nya 

förskolan är färdig för tillträde. Den planerade förskolan med åtta avdelningar upp-

fattas som för stor för att bli trivsam. Vad gäller tillkommande bostadshus vill de 

boende se en större variation av hyresrätter och bostadsrätter för att åstadkomma 

målet om blandstad. Höjden på husen bör minskas för att inte förstöra nuvarande 

stadsbild och för att inte befintliga hus ska hamna i skugga. Många av invånarna i 

Tuve har valt att flytta dit på grund av den stora tillgången på grönområden och för-

slagen i detaljplanen riskerar att förstöra detta värde och uppmuntra utflyttning. Ett 

sätt att undvika att grönytor tas i anspråk är att förlägga de nya bostadsparkeringarna 

under mark. Vad gäller programmets förslag på trafikförbindelse mellan Nolehults-

vägen och Tuve kyrkväg uttrycker de boende stark kritik och anser att den bör utgå, 

inte minst med hänsyn till barnens miljö. Vidare rekommenderas att detaljplanen 

omarbetas så att goda miljökvaliteter såsom en god ljudmiljö vid bostäder och för-

skola uppnås. Ytterligare en synpunkt är att en mer övergripande plan bör upprättas 

för Tuve torg där aspekter såsom serviceetablering och trygghet behandlas.  
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40. Boende på Norumsgärde 39 ifrågasätter förslaget på nya bostadshus, både vad gäll-

er höjden på huset och läget på en kulle. Som boende i Norumsgärde befarar de att 

deras hus hamnar i skugga om höghusen byggs samt att uppskattade värden, såsom 

landskapsbilden och de fria vyerna, försvinner. Apropå vägförbindelsen mellan No-

lehultsvägen och Tuve kyrkväg anser de att den skulle hindra barnens möjlighet att 

ta sig till och från Tångenskolan på ett säkert sätt, i synnerhet då förslaget inte inne-

fattar någon gångtunnel under vägen.  

 

41. Boende på Norumsgärde 44 protesterar starkt mot en ny väg mellan Nolehultsvä-

gen och Tuve kyrkväg. De förstår inte hur man kan föreslå att bygga i ett rasområde 

där man blivit lovad att ingen byggnation kommer ske, dels beroende på att marken 

är olämplig och dels för att undvika psykisk påminnelse för dem som var med om 

raset 1977. Genom att skapa en barriär mellan Tuves olika områden skulle vägen 

också hota invånarnas fria och säkra rörlighet, i synnerhet för barn. Vidare proteste-

rar de boende mot de föreslagna bostadshusen och mot ambitionen att göra Tuve 

mer stadsmässigt. En realisering av förslagen skulle få en negativ inverkan på stads-

delens befintliga kvaliteter. Om det inte vore för den gröna och trygga miljön hade 

de inte flyttat till Tuve. De höga husen som föreslås passar inte in i Tuve och skulle 

få en allt för dominant roll i stadsbilden. Fem av husen skulle dessutom få för höga 

bullernivåer. De boende befarar att den nya bebyggelsen skulle innebära att Tuve får 

liknande sociala problem som intilliggande stadsdelar och missgynna traktens ung-

domar.  

 

42. Boende på Norumsgärde 46 anser att höjden på flerfamiljshusen bör minskas för att 

inte bli så dominerande samt för att inte ge skugga, i synnerhet eftersom de ligger på 

en höjd. Vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg bör utgå ur programmet.  

 

43. Boende på Norumsgärde 63 vill ha en förlängning av mittkant på Nolehultsvägen 

(framför radhusen) för att begränsa hastigheten för bilarna. Ytterliggare en anled-

ning till att en mittkant behövs är att bilarna kör om bussarna på fel sida med med-

följande olycksrisk. Fler träd längs med vägen önskas också.  

 

44. Boende på Norumsgärde 68 är positiv till att Tuve utvecklas men har en mängd 

synpunkter på planförslaget. Den boende anser att det saknas trafikmätningar både 

för Tuve Torg och för Norumsgärde samt geotekniska undersökningar för föreslagna 

vägsträckor. Dessa bör tas fram innan planen kan antas. Dessutom efterlyser han att 

fler alternativ utreds med avseende på gång- och cykeltrafiken längs med Nolehults-

vägen. Gång- och cykeltrafiken bör få en säkrare passage som gör att cyklisterna in-

tegreras i fordonstrafiken och cyklisterna bör skiljas från gångtrafikanterna. Vad 

gäller sänkningen av Nolehultsvägens profil anser den boende att planskildheten bör 

behållas och att befintlig gång- och cykeltunnel i norr skall finnas kvar. Beträffande 

gång- och cykeltrafikens utformning ser den boende också gärna att sträckningen 

ses över med avseende på tillkommande passager av utfarter. Vidare anser den skri-

vande att vägen Nolehultsvägen – Tuve kyrkväg skall utgå ur program. I samband 

med tillkommande flerfamiljhus upplevs ett behov av att se över parkeringssituatio-

nen (i de norra bostadshusen) och antalet våningar bör minskas.  
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45. Boende på Norumsgärde 78 är negativ mot planförslaget med argumentet att det 

utgör ett hot mot områdets fina natur. Höghusen som ingår i förlaget anses inte vara 

förenliga med områdets karaktär. Vad gäller eventuella vägutbyggnader i området 

vill den boende påminna om Tuveraset. Istället för ny väg föreslås en öppning av 

Glöstorpsvägen, endast för busstrafik. Med en sådan öppning kan det gå en busslinje 

från Glöstorpsvägen till Tuvevägen (via Tuve kyrkväg) som sedan fortsätter mot 

Hukevägen och Petters Hage menar den boende.  

