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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. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 5(25) 

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/


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 9(25) 

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”.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 18(25) 

 

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-



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 20(25) 

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. 
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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 
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