


Planprocessen enligt PBL 
Ett program är första steget i planprocessen. I detta fall efterföljs det av ett 
antal detaljplaner. En detaljplan tar ca 1-1.5 år att genomföra. Byggnadsnämn-
den godkänner program och antar detaljplaner. I vissa fall antas detaljplaner av 
kommunfullmäktige och godkänns då bara av byggnadsnämnden. 

Programsamråd
Byggnadsnämnden gav 2006-04-04 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta 
fram ett program och genomföra samråd för Tuve.

För att få in synpunkter på programförslaget har programsamråd genomförts 
under tiden 2007-09-19 till 2007-10-30. Samrådsredogörelse finns på Stads-
byggnadskontoret.

Upplysningar om programmet lämnas av:
Eva Tenow, landskapsarkitekt
eva.tenow@sbk.goteborg.se, 031-368 17 18
Sophia Älfvåg, arkitekt
sophia.alfvag@wspgroup.se

Den kommunala kärngruppen har bestått av Eva Tenow och Sophia Älfvåg, 
stadsbyggnadskontoret; Lars Johansson och Ole Örnskär, fastighetskontoret; 
Magnus Ståhl och Johan Jäppinen, trafikkontoret.

En arkeologisk samt en geoteknisk utredning har genomförts. Rapporterna finns 
på Stadsbyggnadskontoret.

Godkännande
Programmet godkändes av byggnadsnämnden 2008-04-01.
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Info:
~9 000 invånare
2,9 % arbetslöshet
7,7 % utländska medborgare

Stombuss 21 min in till city

Syftet med programarbetet är att ta fram till en långsiktigt hållbar plan för Tuve, 
som har en minskande befolkning och därför behöver fler boende för att stärka 
det sviktande serviceunderlaget. Programmet ska diskutera möjligheter och 
platser för ny bebyggelse. Programmet ska ligga till grund för kommande de-
taljplaner.

Målet med programmet är att:
• Förbättra stadsdelen genom fler bostäder och en funktionell inre struktur
• Utveckla mellanstaden utifrån UP 05 (Utbyggnadsplanering)
• Värna Tuves kvaliteter och undanröja dess brister

Analys
Några av knäckfrågorna är att titta på vilken typ av ny bebyggelse som be-
hövs och hur grönstråken och mötet med omkringliggande naturområden kan 
förbättras. Hur uppnår man enklare förbindelser till Tuve torg och en effektiv 
kollektivtrafik för så stora delar av Tuve som möjligt?

För att fördjupa analysen i viktiga frågor har tre delprojekt pågått. Genom 
grönvandringar med boende i området och genom diskussioner med barn i 
Tuves skolor har användningen av Tuves utomhusmiljö analyserats. Naturen är 
en viktig del i Tuves karaktär, men de många och stora grönområdena skapar 
även långa avstånd mellan olika platser. I det tredje delprojektet har Chalmers 
tittat på kopplingarna mellan Tuves trafik- och bebyggelsestruktur. Trafiksepa-
reringen ger konsekvenser. Den skapar å ena sidan lokalt trygga bostadsmiljöer, 
å andra sidan barriärer mellan olika områden.

Förslag
Förslaget redovisar ca 20 platser (i åtta delområden) för ny bebyggelse. Den 
inre stadsstrukturen blir tydligare, vägar byggs om eller till och tomrum fylls 
igen. Totalt kan ca 900 nya bostäder tillkomma.

Huvudrörelserna genom området i öst-västlig riktning går från Tuvevägen via 
Finlandsvägen – Gunnestorpsvägen – Glöstorpsvägen till Västra Tuvevägen. I 
nord-sydlig riktning förlängs Nolehultsvägen norrut till Tuve Kyrkväg. Stom-
buss 17 går kvar enligt sin gamla sträckning. Både linje 35 och 37 kan trafikera 
den nya gatan mellan norra och centrala Tuve, alternativt går en av linjerna kvar 
i dagens sträckning.

Ny bebyggelse koncentreras i första hand till platserna runt de centrala gatorna. 
De centrala delarna är också de med högst täthet och skala, och bör bli de för-
sta att komplettera. Tuve torg blir en tydlig och central plats i stadsdelen, som 
ska vara lätt att nå från alla delar av området. Korsningen Gunnestorpsvägen/
Glöstorpsvägen formges med noggrannhet. Områden med tät småhusbebyggel-
se binder ihop Tuves delar. Viktiga grönområden sparas och förädlas. Glesare 
bebyggelse placeras uppåt bergssidorna.

Konsekvenser
Programmet innebär ej betydande påverkan på miljö, hälsa, säkerhet och hus-
hållning med naturresurser. Stora delar av de föreslagna platserna för exploa-
tering ligger i nära anslutning till existerande bebyggelse. Att komplettera en 
stadsdel är på flera sätt fördelaktigt för den kommunala ekonomin. Nya kopp-
lingar medger spridning och genare vägar för lokala bilresor. Ny bebyggelse al-
strar mer trafik men trafikarbete per hushåll bedöms minska när fler får tillgång 
till kollektivtrafik och underlaget för denna ökar. En förbättring av den fysiska 
integrationen har också en positiv inverkan på den sociala integrationen. 
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1. Tuve norr

4. Tuve mitt

5. Tuve raksträcka

8. Tuve entré

6. Tuve södra berget

7. Tuve söder
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Inledning
Göteborg behöver fler bostäder. Det är ett politiskt mål att bygga staden inåt och 
att utveckla staden på ett hållbart och solidariskt sätt där segregation vänds till 
integration. Förtätning ska prioriteras innan ny mark tas i anspråk och bebyg-
gelse bör koncentreras till områden med goda förutsättningar för kollektivtrafik 
och annan service. Det ska finnas en balans mellan sociala, ekologiska och eko-
nomiska värden. 

Syftet med programmet är att skapa en helhetsbild över stadsdelen. Det god-
kända programmet ska sedan ligga till grund för kommande detaljplaner.

Större delen av Tuves bebyggelse härrör från 60- och 70-talet. Det finns ett 
behov inte bara av fler bostäder utan av nya sådana. Samtidigt är det viktigt att 
se hur stadsdelen används och fungerar? Vad finns det för brister? Vad är viktigt 
i Tuve? Genom en omdaning ska stadsdelen förbättras och karaktären bevaras 
och utvecklas.

Bostäder 
Programmet ska diskutera möjligheter och platser för kompletterande typer av 
bebyggelse. Fördelen med att bygga i befintliga områden jämfört med att ta 
jungfrulig mark i anspråk är att man utnyttjar befintliga vägar, kollektivtrafik, 
torg och affärer. En tätare är en mer hållbar stad. Blandningen mellan nytt och 
gammalt genererar spännande möten mellan människor och mellan fysiska 
strukturer. Ekonomiska, ekologiska och sociala värden påverkas positivt. Nya 
typer av bostäder kan erbjuda flerbostadshus med hiss, nya småhus, bostadsrätt 
samt hyresrätt, allt i servicenära lägen.

Infrastruktur 
Programmet ska även diskutera förbättringar av stadsstrukturens samband. Des-
sa samband är en kombination av olika system; vägar för bilar, bussar, gående 
och cyklister; torg, service (kommunal och kommersiell), parker, grönområden 
och bebyggelse. Nya strukturer kan skapa bättre och tryggare förbindelser mel-
lan bostäder och service och rekreation. De ska också skapa förutsättningar för 
en tät/hållbar stad med en effektiv kollektivtrafikförsörjning och ett minskat 
bilberoende.

Kompensationsåtgärder
Kommunfullmäktige beslutade år 2000 att pröva ett nytt verktyg i planerings- 
och genomförandeprocessen i form av ett system för kompensationsåtgärder. 
Som bakgrund ligger de mål som kommunen har med avseende på förtätning, 
Agenda 21 och bevarande, vilket framgår av bland annat översiktsplanen ÖP99. 
Syftet med kompensationsåtgärder är att minimera påverkan på den biologiska 
mångfalden och att hushålla med naturresurserna. När staden förtätas uppstår 
ofta konflikter med intressen som vill värna grönområden eller andra värden. 
Genom att koppla avtal om åtgärder som balanserar och kanske höjer kvalitén 
på befintliga grönområden i anknytning till exploatering kan bebyggelsen och 
stadens utveckling tillgodose fler intressen och säkra en högre boendekvalité.