 

46. Boende på Norumsgärde 81 påpekar att det är positivt att det byggs fler bostäder i 

Tuve men anser att de bostadshus som är på förslag är för höga. Fem våningar 

stämmer bättre överens med landskapsbilden menar de. Vidare finns en oro för att 

en ny vägförbindelse i Tuve (mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg) kommer 

innebära mer trafik och påverka ljud- och luftmiljön i Norumsgärde negativt.  

 

47. Boende på Norumsgärde 96 vill att ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrk-

väg ska utgå ur planhandlingarna. Föreslagen väg skulle endast medföra nackdelar 

för Tuve såsom begränsad framkomlighet för skolbarn, sättningar och rasrisk samt 

försämrad boendemiljö. Det före detta rasområdet borde behandlas med större re-

spekt.  

 

48. Boende på Norumsgärde 176 undrar vad det blev av den utlovade utställningen som 

skulle finnas i god tid före den 21 maj. Trots synpunkterna som framfördes under 

dialogen föreslås hus med tio våningar som ger skugga för befintliga bostäder och 

ny förskola. Dessa förändrar stadsbilden markant, fem till sex våningar höga hus 

hade inte påverkat så mycket. Mängden parkeringsplatser i samband med de nya lä-

genheterna är underdimensionerad och motsvarar inte faktiska behov. En ny väg 

mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg leder till ökad trafik och förstör ett områ-

de som används för rekreation.  

 

49. Boende på Petters Hage 8 är negativt inställd till en ny väg över gamla rasområdet. 

En väg genom området skulle begränsa framkomligheten för Tuveborna och försäm-

ra förutsättningarna för att gå och cykla. Området skulle bli mindre barnvänligt och 

det finns risk för att föräldrar inte längre kommer vilja låta sina barn ta sig på egen 

hand till skolan. Värdefulla rastområden för hundägare skulle dessutom försvinna. 

De höga bostadshusen som är på förslag skulle förstöra utsikten och karaktären i 

Tuve.  

 

50. Boende på Petters Hage 8 är mån om att den befintliga gång- och cykeltunnel norr 

om förskolan får finnas kvar, alternativt ersättas med ett övergångsställe. Den boen-

de motsätter sig även en förlängning av Nolehultsvägen parallellt med befintlig 

gång- och cykelbana.  

 

51. Boende på Petters Hage 29 ser inga fördelar med en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve kyrkväg, endast nackdelar. Nackdelarna innefattar ökad osäkerhet, mins-

kade naturvärden och mer buller. Om man vill få ett ökat kundunderlag till Tuve 

torg är inte en ny väg eller fler bussar lösningen. Faktorer som utbud och prisbild är 

betydligt viktigare för var folk väljer att handla.  
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52. Boende på Snarberget 15 tycker att bostadshusen som planeras ska vara lägre. Han 

ställer sig också negativ till en väg mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg på 

grunderna att det skulle missgynna både människor och natur.  Vidare anser han att 

den nya förskolan bör flyttas söderut.  

 

53. Boende på Snarberget 15 anser att höghusen inte passar in i Tuves befintliga karak-

tär och föreslår lägre bebyggelse, utmed Stora Holmvägen. Den boende motsätter 

sig en ny väg mot Tuve kyrkväg då den skulle ta bort viktiga rekreationsområden 

och medföra ökat buller för boende.  

 

54. Boende på Snarberget 18 protesterar mot förslaget att bygga ny väg mellan Nole-

hultsvägen och Tuve kyrkväg med hänvisning till respekten för bortgångna i raset.  

 

55. Boende på Stenlyckan 21 anser att de föreslagna husen är för höga och inte passar 

in i omgivningen. Han motsätter sig vägsträckan mellan Nolehultsvägen och Tuve 

kyrkväg då den inskränker skolbarnens fria rörlighet.  

 

56. Boende på Tuve kyrkväg 13 (2 yttranden) protesterar mot detaljplanens förslag på 

bostäder och förskola samt mot den nya vägen som ingår i programmet. Protesten är 

särskilt stark vad gäller en ny väg. En förbindelse av detta slag anses både onödig 

och negativ för Tuve, det senare eftersom vägen kommer ge upphov till ökad trafik. 