Vision
Tuve kan bli en oas på Hisingen med närhet till city och Backaplan, Hisings-
parken och Säves stora öppna landskap. Den medeltida kyrkan vittnar om his-
torien. Ett koncentrerat bebyggelseområde med det gröna runt husknuten och 
större sammanhängande grönområden i Tuves hinterland erbjuds. 
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fritidsvanor

trygghet

trivsel
bostadsproduktion

bostadsbeståndets sammansättning

pendling

befolkningsutveckling

andel förvärvsarbetande

klimat
luft

trafikutveckling

boende utsatta för trafikbuller

närhet till grönområden

I rapporten ”Göteborgssamhällets utveckling” 
från stadskansliet beskrivs de olika dimensio-
nerna och indikatorer inom dessa samt deras 
inbördes relationer. 

Till vänster visas en analys av vilka indika-
torer som kan beröra nya bostäder i Tuve 
och vilka indikatorer som påverkar varandra. 
Denna bild speglar komplexiteten i ett hållbart 
samhälle!

Hållbarhet är balans mellan sociala, ekono-
miska och ekologiska faktorer.

Social Ekonomisk

Ekologisk
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Översiktsplan för Göteborg 
Översiktsplan för Göteborg, ÖP 99, syftar till att:
• Undvika utspridning av bebyggelsen till perifera områden med dåliga förut-
sättningar för kollektivtrafik.
• Förtäta och koncentrera bebyggelsen där det finns goda förutsättningar för 
kollektivtrafik och service. Detta gäller såväl bostadsområden som arbetsplats-
områden.
• Utforma bebyggelsen ekologiskt genomtänkt.
• Ställa krav på god arkitektur i allt som byggs – såväl hus som kommunika-
tionsanläggningar. Förena stadens historia med moderna stadsbyggnadskrav
• Utveckla planprocessen för att få en bättre dialog med göteborgarna.

Utbyggnadsplanering 05 
UP05 undersökte tre alternativ för stadens utbyggnad; kompletteringsalternati-
vet, knutpunktsalternativet och stråkalternativet. Byggnadsnämnden godkände 
UP05 våren 2006 med inriktningen komplettering i innerstad och mellanstad 
samt byggnation i strategiska knutpunkter. Alternativet innefattas av redan ex-
ploaterad mark i mycket centrala lägen. Det ger ett tillskott av attraktivt boende 
och höjer stadskvaliteterna i regionens kärna. Utbyggnad i mellanstaden där 
merparten av bebyggelsen är från 1950-1980 innebär vitalisering i områden och 
möjlighet till komplettering av det som saknas.

Ett djupare resonemang om nya bostäder och komplettering av stadens centrala 
och halvcentrala delar har förts i arbetet med den nya översiktsplanen.

Sju områdesvisa inriktningar introduceras i den nya översiktsplanen
Syftet med dessa inriktningar är att tydliggöra intentionerna i översiktsplanen 
och koppla dem till geografiska områden. Dessa områden är centrala Göteborg, 
centrala förnyelseområden, mellanstad, framtida utvecklingsområden, kusten, 
storindustri/hamn/logistik, naturområden.

Tuve tillhör mellanstaden. Mellanstaden omfattar en stor del av den bebyggda 
ytan inom kommunen och består av områden med varierande karaktär ofta ut-
byggda som grannskapsenheter kopplade till ett lokalt torg. Stora delar av mel-
lanstaden har en god kollektivtrafikförsörjning. Det finns en stor potential att 
bygga mer i mellanstaden genom att komplettera med ny bebyggelse på ytor 
som kan ges en effektivare markanvändning. Stora resurser för komplettering 
finns i nordost och på Hisingen. Även Guldheden, Majorna och Björkekärr stu-
deras för komplettering.

Strategier för mellanstaden är att utveckla stadsdelens kvaliteter, komplette-
ringsbygga, blanda, länka samman befintliga stadsdelar, i första hand bygga på 
ianspråkstagen mark, bygga kollektivtrafiknära samt att skapa goda möjligheter 
att gå och cykla.

Vad är komplettering? 
Den tillkommande bebyggelsen ger vitalisering av stadsdelarna genom en stör-
re blandning av bostäder och arbetsplatser. Förutsättningarna för handel och 
service förbättras. Befintlig service, infrastruktur och trafiksystem kan nyttjas 
och en effektivare resursanvändning blir möjlig. En tätare och varierad stads-
struktur ger goda förutsättningar för gående och cyklister men också bättre för-
utsättningar för kollektivtrafiken.
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Budget 2008
I Göteborgs Stads Budget 2008 kan man läsa: Vår vision är en solidarisk och 
hållbar stad där alla behövs och där alla får goda möjligheter att utveckla sina 
liv. I den framtida staden ska vi ha vänt segregation till integration. Strategin för 
att nå detta framtida tillstånd är att vi förenar de ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekterna och låter detta förhållningssätt prägla såväl vårt sätt att leda 
som att genomföra all verksamhet inom Göteborgs Stad.

Pågående planering
Parallellt med programmet för Tuve pågår planering i omgivande stadsdelar 
vilket påverkar stadsdelen i hög grad. Det är angeläget att göra kopplingar till 
angränsande områden och se hur dessa projekt kan komma att förändra stads-
delen på sikt.

Tuve-Säve staddelsnämndsområde innefattar både Tuve och Säve och är till ytan 
en av Göteborgs största stadsdelar, men till befolkningen en av dess minsta. De 
stora obebyggda ytorna kan i framtiden användas på flera olika sätt. Verksam-
heter och bostäder kan lätt hamna i konflikt med varandra. Här krävs en dialog 
för att tillmötesgå kraven från både det lilla och det stora Göteborg.

I Säve är Bohusbanan en tillgång för att i framtiden skapa goda förutsättningar 
för en effektiv och miljövänlig kommunikation med centrala Göteborg. 
Det kommer att finns ett markbehov för näringslivet i både Tuve och Säve. 
Koncentration av verksamheter och evenemang till en knutpunkt runt korsning-
en Norrleden/Holmvägen ger förutsättningar för ett sammanhållet jordbruks-
landskap. En tvärled till E6 kan ytterligare öka tillgängligheten till området. 
Det gamla militärområdet vid Säve depå är en tillgång för stadsdelen och har 
potential för att utvecklas till något intressant. Det nya museet Aeroseum är en 
god början.

Hisingsparken och Djupedal är park- och naturområden vilka är viktiga att ut-
veckla och säkerställa. För ridsporten finns behov av att skapa sammanhäng-
ande stråk mellan stall och ridanläggningar.

K2020- Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet
I rapporten presenteras ett förslag till målbild för kollektivtrafikens framtida 
struktur för Göteborgsområdet. En av grundtankarna är att bygga ut kollektiv-
trafiken med fler länkar, så att all trafik inte behöver passera genom Brunnspar-
ken och city. För Tuve diskuteras en tvärled mellan Göteborg City Airport och 
E6, en förlängning av Holmvägen. Det diskuteras även om man kan skapa en 
koppling mellan Tuve och Björlandavägen.

Hamnbanan
Alternativa sträckningar föreslås i en utredning av Banverket. Två av de alter-
nativa sträckningar påverkar indirekt Tuve och utgör riksintresse.

Karta � ÖPXX. Riksintressen som berör Tuve. 
De skrafferade områdena markerar Hamnba-
nans olika alternativ. 
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Programområdet
Programområdet innefattar de tätbebyggda delarna av Tuve och avgränsas av 
Tuveliden i norr, Tuvevägen i öster och Hisingsparken i söder. I väster sträcker 
sig programområdet fram till kraftledningarna och Volvos bullergräns. 

Kort sikt – lång sikt
Programmet föreslår en utbyggnadsperiod på ca 10 år. På längre sikt skulle 
naturområdena väster om Tuve kunna byggas ut, men det kräver nya väg-
dragningar för både bil och kollektivtrafik, nergrävning eller omflyttning av 
högspänningsledningar samt en omvärdering av Volvos bullertillstånd i miljö-
domstolen.

Tuve i staden
Tuve är en del av stadsdelsnämndsområde Tuve-Säve som till ytan är en av 
stadens största. Tuve-Säve ligger på Hisingen och är med undantag för bebyg-
gelsen i Tuve ett glest befolkat område. I stadsdelsnämndsområdet bor ca 11 
000 invånare och huvuddelen av dessa i Tuves bostadsområden (9 000). Be-
folkningsmässigt utgör Tuve-Säve ett tvärsnitt av Göteborg med olika typer av 
bebyggelse och boendeformer. Centrala Tuve har socialt en småstadskaraktär 
med stark social kontroll och en tydlig identitet. 