Vidare besväras de av att planförslaget innebär att centrala grönytor försvinner, nå-

got som kommer drabba ungdomarna i Tuve.  I skrivelsen ingår också kritik mot 

estetiken i de föreslagna bostadshusen och mot husens höjd. Fem våningar anses 

vara en mer rimlig höjd. Vad gäller förslaget på ny förskola anser de att den bör flyt-

tas söderut för att undvika trafikökning på Tångenvägen.  

 

57. Boende på Tuve kyrkväg ser inga fördelar med en väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg. Det finns dock gott om motargument menar han som att ett vägbygge 

skulle innebära att värdefull grönyta tas i anspråk samt att befintliga gång- och cy-

kelvägar försvinner.  

 

58. Boende på Tuve kyrkväg 17 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg. Som boende vid Tuve kyrkväg har de redan stora problem med trafik och 

vill inte se att situationen förvärras. De har inga problem med att ta sig till Tuve 

centrum via befintlig väg. Flera boende har för övrigt önskemål om fler farthinder 

efter Tuve kyrkväg, exempelvis runt Snarberget och Tuve Prästgård.  

 

59. Boende på Tångelund 2 protesterar å det bestämdaste mot om- och nybyggnad i 

Tuve. För det första protesterar det mot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

kyrkväg med argumenten att den utgör ett hot mot grönområdena och säkerheten i 

Tuve. För det andra protesterar det mot föreslagen placering av den nya förskolan. 

Istället bör en ny förskola byggas på platsen där den nuvarande förskolan ligger; en 

säker och stimulerande miljö med gott om plats för parkering enligt de boende.  
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60. Boende på Tångelund 7A motsätter sig starkt en väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg med argumenten att den skulle försämra säkerheten och boendemiljön 

för omkringboende.  

 

61. Boende på Tångelund 7B motsätter sig en ny bilväg. En ny bilväg utgör ett hot mot 

befintliga värden såsom tillgången på grönområden, promenadvänligheten och bar-

nens fria rörlighet. En väg vore också negativt för de som bor och har bakgårdar i 

det tilltänkta området.  

 

62. Boende på Tångelund 10 motsätter sig en trafikförbindelse mellan Nolehultsvägen 

och Tuve kyrkväg dels för att den skulle påverka boendemiljön negativt och dels för 

att den kan medföra olyckliga miljökonsekvenser i det känsliga rasområdet.  

 

63. Boende på Tångelund 11A protesterar starkt mot förslaget att bygga en ny bilväg 

genom Tuve (mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg). En sådan utveckling skul-

le enbart få negativa konsekvenser för Tuve såsom ökad biltrafik, förhöjda trafikris-

ker och minskad grönyta. Istället föreslås en öppning av Glöstorpsvägen för biltra-

fik, ett billigare och bättre alternativ. En annan aspekt som lyfts fram apropå eventu-

ellt vägbygge är det faktum att flera av fastigheterna i Tångelund inte har grundför-

stärkts genom pålning. Dessa fastigheter kan således ta skada vid eventuellt vägbyg-

ge. Vidare invänder den boende mot förslaget att bygga sjuvåningshus i Tuve då det 

skulle bryta mot områdets nuvarande karaktär och förfula stadsdelen.  

 

64. Boende Tångelund 11A protesterar starkt mot en väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg. Det skulle inte bara splittra Tuve utan också inskränka den fria rör-

ligheten menar den boende. Dessutom skulle det få negativa konsekvenser för boen-

de i Tångelund och Tången i form av trafikbuller och sprickbildningar i husen. Flera 

alternativ till förslaget på ny väg föreslås: antingen en annan sträckning från Västra 

Tuvevägen (förbi Tångedal) ut mot Hukevägen alternativt en öppning av Glöstorps-

vägen eller en satsning på fler cykelvägar. Vidare vill den boende se att höjden på de 

föreslagna bostadshusen sänks för att bättre passa in i nuvarande stadsbild.   

 

65. Boende på Tångelund 11B påpekar att flera platser i Tuve skulle påverkas negativt 

av en ny trafikförbindelse; Norumsgärde, Tångelund, Tångedal och Tångenskolan. 

De boende befarar att miljön i Tuve blir både osund och otrygg vid eventuell ut-

byggnad vilket förtar själva poängen med att bo i Tuve, i synnerhet för barnfamiljer. 

Vidare påpekas att fastigheterna i Tångelund, närmast den tilltänkta vägen är lyhör-

da och känsliga både för sättningar och för buller.  

 

66. Boende på Tångelund 11 ifrågasätter rimligheten i att bygga flerbostadshus med 

nio våningar. Den boende är emot en vägförbindelse mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg. Efter raset 1977 blev Tuveborna lovade att ingen byggnation skulle 

ske på området de närmsta femtio åren. Den boende är bosatt i ett av de sex husen 

som inte grundförstärkts och är därför orolig för eventuella risker i samband med ett 

vägbygge. Till yttrandet bifogas ett brev om geologiska förhållanden i området, slut-

satsen är att ”marksättningar inte kan uteslutas som följd av grundvattensänkning 

och under förstärkningsarbetenas utförande”.  
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67. Boende på Tångelund 18 (2 yttranden) undrar till att börja med varför de inte klas-

sificeras som sakägare. Vidare har den boende flera invändningar till planförslaget. 