Stadsdelens detaljhandel finns i första hand vid Tuve torg. Här finns två livs-
medelsbutiker, konditori, blomsteraffär, apotek, spel- och videoaffär samt fri-
sör. Renoveringen av Tuve torg har rustat upp gågatan och gett bättre lokaler för 
vårdcentral, folktandvård och bibliotek. Stombuss 17 går in till City med hög 
turtäthet. Volvo lastvagnsfabrik är en stor och närliggande arbetsplats och Gö-
teborg City Airport ligger väster om planområdet. Hisingsparken och Djupedal 
är viktiga rekreationsområden.

I programområdet finns fem kommunala och en fristående förskola samt fyra 
grundskolor varav en med undervisning för barn med behov av särskilt stöd.

Kollektivtrafik
I de äldre planerna diskuteras ett spårreservat genom centrala Tuve. Det finns 
dock ej med i översiktsplanen eller på gällande detaljplankartor. Därför före-
slås att se på möjligheterna att bebygga detta centrala stråk. I en framtid be-
höver Tuve snarare bättre kopplingar mot Björlandavägen och Biskopsgården. 
En förlängning av spårvägen från Länsmansgården över Björlandavägen och 
Klare mosse, med ett stopp i Hisingsparken och vidare väster om Tuve skulle 
kunna vara ett alternativ. Detta är dock en fråga för översiktsplanen och projek-
tet K2020.

Typiskt Tuve
Invånarna i Tuve uppskattar sitt boende vilket en låg flyttfrekvens tyder på. 
Här finns en kombination av närhet till stora grönområden och landsbygd samt 
närheten till storstaden och dess tillgångar. Tuve är ett populärt bostadsområde, 
perfekt för barnfamiljer med lugna områden och rikt friluftsliv. Bostadsområ-
dena är till stora delar bilfria med avskilda gång- och cykelbanor som gör det 
säkert för barn att röra sig inom området. Trafikleder runt bebyggelsen skapar 
dock barriärer till angränsande naturområden.

Tuves invånare är på många sätt ett tvärsnitt av Göteborgs befolkning. 
Variationen av boende- och ägandeformer är stor, vilket leder till en blandad 
befolkning. I Tuve finns idag en segregation mellan bostadsområdena med hy-
resrätt och de med bostadsrätt/äganderätt. Andelen barn och ungdomar samt 
pensionärer är högre i Tuve-Säve än Göteborgssnittet. Andelen medborgare 

Bostadstyp:
Småhus  40%
Flerbostadshus 60% 

Upplåtelseformer:
Hyresrätt  18%
Bostadsrätt �7%
Äganderätt 45%

1. Programområdet
2.	Göteborg	City	Airport
�. Volvo
4. Hisingsparken
5.	City
    vägstruktur, nivå 1 och 2
				Stombuss	mot	City

1
2
�

4

5
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gamla kyrkan

gbg city

nya kyrkan

Scenarier för ett framtida Tuve. Sammanfatt-
ning av knäckfrågor.

med utländsk härkomst är lika med Göteborgssnittet och huvuddelen består av 
arbetskraftsinvandrare från Finland. Här finns en låg arbetslöshet och en något 
högre medelinkomst än i Göteborg. Tuve har däremot en lägre utbildningsnivå 
men färre socialbidragstagare än Göteborgssnittet. Sysselsättning finns främst 
inom tillverkningsindustrin och inom handel och transport. I övrigt överens-
stämmer många faktorer gällande befolkningen väl med Göteborgssnittet.

I en fokusgrupp, med sammanlagt 15 personer, utförd av stadsdelsförvaltning-
en i samband med översiktsplanearbete under 2006, framgår att de flesta trivs 
mycket bra i Tuve-Säve. Stadsdelen uppfattas som trygg, lugn, grön och vacker 
med närheten till både stad och land. Den största nackdelen med Tuve-Säve 
uppges vara en allmän utarmningsprocess. Samtliga tycker att man bör satsa på 
nya bostäder för att invånarantalet ska öka. En bank, kafé, kläd- och sportaffärer 
efterfrågas. 

Knäckfrågor
• Vilken typ av bebyggelse behövs?  
• Hur kan man uppnå enklare förbindelser till Tuve torg? Med bil,   
   cykel och till fots! 
• Hur kopplar man ihop Tuves delar?
• Hur ska kollektivtrafiken dras?
• Hur används Tuves grönområden? Vilka platser är viktiga och var   
   kan det behövas ny bebyggelse?
• Spårreservatet? Bebyggas?
• Hur möter man Hisingsparken?
• Hur hanterar man Tuveraset och dess område?

Arbetssätt
För att få olika infallsvinklar på utvecklingen av Tuve har boende, byggherrar 
och arkitekter engagerats i arbetet.

Vandringar; Pål Castell
Tuve har många, stora grönytor. Vissa av dessa används mycket, andra min-
dre. Genom vandringar gav stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen 
Tuve-Säve de boende och verksamma tillfälle att beskriva hur utemiljöerna i 
Tuve används. Pål Castell var moderator för vandringarna. Stadsbyggnadskon-
toret och stadsdelsförvaltningen i Tuve- Säve medverkade som sakkunniga.

Barnpedagog och arkitekt; Stefan Petersson 
Projektet består av att tillsammans med skolelever i Tuve kartlägga den nuva-
rande användningen av närmiljön i syfte att ta fram idéer, tankar, visioner samt 
konkreta förslag på förändring och förtätning av stadsdelen utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv. 

Trafik; Anders Hagson, Chalmers
Projektet handlar om Tuves trafikstruktur. Det innehåller en pedagogisk be-
skrivning av de planeringsprinciper vilka styrt Tuve och förslag på hur denna 
struktur skulle kunna förändras. 

Extern arbetsgrupp_tuve large:
Malmström&Edström arkitektkontor, HSB, Egnahemsbolaget, Bostadsbolaget
och Myresjöhus.

Dessa delprojekt presenteras närmare längre fram i programmet.
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Tuve 1950

Tuve 1960

Tuve 1970

Tuve 1980

Tuve 1990

Tuve 2006

Intryck
Hur upplevs Tuve idag? Det finns fördomar och det finns en verklighet.

För att utforska Tuve ville vi skapa en slumpmässig bild av stadsdelen. Genom 
att kasta ut en näve bönor på en karta får vi besöka platser vi annars inte hade 
upptäckt. 19 bönor landar i programområdet. Dessa bilder ger möjligtvis en an-
nan bild än den vi är vana vid, men det är fortfarande Tuve. Grönska, baksidor, 
trafikseparering, staket, utsikt och blomsterarrangemang visar denna bild av 
stadsdelen. 

(metoden är utvecklad av Raoul Bunschoten/CHORA)

Historisk utveckling
Tuve på medeltiden, gränsen mellan Sverige och Norge
Området är en gammal kulturbygd och här finns flera förhistoriska lämningar. 
Särskilt intressanta är områdena kring Tuve kyrka och vid Skändlaberget. Tuve 
kyrka tillkom på 1200-talet och är en av 6 medeltida kyrkor i Göteborg. Intill 
kyrkan ligger ett av västra Sveriges största gravfält som användes från ca 500 
f. Kr. till kristendomens genombrott omkring år 1000. Tuve finns omnämnt re-
dan i den äldsta svenska lagen, Västgötalagen, som dateras till tidig medeltid. 
Tången ansågs vara Hisingens medelpunkt och här tror man att tingsstället var 
beläget under 1200- och 1300-talet. På 1200-talet blev Tuve en del av Sverige 
medan Säve blev norskt. Sockengränsen blev därmed också riksgräns under ca 
400 år. Under denna tid pågick flera gränsfejder och krig som fick konsekvenser 
för bygden som drabbades hårt.

Tuve under 1900-talet, från landsbygd till modern storstadsförort
Sedan Säve blev svenskt 1658 har utvecklingen för de båda socknarna varit 
likartad ända fram till 1900-talet. Tuve förvandlades under 1900-talets första 
del från ren landsbygd till en modern storstadsförort. Anställda vid St Jörgens 
sjukhus och människor från Lundby började bygga egna hem i Tuve. Första bo-
stadsbebyggelsen tillkom i Bäckedalen. År 1935 fanns i Tuve ca 700 invånare 
som huvudsakligen var sysselsatta med jordbruk. På 30- och 40-talet började 
egnahemsområden byggas i Gunnestorp och Glöstorp. I slutet av 50-talet till-
kom radhusbebyggelse i Tången och Glöstorp. I mitten av 60-talet var i stort sett 
allt jordbruk borta och de stora flerfamiljsområdena började byggas. 1967 in-
förlivades Tuve i Göteborgs kommun och utbyggnaden ökade ytterligare. Flera 
stora bostadsområden uppfördes under slutet av 60-talet och början av 70-talet. 
1970 uppfördes Tuve centrum. Delar av bostadsområdet söder om Snarberget 
förstördes och försvann i det stora jordskredet 1977.