För det första uttrycks ett missnöje med att man inte tagit hänsyn till Tuvebornas 

synpunkter gällande höghusen och trafikförbindelsen mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg. Den faktiska möjligheten att som medborgare påverka beslutsproces-

sen ifrågasätts. I kritiken av förslaget hänvisas till bullerutredningen som visar att 

bullernivåerna vid de tilltänkta höghusen inte klarar gällande riktvärden.  I kombina-

tion med den bullerökning som en ny trafikled skulle ge innebär det en oacceptabel 

utveckling menar den boende. Om trafikleden anläggs blir det dessutom olämpligt 

att bygga en ny förskola på föreslagen plats tillägger han. Vad gäller detaljplanen i 

största allmänhet samt tillhörande underlag (medborgarintervjuer) är åsikten att des-

sa är undermåliga och bör göras om i dialog med invånarna. Den boende menar att 

med rätt typ av bostäder och på rätt plats skulle acceptansen bli större.  

Kommentar: Till sakägare räknas fastighetsägare och boende inom eller i direkt an-

slutning till planområdet. En fastighetsförteckning har upprättats till detaljplanen.  

 

68. Boende på Tångenvägen 5 anser att trafiklänken mellan Nolehultsvägen och Tuve 

kyrkväg bör utgå vid fortsatt planering. I yttrandet hänvisas till Trafikutredning No-

lehultsvägen och till samrådet som ägt rum 2007/2008 (Program för Tuve) där 200 

personer skriftligen protesterat mot vägbygget. Vad gäller trafikutredningen påpekas 

brister i form av avsaknad av ordentliga geotekniska undersökningar och bullerut-

redningar. Vidare påminner yttrandet också om att det funnits en bäck i det tilltänkta 

vägområdet som lagts ner i en kulvert men att marken fortfarande är sank.  

 

69. Boende på Tångenvägen 22 har önskemål om en busshållplats i läget där Tången-

vägen ansluter till Nolehultsvägen för att möta de närboendes behov av nära kollek-

tivtrafik. En hållplats i detta läge fanns med i ett tidigare förslag. Vidare framför den 

boende att den nya förskolan bör flyttas söderut för att undvika ökad trafik på Tång-

envägen.  

 

70. Boende på Tångenvägen 32C är positiv till befolkningstillväxt i Tuve men har in-

vändningar mot planförslaget på tre huvudsakliga punkter; nybyggnationens ut-

formning, antalet parkeringsplatser i samband med de nya bostäderna samt parker-

ingsproblem i anslutning till den nya förskolan. Vad gäller den första punkten anser 

den boende att de höga punkthusen bryter mot Tuves profil. Antalet våningar bör 

begränsas till fyra. Vad gäller den andra punkten är uppfattningen att behovet av 

platser underskattats. Biltätheten i Tuve är hög vilket innebär att 0,65 platser per bo-

stad inte är tillräckligt. Planen borde revideras med 1,25 platser per bostad. Detta för 

att undvika att boende tvingas parkera på andra ställen i området. Apropå den tredje 

punkten befaras förskolan ge upphov till en problematisk och ohållbar trafik- och 

parkeringssituation. Den boende har med egna observationer noterat att merparten 

av föräldrarna vid den nuvarande förskolan (Tången) använder bil vid lämning och 

hämtning. Situationen väntas bli särskilt besvärlig vid Tångenvägen som med sitt 

nära läge riskerar att bli en avlämning/upphämtningsplats till förskolan, men som i 

praktiken inte lämpar sig för ökad belastning. Situationen antas drabba både dem 

som bor längs med Tångenvägen och föräldrarna som ska lämna och hämta sina 

barn. 
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71. Boende på Tångenvägen 34A anser att förskolan bör flyttas längre söderut så att en 

del skog kan behållas som skydd mot buller från trafiken på Nolehultsvägen. Ytter-

ligare ett skäl till det är att undvika att Tångenvägen blir en väg för hämtning och 

lämning vid förskolan. Punkthusens höjd i norra delen bör minskas med två våning-

ar eftersom det ligger på en kulle. Fem av husen ligger för nära Nolehultsvägen och 

får därigenom oacceptabla bullernivåer.  

 

72. Boende på Tångengården 2 framför att trafiklänken mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg bör utgå vid fortsatt planering. Trafiklänken skulle innebära en bety-

dande försämring av den gröna miljön som är kännetecknande för Tuve. I yttrandet 

hänvisas till Trafikutredning Nolehultsvägen och till samrådet som ägt rum 

2007/2008 (Program för Tuve) där 200 personer skriftligen protesterat mot vägbyg-

get. Vad gäller trafikutredningen påpekas brister i form av avsaknad av ordentliga 

geotekniska undersökningar och bullerutredningar. Vidare påminner yttrandet också 

om att det funnits en bäck i det tilltänkta vägområdet som lagts ner i en kulvert men 

att marken fortfarande är sank.  