Miljonprogrammet i Tuve
1964 fattade riksdagen ett beslut om att en miljon bostäder skulle byggas fram 
till och med 1974. Det hade under lång tid varit bostadsbrist i Sverige och ge-
nom att förbättra boendestandarden med kvaliteter som ljus, luft och grönska 
samt minska trångboddheten ville man höja den allmänna levnadsstandarden.

När Tuves utbyggnad accelererade i slutet av 60-talet var folkhemsbygget i 
Sverige i full gång och man hade stora planer för Göteborg. Invånarantalet för-
väntades växa till en halv miljon redan 1975. Då hela Hisingen var införlivat 
i Göteborgs kommun gjordes en egen generalplan för området 1971. Hisingen 
bestod då främst av jordbruksmark. I planen syns tydligt den framtidstro och 
framåtanda som präglade planerigen under 60- och 70-talet. I stort sett hela 
Hisingen skulle bebyggas. Som ett rutnät över hela Hisingen planerades motor-
leder som skulle knyta samman de olika områdena och fungera som ett effektivt 
transportsystem. Man planerade även för kollektivtrafik i form av stomlinjere-
servat samt järnvägslinjer. Bostäder planerades främst på den östra sidan och 
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Generalplan för HIsingen samt stadsplan för 
Glöstorp (Tuve) 1971

industriområden längs kustområdet och i ett band från Volvos område söder- 
och norrut. Ett stort centrumområde skulle finnas där Stora Holm ligger idag. 

Privat ägande dominerade
Miljonprogramsexploateringen av Tuve började i de södra delarna, där sam-
manlagt 740 lägenheter i flerbostadshus och 560 i småhus stod färdiga 1972. 
1979 var Tuve bebyggt med 3747 lägenheter; 2271 i flerbostadshus och 1476 
i småhus. Jämfört med många andra områden i Göteborg som tillkom under 
samma period dominerar privat ägande och ägande i bostadsrättsform. Endast 
21 % av samtliga lägenheter är hyreslägenheter, alla ägda av allmännyttiga bo-
stadsföretag.

Huvuddelen av de nyinflyttade i stadsdelen var barnfamiljer som attraherades 
av det barnvänliga och naturnära boendet. Många av familjerna bor idag kvar 
i sina bostäder, medan barnen har blivit vuxna och flyttat. Detta gör att det bor 
betydligt färre personer i varje bostad nu än förr. Från ett invånarantal på 14 000 
personer till idag knappt 9 000 personer.

Generalplanen genomfördes ej som planerat
Varken på Hisingen eller i Tuve genomfördes generalplanen i sin helhet. Tra-
fikleden genom Hisingsparken byggdes aldrig, trafiken leddes istället in från 
Tuvevägen via Finlandsvägen och det blev aldrig någon ringled. Detta ger idag 
en rörig och problematisk trafik-och bebyggelsestruktur i Tuve. Norra Tuve var 
koncentrerat runt rasområdet och efter raset 1977 förskjöts bebyggelsen längre 
norrut, fortfarande utan möjlighet att med bil/buss ta sig till Tuve torg på ett 
enkelt sätt. I miljonprogrammets plan kunde man nå Tuve torg från östra delen 
av Glöstorpsvägen, däremot ej från väster. I dagens Tuve är det omvänt.

Bebyggelse
Fram till 1960 byggdes det i Tuve, med något enstaka undantag, enbart små-
hus  I anslutning till äldre villabebyggelse bebyggdes områdets östra del (öster 
om Gunnestorpsvägen) under 50-talet med små radhusgrupper, vilket utökade 
Tuves bebyggelse med 176 bostäder i småhus. År 1960 bestod Tuve av 305 
bostäder varav 3 i flerbostadshus. Under 60-talets första hälft byggdes flerbo-
stadshusen i Gunnesgärde.

Miljonprogramsexploateringen av Tuve började i de södra delarna och stod 
färdigt 1979. Av planen framgår att miljonprogramutbyggnaden är uppdelad i 
grannskapsenheter där de flesta områden består av 1-2 vånings rad- eller atri-
umhus. Norumshöjd, Arvesgärde och norra Brunnehagen har högre hus med 
3-4 våningar (senare byggdes även Gunnesgärde med 4-våningshus). Sex av 
grannskapsenheterna ligger innanför den matarringled som skulle ha bildats av 
Gunnestorpsvägen, Tuve Centrumväg, Västra Tuvevägen och Timmeråsvägen 
men som aldrig byggdes klart.

Alla grannskapsenheterna byggda under miljonprogrammet följer den planprin-
cip som angavs som riktlinje i SCAFT 1968. De trafikmatas ”utifrån” via ring-
leden in på en angöringsgata som slutar i bilparkering. Från parkeringsdäck, ga-
rage eller markparkering leder gång- och cykelväg fram till husens entréer, som 
alltid är orienterade från bil/parkeringssidan. Grannskapsenheterna förbinds 
sinsemellan och med Tuve Centrum, skolor mm med gång- och cykelvägar.



15

Hög bebyggelse

Låg bebyggelse

Arvesgärde

Brunnehagen

Norumshöjd

Tången

Tångedal

Gunnesgärde

Håkansdal

Grinnekullen

Tuve kyrka

Tångenskolan

Tuve centrum

Glöstorps-
kyrkan

Glöstorps-
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Gunnestorpsskolan
Tuve ishall

Norumsgärde
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En konsekvens av nya kopplingar blir kortare 
avstånd mellan Tuves delar

Gång- och cykelvägar

Bilvägar

Räknar man tillgänglighet som varje nods 
(korsnings, vändplans) avstånd till samtliga 
noder får man idag följande bild:

Avstånd	från	centrum.	Ca	26%	av	Tuves	
befolkning bor inom 400m från torget.
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Trafik
Tuve ligger som en enklav, helt avskild från närliggande områden med Tuve-
vägen i öster, stora grönområden i väster och söder och åkerlandskapet i norr. 
Genom Tuve löper en huvudgata, Gunnestorpsvägen som byter namn till Nole-
hultsvägen vid Tuve torg. Området saknar helt genomgående gator vilket gör att 
Tuve inte har någon genomfartstrafik. Gatunätet har en tydlig trädstruktur och 
en utifrånmatning som till stor del sker mellan bebyggelsen och naturmarken 
utanför. Gång- och cykelnätet däremot är väl utbyggt och har en tydlig rutnäts-
struktur med hög tillgänglighet. 

Trafikstudie	Chalmers
För att få en bättre förståelse för Tuves utformning och hur framförallt tra-
fiken är uppbyggd fick Anders Hagson, trafikplanerare på Chalmers tekniska 
högskola, i uppdrag att studera Tuve. I uppdraget ingick även att ge förslag på 
förbättringar i trafikstrukturen. Materialet har sedan, tillsammans med övrigt 
arbete, utgjort en del av analysmaterialet.

Den fysiska utformningen av Tuve, eller Glöstorp som området hette då det pla-
nerades, följer helt de riktlinjer som Statens Planverk och Statens Vägverk gav 
ut som SCAFT 1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäker-
het. Planprinciperna var utsatta för hård kritik redan när Tuve byggdes. Sedan 
dess har nya riktlinjer och råd, liksom praktiken, successivt gått ifrån den rigida 
differentieringen och separeringen. 

Orsakerna är flera:
• Områdena blir isolerade från övriga staden
• Miljön (särskilt väg- och parkeringsmiljön) blir stereotyp och trist – fri sikt, 
enkelhet och enhetlighet var ledord
• Trots relativt hög exploatering blir gångavstånden långa, vilket försvårar det 
lokala torgets överlevnad
• Områden med gator utformade för biltrafik i låg fart och parkering nära entré 
har visat sig ge mycket hög trafiksäkerhet (men många små tillbud), samtidigt 
som det visat sig att breda matarleder runt och mellan grannskap lockar till hög 
hastighet (och få men allvarliga olyckor).
• SCAFT principen ger områden som är svåra att, på ett effektivt sätt, försörja 
med kollektivtrafik då centrala och genomgående gator ofta saknas. Central lin-
jedragning och linjer som går gent mellan områden och stadsdelar är en grund-
förutsättning för bra och effektiv kollektivtrafik – och för målet att öka kollek-
tivresandet väsentligt till 2020.

Slutsatsen av Anders Hagsons arbete är att en förtätning av Tuve inte bör ske 
genom utbyggnad av fler grannskapsenheter – grupper av bostadshus. Istället 
bör området förtätas kring centrum, som idag rymmer en liten andel av befolk-
ningen.
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Skogsområde

Öppet parklandskap

Utblick

Landskapsbild

Bostadsgård/trädgård

Hisingsparken
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Parkstråk och öppna grönytor (grå)

Kommunal mark (grå)

Landskap 
Tuve är den stadsdel i Göteborg som har högst andel kommunala grönytor per 
person. En stor del av den kommunala marken sköts och klipps som öppen 
parkmark men Tuve är också omgivet av stora skogsområden främst i väster 
och söder. Detta innebär god tillgänglighet på grönområden för de boende men 
också en mycket hög kostnad för skötsel.

De flacka lägre områdena i Tuve är antingen bebyggda eller består av öppen 
parkmark medan de högre områdena och kullarna är helt täckta av skog. De 
skogsklädda höjderna med fina utblickar förstärker topografin och delar av och 
ringar in stadsdelen. Huvuddelen av bebyggelsen ligger i en gryta. Topografin 
skärmar också norra och centrala Tuve från varandra. Längs Tuvevägen skär-
mas bebyggelsen av genom höjdskillnaden vilket gör att stadsdelen inte alls 
presenterar sig för förbipasserande.

Den öppna parkmarken i Tuve koncentreras främst i två stråk
Ett löper i nord-sydlig riktning längs Gunnestorpsvägen/Nolehultsvägen och 
vidare norrut. Det andra löper i öst-västlig riktning längs Hinnebäcken. Utö-
ver detta utgör det gamla rasområdet och delar av Hisingsparken stora öppna 
grönområden. Det nord-sydliga stråket utgörs idag till stora delar av det gamla 
spårreservat som löper längs östra sidan av Gunnestorpsvägen/Nolehultsvägen 
och vidare norrut längs Tången och Tuve kyrkby.

Ingenmansland
Längs flera av de viktigaste gångstråken genom Tuve ligger platser som har 
lämnats utanför den gestaltning som formar de omkringliggande områdena. 
Platserna saknar tillhörighet både ur arkitektonisk och landskapsbildssynpunkt 
och de uppfattas ofta som fula, skräpiga och ibland som otrygga. Detta bidrar 
till att gångstråken upplevs som osammanhängande och att man inte till fullo 
utnyttjar den potential som finns. Även gångstråken följer två stråk i nord-syd-
lig respektive öst-västlig riktning.

Hisingsparken
Hisingsparken är Göteborgs största parkområde och sträcker sig från Slätta 
Damm i söder till Tuve och Gunnestorp i nordost. Gamla Björlandavägen kan-
tar området i söder. Området fick parkstatus så sent som på 80-talet och är 
för många okänt. Gångvägar och stigar leder genom skogspartier, över ängar 
och förbi vattendrag. Parken är mycket vacker och en stor tillgång för tuvebor.
Mötet mellan Hisingsparken och Tuve sker vid Gunnestorpsvägen och bostads-
områdenas parkeringsgarage. Parken saknar en tydlig entré från detta håll. Barn 
har svårt att på ett tryggt sätt ta sig till parken då övergångsställen helt saknas. 
Här saknas även besöksparkering och skyltad entré. 

Tuveraset
En av Sveriges största naturkatastrofer inträffade den 30 november 1977 i Tuve. 
På några minuter ändrade ett område på 27 ha fullständigt utseende. Marken 
flyttade sig 200 m och ett stort område med 67 hus gled ner mot Kvillebäckens 
dalgång. 

Flera faktorer bidrog till att skredet utlöstes och fick den stora omfattningen. De 
viktigaste faktorerna var den brant lutande bergytan under leran vid Tuve Kyrk-
väg, artesiskt grundvattentryck under lerlagren och sannolikt även i silt- och 
sandskikten i leran, låg skjuvhållfasthet, förekomst av kvicklera, exploatering 
av området som inneburit ökad belastning samt vibrationer på grund av trafik. 
Tuveskredet blev en väckarklocka och en brytpunkt för hur man ser på skred-
riskerna ur ett samhällsperspektiv. Området är idag ett stort grönområde utan 
någon form av bebyggelse.

Ingenmansland (svart)
Parkstråk och öppna grönytor (grå)
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Kartan visar de två vandringarnas rutter och 
de platser som diskuterades.

Grönvandringar
I samband med programarbetet bjöds Pål Castell in för att leda vandringar i 
Tuve. Pål är landskapsarkitekt och arbetar på Chalmers tekniska högskola. 
Vandringar är ett sätt att fånga upp kunskap och tankar från de boende i områ-
det. Det är samtidigt ett sätt att sprida information till de boende om vad som är 
på gång och att bjuda in dem till en fortsatt dialog. Vandringarna genomfördes  
18 och 19 november 2006.

Förutom att diskutera platser för och utformning av eventuell ny bebyggelse, 
har utgångspunkten varit att diskutera markanvändning i stort, utformning och 
skötsel av allmänna ytor, infrastruktur och andra utvecklingsmöjligheter i Tuve 
inom ramen för den kommunala stadsplaneringen. Under de två dagarna fördes 
diskussioner på flera olika plan, från detaljfrågor på enskilda platser till övergri-
pande strategiska överväganden.

Befolkningen
De flesta var överens om att Tuve behöver fler invånare för att ge ett bättre un-
derlag för service. Många menade att det var viktigt att bygga för barnfamiljer 
som i större utsträckning håller uppe servicen. Även ungdomar och studenter, 
som det i dag inte bor så många av i Tuve, ville man bygga för trots viss tvek-
samhet om denna grupp verkligen vill bo så perifert. Några ville bygga för 
äldre, det saknas i stor utsträckning hus med hiss i Tuve. Medan andra menade 
att man inte ska offra fler centrala ytor på äldreboende. Fler boende i Tuve ger 
en ökad trafik vilket oroade många. 

Bebyggelsen
Många var beredda att bygga på en hel del av platserna vi passerade, så länge 
det inte förstörde några väsentliga värden och så länge bebyggelsen höll sig till 
rimliga dimensioner (någorlunda anpassat till Tuves grundkaraktär). Några ville 
bevara Tuve öppet och i huvudsak bygga vidare på den låga bebyggelsen medan 
andra pekade på att Tuve redan är ”fullt med” tvåplans radhus. Flera ville bygga 
högt och tätt kring centrum och andra ville bygga tätt i Tuves utkanter som till 
exempel väster om Tångedal.

Trafik
En länk för biltrafik mellan södra och norra delarna bör prioriteras för att un-
derlätta rörelser inom stadsdelen och därmed även stärka centrums roll. Det är 
samtidigt en styrka för Tuve att genomfartstrafiken är begränsad och det vore 
därför dumt att skapa fler biltrafiklänkar. Några ville ha en förlängning av Väs-
tra Tuvevägen, så att det bildas en ringväg runt bebyggelsen för att inte störa 
befintliga områden. Några ville istället för en ny bilväg genom området skapa 
en bussgata som möjliggör en effektivare kollektivtrafikförsörjning. De utrym-
meskrävande parkeringsplatserna kunde delvis ersättas med parkering längs 
gator och i parkeringshus.

Grönstruktur
Tuves generösa grönytor är viktiga för områdets karaktär samtidigt som många 
öppna ytor används ganska lite nu för tiden, vilket kan motivera viss exploate-
ring. Fler invånare och i synnerhet fler barn behöver kanske flera av de nu oan-
vända ytorna för till exempel bollspel och lekplatser – därför bör man vara för-
siktig och inte bygga igen alltför mycket. Många ytor har bristfälligt underhåll 
– om det saknas resurser att underhålla bör annan markanvändning övervägas.
Flera menade att grönytor och promenadstråk inte hänger ihop så bra som de 
skulle kunna genom några enkla åtgärder. Hisingsparken, till exempel, borde 
kunna utökas som strövområde och förlängas genom att knyta an till andra om-
råden väster och norr om Tuve.
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Bilder	från	grönvandringar	med	Pål	Castell.
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Andra utredningar
Geoteknik
Det finns ett stort antal geotekniska undersökningar som utförts i samband med 
Tuveskredet vid slutet av 1977. GF konsult AB har tagit fram en geteknisk un-
dersökning, daterad 2008-02-06. I arbetet ingår stabilitetsanalyser, mätning av 
grundvattennivå och redovisning av geotekniska förhållanden m.m. 

Tuveskedet inträffade den 30 november 1977. Skredområdet omfattar ca 27
hektar och sammanfaller delvis med det nu aktuella området. Efter skredet
har åtgärder vidtagits för att säkerställa stabiliteten, med bl a avschaktning,
stödfyllning, grundvattensänkning och kalkpelare. Sprängstenfyllning inom en
spontkonstruktion har utförts vid Almhöjdsområdet och vid nuvarande Tång-
elund.