 

73. Boende på Tångengården 4 framför att trafiklänken mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg bör utgå vid fortsatt planering. Trafiklänken skulle innebära en bety-

dande försämring av den gröna miljön som är kännetecknande för Tuve. I yttrandet 

hänvisas till Trafikutredning Nolehultsvägen och till samrådet som ägt rum 

2007/2008 (Program för Tuve) där 200 personer skriftligen protesterat mot vägbyg-

get. Vad gäller trafikutredningen påpekas brister i form av avsaknad av ordentliga 

geotekniska undersökningar och bullerutredningar. Vidare påminner yttrandet också 

om att det funnits en bäck i det tilltänkta vägområdet som lagts ner i en kulvert men 

att marken fortfarande är sank.  

 

74. Boende på Tångengården 6 framför att trafiklänken mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg bör utgå vid fortsatt planering. Den boende lyfter fram flera existe-

rande värden i området som argument mot vägbygget såsom fornminnet Domarring-

en, lövskogsområdet samt ovanliga växt- och fågelarter som vattenkrasse, strömsta-

re och gulärla. Den skulle också begränsa tillgängligheten och inkräkta på värdefulla 

rekreationsområden. För övrigt är varken en ny väg eller nya busslinjer tillräckligt 

motiverade.  

 

75. Boende på Tångengården 10 önskar inte mer biltrafik i Tuve och anser att vägen 

mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg bör utgå ur programmet. Detta för att be-

vara grönområdet, domarringen och ekplanteringarna.  

 

76. Boende på Tångengården 14 är kritiska till en ny väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve Kyrkväg med motiveringen att det medför att en stor mängd skolelever och 

förskolebarn blir tvungna att korsa vägen. Istället föreslås att man återgår till det ur-

sprungliga förslaget då även spårväg var uppe till förslag.  

 

77. Boende på Tångengården 16 tycker att trafiklänken mellan Nolehultsvägen och 

Tuve kyrkväg bör utgå vid fortsatt planering. I yttrandet hänvisas till Trafikutred-
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ning Nolehultsvägen och till samrådet som ägt rum 2007/2008 (Program för Tuve) 

där 200 personer skriftligen protesterat mot vägbygget. Vad gäller trafikutredningen 

påpekas brister i form av avsaknad av ordentliga geotekniska undersökningar och 

bullerutredningar. Vidare påminner yttrandet också om att det funnits en bäck i det 

tilltänkta vägområdet som lagts ner i en kulvert men att marken fortfarande är sank. 

En väg genom området skulle dessutom innebära att skolbarnen passera den tungt 

trafikerad väg för att ta sig till skolan.  

 

78. Gemensam skrivelse från 15 personer, Boende på Tångelund 6, 7C & 12; Tånge-

dal 18; Petters hage 19, 21 & 23; Hedelundsvägen 7 & 9 ser inga fördelar med en 

ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg, endast nackdelar. Nackdelarna 

innefattar ökad osäkerhet, minskade naturvärden och mer buller. Om man vill få ett 

ökat kundunderlag till Tuve torg är inte en ny väg eller fler bussar lösningen. Fakto-

rer som utbud och prisbild är betydligt viktigare för var folk väljer att handla. Vidare 

tycker de boende att den nya förskolans läge bör flyttas till ängen vid Norumsgärde. 

Detta för att undvika olycksrisker som uppstår om barnen ska passera Nolehultsvä-

gen till och från förskolan.  

 

79. Skrivelse utan angiven adress har två mindre synpunkter på planhandlingarna. På 

sida 8 bör det stå Glöstorpskyrkan vid illustrationen, inte Tuve kyrka. På sida 17 

undrar han vilken prästgård som avses då den tidigare prästgården i planområdet 

revs för några år sedan.  

 

80. Skrivelse utan angiven adress I planeringen av den nya förskolans läge vill den 

boende lyfta fram vikten av bra övergångar. Gångtunnel är absolut att föredra fram-

för passage i markplan.  

 

81. Skrivelse utan angiven adress protesterar återigen mot planerna. Han är kritisk till 

förtätning i Tuve samt till nya vägar och önskar att den öppna karaktären i Tuve be-

varas.  

 

82. Skrivelse utan angiven adress anser att byggandet av höga hus och nya vägar skulle 

förta de kvaliteter som karaktäriserar Tuve och som gör det till en attraktiv boende-

miljö. Grönskan bör bevaras. En ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg 

skulle medföra att den gång- och cykelväg som den boende använder dagligen för 

att ta sig till och från skolan försvinner. Barnen som leker och rör sig i området skul-

le missgynnas av en ny väg.  