Stabilitet
Vid platsbesöket observerades inga indikationer om stabilitetsproblem,
exempelvis marksprickor eller marksättningar inom något delområde.
Stabiliteten inom område A, B och D bedöms vara tillfredställande utgående
från topografiska och geotekniska förhållanden. 

För att ett område för befintlig bebyggelse och nyexploatering skall kunna 
klassas som stabilt vid en stabilitetsutredning erfordras, enligt
skredkommissionens rapport 3:95 ”Anvisningar för släntstabilitetsutredning-
ar”, att ett antal säkerhetsfaktorer ska uppfylla vissa tal. Detaljerade analyser, 
särskilt för delar av område B samt för område C återfinns i den geotekniska 
undersökningen för programmet.

Rekommendationer
Stabiliteten för alla delområden bedöms vara tillfredställande. På grund av att
leran inom område C är mycket högsensitiv skall man vara försiktig med
markbelastningar och schaktarbeten här. Geotekniska förutsättningar för
kvicklereskred finns fortfarande inom område C om markbelastningarna blir
för stora. 

A. Byggbarheten inom den norra delen av område A bedöms vara god.
Byggnader i 1-2 plan bedöms kunna grundläggas med platta på mark till stor
del. Inom den södra delen bör sättningsproblematiken utredas med hänsyn
till lerans sättningsegenskaper och med hänsyn till eventuella uppfyllnader.

B. Byggbarheten inom stor del av område B bedöms vara god. Byggnader i 
1-2 plan kan åtminstone delvis grundläggas med platta på mark. Lerlagrets
mäktighet i den västra delen bedöms variera starkt och leran är relativt
sättningskänslig, varför någon form av grundförstärkning här kan bli
erforderlig.

C. För område C skall byggnader generellt undvikas förutom delen längst i
väster. Det finns en spontkonstruktion strax söder om Almhöjdsområdet som 
utgör ett hinder för eventuella markarbeten. Eventuell gata bör placeras så 
att uppfyllnad för denna minimeras med hänsyn till stabilitetsförhållandet. 
Eventuella högre markbelastningar kan åtgärdas med grundförstärkning såsom 
KC-pelare eller lättfyllning.

D. Byggbarheten inom område D bedöms vara god. Byggnader i 1-2 plan
bedöms kunna grundläggas med platta på mark.
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Arkeologi
Tuve har en rik kulturhistoria med flera arkeologiska lämningar. För att få 
en uppfattning om vad dessa frågor har för konsekvenser för programmet 
genomfördes en arkeologiska utredning. Resultaten av utredningen visar att 
några områden kan exploateras utan vidare antikvariska insatser men att flera 
områden bör utredas vidare innan den nya bebyggelsens placering fastställs. 
Framför allt identifierades två områden där särskild antikvarisk hänsyn bör tas, 
dels vid Tångenområdet där exploateringen bör ske med försiktighet, dels vid 
Tuve kyrka där bebyggelsen bör hållas låg.

Stadsdelen Tuve på Hisingen i Göteborg ligger vid Kvillebäckens västra sida 
och är präglad av både gamla och nya miljöer. Även om ortnamnet Tuve 
omnämns i det skriftliga materialet första gången 1276 (Twie) representerar 
Tuveområdets fornlämningar en lång tidsrymd, från äldre stenålder till histo-
risk tid.

Under äldre stenålder bestod det vi idag kallar Hisingen av en skärgård med 
mängder av större och mindre öar, detta som ett resultat av inlandsisens av-
smältning. Enstaka boplatser från denna tid finns representerade i Tuve, exem-
pelvis Tu 91, en överlagrad sandarnaboplats. Stenåldersboplatserna är belägna 
mellan 25- och 15-metersnivåerna vilket innebär att de var strandbundna och 
förmodligen flyttades när havsnivån sjönk och steg (transgregerade). Dock är 
rester av boplatser och gravar från yngre stenålder kända även i Tuveområdet, 
exempelvis gravfältet Tu 25 samt hällkistan Tu 29, båda undersökta och bort-
tagna på 1960-talet.

Till skillnad från andra delar av Hisingen där stenåldern är mest framträdande, 
dominerar i Tuve lämningar från brons- och järnåldern. Norra delen av Tuve 
ingår i den järnåldersbygd som finns på nordvästra Hisingen. Man kan fast-
ställa en gravfältstriangel mellan Säve, Björlanda och Tuve kyrkor. Endast 
ett fåtal av dessa gravfält är utgrävda men räknas till järnålderns senare del. 
De delvis undersökta gravfälten på Skändla och vid Björlanda kyrka styrker 
denna datering. 

Vid Tången i centrala Tuve har man provgrävt boplatser som fått en trolig 
datering till järnålder, vilket ytterligare stärker bilden av Tuve som en brons- 
och framförallt järnåldersbygd. Det är under järnåldern som de bebyggelseen-
heter vi känner från historisk tid bildas, exempelvis Tuve kyrkby, Norum och 
Tången. På 1550-talet dominerar självägande bönder stort vilket antagligen 
även går att föra tillbaka på en äldre, medeltida situation.

Tuve medeltida kyrka är relativt välbevarad och manifest placerad på kanten 
av ett höjdparti med rejäl utsikt över nejden. Typen är svårdaterad, men sent 
1100-tal, eller omkring 1200, har föreslagits. 

Tuve och Lundby socknar utgjorde under medeltiden tillsammans hela Hisings 
härad, Västergötlands minsta härad. Häradet kallades för ”Svenske Hisingen” 
då det under flera hundra år, från omkring 1220 till 1658, låg som en enklav i 
ett för övrigt norskt Hisingen. Att det ibland var oroliga tider visar den silver-
skatt som grävdes ner på Gunnestorp Övergårdens utmarker strax efter 1674. 
Detta har man satt i samband med krigshandlingar i området 1676–1679.
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fast fornlämning

övrig kulturhistorisk lämning

områden som i detalplan bör utredas vidare
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Barnen i Tuve
Uppdraget gäller att tillsammans med skolelever i Tuve kartlägga den nuva-
rande användningen av närmiljön i syfte att ta fram idéer, tankar, visioner samt 
konkreta förslag på förändring och förtätning av stadsdelen utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv. Arkitekturpedagog Stefan Petersson har arbetat med elever 
i årskurs 5-9 från Glöstorp-, Gunnestorp- och Tångenskolan i Tuve.

Gruppens uppgift är:
• att lyfta fram och presentera barns och ungdomars tankar och idéer om var 
man kan bygga nya bostäder.
• att lyfta fram och presentera barns och ungdomars tankar och idéer om hur 
man kan bygga, när det gäller lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer, storlek på 
hus m.m.
• att fokusera på bostäder, eftersom stadsbyggnadskontorets uppdrag handlar 
om bostäder.

Tuve idag
Livet i Tuve består mycket av vistelse i naturen. Man går ut med hunden, byg-
ger kojor och leker olika lekar. En del går ner till Slätta damm och fångar gro-
dyngel. Man saknar en sjö att bada i och där man kan åka runt med en båt. Idrot-
ten är också en viktig ingrediens i området och då främst ishockey och fotboll.
Vidare är dansen en viktig och kul aktivitet för barn och unga i stadsdelen och 
Norumsgården har blivit en fast punkt för detta. Här dansas breakdance och 
andra moderna dansstilar. Flera barn uppskattar Tuves alla diskon men man vill 
ha mer av cirkusar och festivaler där hela familjen kan umgås. Många saknar 
också en McDonald’s i Tuve...

Spårvagn till Tuve anses ej nödvändigt, det är för många yngre även ett oros-
moment, spårvagnen anses farlig. Dessutom passar inte spårvagnar in i Tuves 
miljö. Men att spårvagnen är identitetsskapande för staden Göteborg är klart. 
Flera av barnen har svårt att skilja Tuve från Göteborgs centrum såsom Avenyn, 
Liseberg eller Backaplan. Man tycker helt klart att man tillhör mängden män-
niskor i Göteborg.

Många är stolta över sitt hem. Det upplevs som att det finns många hus och 
att det är fint i Tuve. Men barnen tycker också att det finns alldeles för mycket 
klotter.

Framtidsvisionen för Tuve
Barnen vill ha något som lockar hit folk, såsom flera restauranger med exotiska 
maträtter och fler kaféer. En karneval likt den i Hammarkullen skulle locka hit 
folk. Även flera danslokaler i Tuve för t ex Hip hop skulle vara bra.

Affärerna vid Tuve torg är barnen inte nöjda med och här önskar de sig en glass-
bar, en bra klädaffär, fler korvkiosker och ett stort köpcentrum. Ledordet ska 
vara ”fashion” och ”glamour”. Det kan gärna finnas höga hus också.

Många vill bygga en bassäng eller en simhall där folk kan komma och bada, 
mycket därför att det nästan inte finns något att göra på sommaren.

Nya fina anlagda parker eller platser som man kan vistas vid efterfrågas. Natu-
ren och att man lever och bygger miljövänligt är viktigt för barnen. Barn och 
unga vill inte ha mer utsläpp. Mindre koldioxidutsläpp, bättre energisnåla hus 
och bättre bilar efterfrågas. Det gäller även taxibilarna. Det finns idag inte så 
mycket biltrafik i Tuve och det är bra anser eleverna.

Tuve skall bevaras med gammal och stor natur.
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framtidsvision:
”jag hoppas att allt kom-
mer att vara stora höghus 
och glamour typ köpcen-
trum, stort med massa 
kläder. fashion!”

Tuve large, extern arbetsgrupp
Syftet med denna grupp är att fånga upp tendenser i samtiden och skapa en 
plattform för framtidens planarbete i Tuve. Gruppen ska utgöra ett diskussions-
forum med teman som; image, typologi, täthet, målgrupp och ekonomi.

Kunskapen i gruppen ligger på byggherre och arkitekt/planerare och är ett kom-
plement till den kommunala arbetsgruppen. Tuve large-gruppen har träffats ca 
10 gånger och diskuterat olika teman vilka kommit upp under programarbetet.

Malmström&Edström arkitektkontor, HSB, Egnahemsbolaget, Bostadsbolaget 
och Myresjöhus har tillsammans med stadsbyggnadskontoret ingått i denna ar-
betsgrupp.
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Sammanfattande analys
En komplettering med bostäder i Tuve stämmer bra överens med de utbygg-
nadsprinciper som UP05 ställer upp för mellanstaden. Här ska man komplet-
teringsbygga i kollektivtrafiknära läge, utveckla stadsdelens kvalitéer och länka 
samman befintliga stadsdelar.

Tuve har en problematisk trafikstruktur som ger negativa konsekvenser för 
säkerheten för både förare, cyklister och fotgängare. De överdimensionerade 
vägarna leder till höga hastigheter och därmed farliga passager för fotgäng-
are. Vägarna delar upp området i enklaver. Fördelen med detta är de bilfria 
bostadsområden som bildas innanför bilvägarna och som uppskattas av många. 
Gång- och cykelstråken är väl utbyggda och ger en hög tillgänglighet genom 
bostadsområdena men återigen farliga passager över dagens vägar med höga 
hastigheter. Det finns ett antal tunnlar under Nolehult- och Gunnestorpsvägen 
som uppfattas som otrygga och leder till att många korsar vägen trots att över-
gångsställen saknas. 

Tuve har en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer vilket ger en mång-
fald i befolkningen. Här finns en stark gemenskap inom framförallt radhus- och 
villaområdena som ofta är tätt bebyggda och skapar förutsättningar för möten. 
Men här finns också en del motsättningar mellan olika bostadsområden.

Boende i Tuve har alltid det gröna runt knuten och flera stora naturområden i 
närområdet. Tuves befolkning uppskattar detta och värnar sin gröna stadsdel. 
Vissa ytor används mycket medan stora ytor saknar användningsområde. De 
stora ytorna som till största delen ägs av kommunen, medför dyrt underhåll 
och ibland eftersatt skötsel liksom stora avstånd till service och kollektivtrafik. 
Samtidigt skapar ytorna en bra förutsättningar för en framtida utveckling av 
grönstråken.

Det bor betydligt färre människor i Tuve idag än när området byggdes. Detta 
har lett till ett minskat underlag för centrumet som därmed har tvingats minska 
på serviceutbudet. Tuves glesa struktur med stora gräsytor beror delvis på det 
spårreservat som sträcker sig genom hela Tuve. Det ger dåliga kopplingar och 
gör området svårorienterbart. Särskilt vid Tuve torg är bebyggelsen gles och 
tillsammans med parkering, gångtunnel och lastbrygga ger detta ett mycket 
otydligt torg. Bostäderna ligger långt ifrån centrum och gör att många har långa 
gångavstånd till service. 

Tuve +
Småhus och gemenskap
Det gröna runt husknuten
Närhet till Hisingsparken, city och världen 

Tuve –
Vägar ej gator
Dåliga kopplingar, svårorienterbart
Upplöst centrum
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SWOT. Bilderna beskriver styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot

SWOT
Med denna SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) försöker 
vi finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Tuves fysiska och sociala 
utveckling.  Detta hjälper oss att uppnå målet att värna Tuves kvaliteter och 
undanröja dess brister.

Styrkor
• Tuve har tillgång till stora naturvärden och grönytor
• Fina barnvänliga bostadsområden -idyll
• Ett till stora delar fungerande och bra placerat centrum
• Olika typer av upplåtelse- och boendeformer

Svagheter
• Ett befolkningsunderlag som inte klarar att underhålla centrumet
• En osammanhängande gatustruktur som försvagar torget som lokal knutpunkt 
och mötesplats
• Breda gatusektioner som leder till höga hastigheter och barriärer
• Många ”tomma” ytor som ger dåliga kopplingar mellan områdena

Möjligheter
• En service som är byggd för ett större underlag
• Stora ”tomma” områden som ger en bra möjlighet till förändring
och nybyggnation
• En befolkning som trivs och som gärna flyttar inom området
• Underlag för att skapa vackra promenadstråk

Hot
• Sviktande befolkningsunderlag med få unga personer vilket skulle
kunna leda till en förflyttning av centrumet ut ur Tuve
• Villamattans utbredning vilket leder till sprawl* och en ensidig bebyggelse
• En utbyggnad som leder till ökade transporter och större 
bilberoende
• Ökad segregation

* ohämmad utbredning av småhus ur ett ofta icke hållbart perspektiv
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Förslaget baseras på de analyser och delprojekt som arbetats fram och syftar 
till att förbättra stadsdelen genom fler bostäder och en funktionell inre struktur. 
Det ska utveckla mellanstadens utifrån UP05 samt värna Tuves kvaliteter och 
undanröja dess brister.

Förslaget redovisar ca 20 platser (i åtta delområden) för ny bebyggelse. Den 
inre stadsstrukturen blir tydligare, vägar byggs om eller till och tomrum fylls 
igen. Totalt kan ca 900 nya bostäder tillkomma.

Förslaget har 2 nivåer
1. övergripande, strukturella förändringar
2. delområden, genomförandeprinciper, platser, förutsättningar, planstruktur

Strategiska frågor har utretts:
• Vilken typ av bebyggelse behövs?  
• Hur kan man uppnå enklare förbindelser till Tuve torg? Med bil,   
   cykel och till fots! 
• Hur kopplar man ihop Tuves delar?
• Hur ska kollektivtrafiken dras?
• Hur används Tuves grönområden? Vilka platser är viktiga och var   
   kan det behövas ny bebyggelse?
• Spårreservatet? Bebyggas?
• Hur möter man Hisingsparken?
• Hur hanterar man Tuveraset och dess område?

1 övergripande förslag
koncept
Tuves struktur ska förändras för att uppnå målen. Tuve får klarare huvudga-
tor med ny bebyggelse knuten till dessa. Huvudrörelserna genom området i 
öst-västlig riktning går från Tuvevägen via Finlandsvägen – Gunnestorpsvägen 
– Glöstorpsvägen till Västra Tuvevägen. I nord-sydlig riktning förlängs Gun-
nestorpsvägen/Nolehultsvägen norrut till Tuve Kyrkväg. Orienterbarheten blir 
högre och förstärker torget som knutpunkt. Målet är att blanda trafiksystem där 
det är möjligt.

Spårreservatet föreslås tas bort från kommande detaljplaner.

Stombuss 17 går kvar enligt sin gamla sträckning. Både linje 35 och 37 kan 
trafikera den nya gatan mellan norra och centrala Tuve, alternativt går en av 
linjerna kvar i dagens sträckning. Detta ger Säve en direktbuss till Tuve torg 
vilket saknats tidigare.

Ny bebyggelse ska i första hand koncentreras till de centrala gatorna, Glöstorps-
vägen och Nolehultsvägen/Gunnestorpsvägen, vilka bör bli de första områdena 
att förtäta. De centrala delarna är också de med högst täthet och stadsmässig-
het.