 

83. Boende på Tuve Kyrkväg 15 anser att husen i planförslaget är för höga och att det 

skulle förstöra området. Den skrivande är också emot ett vägbygge och påpekar att 

trafiken i Tuve redan ökat på sista tiden i samband med införandet av trängselskatt. I 

området där vägen planeras finns för övrigt flera fågelarter.  

 

84. Bostadsrättsföreningen Tångens By framför åsikten att trafiklänken mellan Nole-

hultsvägen och Tuve kyrkväg bör utgå vid fortsatt planering. I yttrandet hänvisas till 

Trafikutredning Nolehultsvägen och till samrådet som ägt rum 2007/2008 (Program 
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för Tuve) där 200 personer skriftligen protesterat mot vägbygget. Vad gäller trafik-

utredningen påpekas brister i form av avsaknad av ordentliga geotekniska undersök-

ningar och bullerutredningar. Buller och vibrationer påverkar människors hälsa ne-

gativt. Vidare påminner yttrandet också om att det funnits en bäck i det tilltänkta 

vägområdet som lagts ner i en kulvert men att marken fortfarande är sank.  

 

85. Glöstorps samfällighetsförening efterlyser en utredning av eventuella konsekvenser 

av pålning av planerad byggnad vid nuvarande förskola samt av det nya förskole-

bygget. Frågan om ersättning vid eventuella skador på föreningens byggnader eller 

andra gemensamma byggnader bör tas upp i utredningen. 

 

Kommentar: Dessa frågor hanteras inte i detaljplanen utan i byggskedet.  

 

86. Boende på Snarberget 13 har synpunkter på en eventuell ny väg mellan Tuve Cent-

rum och Tuve Kyrkväg. Den kommer att gå igenom det lugna och vackra grönom-

rådet vid Domarringen där det idag finns en välanvänd gång och cykelbana. Den 

riskerar att få mycket trafik, att bli en genväg undan trängselskatten.  

 

87. Boende på Snarberget 9 protesterar mot en eventuell väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg. Det är ett naturligt grönområde, vägen kommer att förstöra land-

skapet och orsaka mer trafik. Uppmuntra människor att åka buss istället. De nya bo-

stadshusen anses vara för höga, minska till hälften minst.  

 

88. Boende på Tångelund 9A kommer att protestera om det ska bli en bilväg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg. Den kostar mycket och det finns inte behov.  

 

Sammanställning av inkomna synpunkter med kommentarer 

Allmänt 

Många Tuvebor befarar att en realisering av planförslagen skulle få en negativ inverkan 

på stadsdelens befintliga kvaliteter. De är måna om att Tuves karaktär bevaras och att 

det förblir en trygg och säker miljö, inte minst utifrån ett barnperspektiv. 

 

Vägförbindelsen mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg, flerbostadshusen norr om 

centrum och den nya förskolan är de frågor som väckt flest kommentarer. 

 

Kommentar: Programmet för Tuve visar att en komplettering med fler bostäder behövs. 

Med en ökad andel invånare över 75 år finns ett behov av olika typer av boende för 

äldre människor. Norra Hisingen är den stadsdel där antalet äldre över 75 ökar mest i 

hela kommunen. Möjligheten för nya befolkningsgrupper att bosätta sig i centrala Tuve 

kan för övrigt vara positivt både ur integrationshänseende och för områdets utveckling. 

Ett ökat befolkningsunderlag ger goda förutsättningarna för ett mer utvecklat centrum 

med fler butiker och servicefunktioner. De lokala torgens funktion som viktiga mötes-

platser är en strategisk fråga för Norra Hisingen och stadsbyggnadskontoret anser att 

planförslaget gynnar torgets utveckling och skapar goda förutsättningar för ett tryggare 

centrum i Tuve. 
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Eventuell framtida trafiklänk 

Majoriteten av de Tuvebor som yttrat sig motsätter sig en ny vägförbindelse mellan No-

lehultsvägen och Tuve Kyrkväg. De anser att det saknas motiv för en ny väg och att den 

endast skulle medföra nackdelar för Tuve. Läget är känsligt ur flera hänseenden. Dels 

för att vägen går över skredområdet som för många Tuvebor är starkt förknippat med 

Tuveraset 1977. Vägen hamnar också i ett uppskattat grönområde med stora natur- och 

rekreationsvärden. Vidare finns en oro för att vägen kommer begränsa framkomligheten 

i området samt öka olycksrisken, i synnerhet för skolbarnen på Tångenskolan.  

 

Boendemiljön i närområdet antas bli mindre attraktiv vid eventuell vägutbyggnad. Bo-

stadshusen i Tångelund, närmast den tilltänkta vägen, är lyhörda och känsliga både för 

sättningar och för buller. En grundligare utredning av geotekniska förhållanden och bul-

lereffekter efterfrågas om man ska gå vidare med planen.  

 

Kommentar: Det finns inga beslut om att en ny väg ska byggas. Detaljplanen ska inte 

hindra en eventuell framtida utbyggnad.  

 

Bostadsbebyggelsen 

Flera av Tuveborna anser fortsatt att de föreslagna flerbostadshusen är för höga. Det 

gäller i första hand husen i det norra läget (bostadsbolaget). Punkthusen (7-9 våningar) 

avviker mot nuvarande stadsbild och anses inte förenliga med Tuves karaktär. De skulle 

försämra siktförhållandena för omkringboende och innebära att enplanshus på Tången-

vägen och radhus på Norumsgärde hamnar i skugga under vintern. Höjden på husen, 

samt antalet lägenheter bör minskas. Förslagsvis till 3-5 våningar. Dessutom önskas 

större variation i hushöjderna samt en korrigering av illustrationerna som i dagsläget 

anses ge en missvisande bild av höjdskillnaderna. Merparten av invändningarna handlar 

om flerbostadshusen i det norra läget men synpunkter om att sänka höjden på flerbo-

stadshusen i söder framförs också.  

Det är viktigt att värna om Tuves nuvarande identitet. Många av invånarna i Tuve har 

valt att flytta dit på grund av karaktären och den stora tillgången på grönområden. 

Markparkering och tillfartsvägar tar upp stor yta, vilket anses negativt. För att undvika 

att grönytor tas i anspråk kan de nya bostadsparkeringarna förläggas under mark. 

Synpunkter har inkommit om att behovet av parkeringsplatser i samband med de nya 

bostäderna underskattats.  

Med hänvisning till bullerutredningen menar flera av invånarna att de nya bostadshusen 

(fem av husen i det norra läget) får oacceptabelt höga bullernivåer. Det rekommenderas 

att detaljplanen omarbetas så att miljökvaliteter såsom en god ljudmiljö vid bostäder och 

förskola uppnås.  

 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör ett tillägg med ny modern bebyggelse i Tuve. En 

ny hustyp tillförs, punkthus i 5-9 våningar. Stadsbilden kommer därmed att förändras, 

avsikten är att det ska uppfattas som ett positivt tillskott med de två nya grupperna av 

hus. Det bor idag färre invånare per bostad i Tuve jämfört med tidigare, invånarantalet 

har minskat betydligt, från ett invånarantal på 14 000 till knappt 9 000 idag. Det är 

angeläget att öka invånarantalet för att behålla befintlig service och utveckla stadsde-

len. I dessa centrala delar av Tuve är det viktigt att hushålla med marken genom att 

möjliggöra en högre exploatering än 3 våningar. Läget ger de boende nära till service 

och kollektivtrafik. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 23(25) 

Bullerutredningen har reviderats eftersom tidigare beräkningar gjorts utifrån felaktiga 

uppgifter om andelen tung trafik. De nya beräkningarna visar en betydligt bättre ljudni-

vå med värden mellan 55-61 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och upp till 79 dBA max 

nivå. Av det totala antalet lägenheter är det en ytterst liten andel som utsätts för den 

högre ljudnivån vid fasad (över 60 dBA). Ett av bostadshusen (norra) behöver förses 

med en skärm vid några av balkongerna för att klara kravet om att minst hälften av bo-

ningsrummen ska ligga mot sida med högst 50 dBA. 

 

Upplåtelseform 

Vad gäller tillkommande bostadshus vill de boende se en större variation av hyresrätter 

och bostadsrätter för att åstadkomma målet om blandstad. 

 

Kommentar: Upplåtelseformer styrs inte i detaljplanen.  

 

Nolehultsvägen utformning 

Gång- och cykeltrafiken bör få en säkrare passage som gör att cyklisterna integreras i 

fordonstrafiken och skiljs från gångtrafikanterna. Flera boende har önskemål om att 

gång- och cykeltunneln i norr ska finnas kvar.  

 

Ombyggnaden av Nolehultsvägen till en mer stadsmässig gata anses onödig. Gatan är 

bra som den är med goda villkor för såväl buss- och biltrafik som för fotgängare och 

cyklister. Den grönskande karaktären och träden är uppskattade och bör bevaras. 

 

Kommentar: Gång- och cykeltunneln i norra delen påverkas inte av planförslaget, den 

blir kvar. Den nya utformningen av Nolehultsvägen innehåller nya träd som ersättning. 

Avsikten är bland annat att den nya utformningen av gång- och cykelstråk ska upplevas 

som tryggare. Genom att gatuområdet minskas i bredd kan marken användas mer effek-

tivt och ge värden i form av stadsmässighet, trygghet och större befolkningsunderlag för 

service.  

 

Förskolan 

Många är skeptiska till den nya förskolans läge. En stor del av kritiken handlar om att 

förskolan, med den placering som föreslås i planen, medför risk för att Tångenvägen 

blir en gata för upphämtning och lämning. Tångenvägen har varken utrymme för be-

söksparkering eller kapacitet att hantera en trafikökning vilket innebär att boendemiljön 

på Tångenvägen skulle bli lidande. För att undvika en ohållbar trafiksituation anser 

många att förskolan bör flyttas söderut. Andra föreslår ett nordligare läge (på den öppna 

gräsytan) alternativt att de nya lokalerna byggs på den nuvarande förskoletomten. Oav-

sett läge måste parkeringsfrågan lösas innan eventuellt bygge påbörjas. 

 

Kritiken om förskolans läge handlar också om säkerhetsaspekten och förutsättningarna 

för en god utemiljö. Närheten till Nolehultsvägen och bristen på ”gröna korridorer” runt 

förskolan gör att en del ifrågasätter lägets lämplighet. Boende på Ankarhjelmsvägen 

befarar en trafikökning i samband med förskolan och är måna om att trädungen framför 

Ankarhjelmsvägen bevaras.  

 

Vidare framförs synpunkter om förskolans storlek, närmare bestämt att 6-7 avdelningar 

är för stort för att det ska bli en bra miljö för barn och personal. Några uttrycker en öns-

kan om att detaljplanen om möjligt ska förhindra att befintlig förskola rivs innan inflytt-

ning i de nya lokalerna har skett. 
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Kommentar: Angöring sker från Nolehultsvägen med parkering inom förskoletomten. 

Skoltomtens läge och förutsättningar bedöms ge goda möjligheter för utformning av 

förskola och lekytor. Exakt utformning tas fram inför bygglov.  

 

Övrigt om trafik 

Som ett alternativ till den kritiserade vägförbindelsen mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg anser flera Tuvebor att Glöstorpsvägen bör öppnas för genomfart. Det är både 

ett billigare och enklare alternativ som ändå skulle ge kontakt mellan Säve och Tuve 

centrum.  

 

Kommentar: Synpunkterna förmedlas till Trafikkontoret. 

 

Tuve torg 

En mer övergripande vision och plan för Tuve Torg bör upprättas där aspekter såsom 

serviceetablering och trygghet behandlas. Invånarna vill se fler näringsidkare, t ex 

kvällsöppet café med uteservering, klädaffär mm vid torget.  

 

Om man vill få ett ökat kundunderlag till Tuve torg är inte en ny väg eller fler bussar 

lösningen. Faktorer som utbud och prisbild är betydligt viktigare för var folk väljer att 

handla. 

 

Kommentar: Detaljplanen är en del i att åstadkomma en mer attraktiv miljö och entré 

till torget. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats efter utställningen. Revideringen innebär följande ändringar 

och förtydliganden.  

 

 Ett u-område har införts inom en cirka två meter bred zon närmast Nolehultsvä-

gen i det södra kvarteret. Syftet är att ge utrymme för elledningar.  

 

 Plankarta och grundkarta har uppdaterats till nytt höjdsystem, RH 2000. Det in-

nebär att byggnadshöjder angivna i meter över nollplanet på plankartan har 

sänkts med ca 10 meter för att stämma med det nya höjdsystemet.  

 

 Planbestämmelsen angående trafikbullernivå vid uteplats har ändrats från ”En 

uteplats per lägenhet ska ordnas mot sida med högst 55 dBA ekvivalent nivå och 

70 dBA max nivå” till ”Gemensam uteplats ska ordnas med högst 50 dBA ekv 

nivå och 70 dBA max nivå.” 

 

 Planbestämmelsen om lägsta nivå på färdigt golv har förtydligats till följande 

lydelse: ”Lägsta nivå på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, 

ska vara minst 0,3 m över marknivå vid förbindelsepunkt.” 

 

 I det södra bostadskvarteret har byggnadshöjden för det norra huset vid Nole-

hultsvägen höjts med en knapp halvmeter. Syftet är att ge utrymme för samma 

höjd som det södra huset inom samma kvarter. Med hänsyn till att gatan och gc-

vägen inte är projekterade ännu behövs en marginal då höjden anges som en ab-

solut höjd. 
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 I det södra bostadskvarteret har en 8 meter bred zon öster om de södra husen 

ändrats från prickmark till mark som får byggas under. Syftet är att ge en mer 

flexibel byggrätt för garage under mark.  

 

Ingen fastighetsägare utöver kommunen bedöms vara berörd av revideringen. Eftersom 

revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

utställning. 

 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kretslopp och vattennämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg   
Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Luftfartsverket 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
Posten Meddelande AB 
Skanova Nätplanering 
Trafikverket, Region Väst 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 
 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet 
 
 
 













Förskola i 2 våningar 
med 8 avdelningar

Gång- och cykel-
vägen flyttas när-

mare gatan 
N
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Glöstorpsvägen

Flerbostadshus i 
5-6 våningar, 

ca 110 lägenheter

Cirkulationsplats

Torget får ny 
utformning och 

angöring

Tuve torg

Centrumbyggna-
den kan byggas till

Gc-tunneln under 
Nolehultsvägen 

tas bort

Nolehultsvägen får 
smalare körfält, 

mittrefug och träd-
planteringar

Flerbostadshus i 
7-9 våningar, 

80-90 lägenheter
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