Tuve torg blir en tydlig och central plats i stadsdelen och ska vara lätt att nå från 
alla delar av programområdet. Korsningen Gunnestorpsvägen/Glöstorpsvägen 
formges med noggrannhet.

Områden med tät småhusbebyggelse ska binda ihop Tuves delar. Viktiga grön-
områden ska sparas och förädlas. Glesare bebyggelse placeras uppåt bergssi-
dorna. 
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� strategier
För att tydligare beskriva förslaget presenterar vi tre teman; schackbräde, cen-
trala delar och orienterbarhet. Dessa diskuterar viktiga frågor i Tuves utveck-
ling och bildar principer för hur fortsatt bebyggelse bör utformas. Längre fram 
presenteras även trafikförslaget i sin helhet samt tankar om ett bättre kontinu-
erligt offentligt rum.

1 Schackbräde - alltid nära till ett grönområde
En av Tuves viktigaste kvaliteter är att alltid ha de gröna runt husknuten. Tuve 
karaktäriseras av bebyggelse i tydliga grupper med klippta gräsmattor och 
skogsdungar emellan. Denna kvalitet värnas i programmet. Begreppet schack-
bräde introduceras. Det innebär att man inte bygger ihop för stora områden utan 
bevarar eller utvecklar det gröna närområdet. Vissa av dessa gröna platser kan 
utvecklas till mer parklika områden, andra sparas som ”vild” natur, (se även 
kompensationsåtgärder, sid 6). Idag har Tuve Göteborgs största andel kommu-
nal parkmark per invånare. Det är positivt, men svårt att sköta dessa stora ytor. 
Programmet syftar till att skapa grönområden med kvalitet snarare än kvanti-
tet.

2 Koncentration till centrala delar
Nya bostäder inom 400 meter från torget skapar förutsättningar för detta. Ex-
ploateringsgraden inom denna zon föreslås bli högre. Fler bostäder här gynnar 
torget, skapar bostäder med tillgänglighet till service och minskar inköpsresor 
med bil. En fjärdedel av de föreslagna bostäderna ligger inom 400 meter från 
torget. (Enligt trafikstudierna från Chalmers är 400 meter en gräns för hur långt 
man gärna går med matkassar.)
 
3 Förstärkta stråk ger god orienterbarhet
Tuve får tydliga huvudgator i öst-västlig samt nord-sydlig riktning. Längs den 
nord-sydliga gatan utvecklas projekt som strävar efter en bättre orienterbarhet, 
som på något sätt vänder sig mot gatan. Vid Tuve Torg ska det vara en koncen-
tration av bebyggelse och akitvitet. Det finns två inre grönstråk, ett befintligt 
och ett nytt. Det befintliga är Hinnebäcken som knyter ihop Västra Tuveskogen 
med Hökällområdet. Det behöver förtydligas när det passerar Gunnestorpsvä-
gen samt Tuvevägen. Ett nytt inre stråk kan förbinda gamla kyrkan med Hi-
singsparken. Entréprojekt är viktiga för att markera Tuves gränser. Från norr 
anländer man Tuve vid gamla kyrkan. Här möts många vägar och ett projekt 
med anknytning till gamla Tuve skulle kunna utvecklas. Från rondellen Tuve-
vägen/Finlandsvägen möter man stadsdelen från söder. Här är det rörigt och en 
uppstramning vore önskvärd. En monoton känsla möter en i dagsläget. Entrén 
till Tuve är bara en av flera rondeller på vägen till Göteborg City Airport. Hi-
singsparken saknar tydligt möte med bebyggelsen i södra Tuve. Gunnestorps-
vägen, med en kurva projekterad för en hastighet på 70 km och carportbaksidor 
agerar barriär. Bebyggelse mot Hisingsparken kan skapa en stram och tydlig 
ram runt parken.
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Alltid nära till ett grönområde

Koncentration till centrala delar

Förstärkta stråk ger god orienterbarhet

platser för ny bebyggelse

specifika	entréprojekt

närhet till det gröna (konceptuellt)

viktiga grönstråk/områden/huvudgata

torg/centrala delar

400 meter till torget



�4

Karta på nästa sida visar detaljerat förslag 
på	huvudstruktur	för	bil-	och	kollektivtrafik,	
tillfarter för respektive exploateringsområde, 
busshållplatser samt viktiga gång- och cykel-
stråk
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Trafik	–	att	vända	Tuve	ut	och	in
Dagens struktur lockar till höga hastigheter och ger en dålig kollektivtrafik-
försörjning. Trafik och stadsmiljö känns stereotyp. Vägar och parkeringar är 
det som möter en först. Fördelen med dagens struktur är att bostadsområdena 
innanför parkeringarna är i stort sett bilfria. Kopplingarna till Tuves stora 
grönområden blir däremot svåra och farliga när stora vägar utan övergångs-
ställen måste korsas. Det finns ett antal tunnlar, främst under Gunnestorps- och 
Nolehultsvägen. De boende korsar ofta vägen istället för att använda tunn-
larna, vilket upptrampade genvägar tyder på. Gång- och cykelvägarna bildar 
ett rutnät över stadsdelen, vilket är positivt. Idag är Tuves norra delar helt 
frånkopplade dess centrala delar från ett bil- och bussperspektiv, vilket leder 
till långa bilresor till torget, eller ner mot Backaplan/Wieselgrensplatsen. 

Huvudstruktur
Vårt förslag är att ge Tuve klarare huvudgator med ny bebyggelse knuten 
till dessa. Tuve ska ha en tydlig karaktär när man rör sig genom stadsdelen. 
Huvudrörelserna genom området i öst-västlig riktning går från Tuvevägen via 
Finlandsvägen – Gunnestorpsvägen – Glöstorpsvägen till Västra Tuvevägen. 
I nord-sydlig riktning förlängs Gunnestorps- och Nolehultsvägen norrut till 
Tuve Kyrkväg. Norra delarna av Tuve samt Tången får således bättre koppling 
till Tuve torg. Södra delarna av Gunnestorpsvägen smalnas av och tillåter ut-
farter från ny bebyggelse. Hastigheten hålls nere och kopplingen till Hisings-
parken förbättras.

Gatornas utformning
Till vänster visas en typsektion för hur Gunnestorps- och Nolehultsvägen eller 
Glöstorpsvägen kan utformas. Det är en gata där alla trafikantgrupper samsas. 
Körfälten smalnas av och dessa kantas av trädplanteringar. På bägge sidor 
leder gång- och cykelbanor och passager/övergångsställen är breda och tydligt 
markerade i gatubeläggningen. Byggnader med möjlighet för bokaler ligger 
nära och öppnar sig mot gatan. Förträdgårdar skapar halvprivat zon. Två nya 
rondeller föreslås, en vid korsningen Finlandsvägen/Gunnestorpsvägen samt 
en vid Glöstorpsvägen/Gunnestorpsvägen. Den senare bör utformas stram för 
att skapa en så tydlig korsning som möjligt.

Gång- och cykelnät
Tunnlar och separerade gång- och cykelbanor ska ersättas med integrerade 
sådana längs gatorna. Ett inre gångstråk föreslås. Detta parkstråk förbinder 
Hisingsparken med Tuves centrala grönytor, korsar Hinnebäcken leder förbi 
Tuve torg, rasområdet och Tuve gamla kyrka. Detta skapar ett lugnt bilfritt 
stråk för promenad och cykelturer.

Buss
2 busslinjer föreslås trafikera Tuve. En får dagens sträckning (stombuss 17), 
den andra trafikerar Finlandsvägen – Gunnestorps- och Nolehultsvägens för-
längning, för att senare koppla på Tuve kyrkväg. De norra delarna av Tuve blir 
mer välintegrerade och det finns möjlighet att ta bussen via Tuve torg.

Fysisk integration och säkerhet
När bebyggelsen vänder sig mot gatan och hastigheterna blir lägre finns möj-
lighet för bättre passager mellan områden. I söder blir det enklare att ta sig in i 
Hisingsparken, parken får en högre fysisk integration (se delområde 7). Tuves 
bostadsområden kommer närmare varandra när vägarna inte utgör barriärer 
utan istället formar fina gaturum. Gaturummen upplevs trängre och på så vis 
hålls hastigheterna nere. Trafikanterna blir mer uppmärksamma på sin omgiv-
ning. Körfälten föreslås smalare, träd planteras mellan körfält och GC-bana 
och byggnader kommer närmare gatan. Gatan får fler ”ögon”, vilket är bra ur 
ett trygghetsperspektiv. 

Exempel på utformning av gator i Tuve.
nedan: Typsektion för Gunnestorps- och 
Nolehultsvägen
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Kontinuerligt offentligt rum - nya rum och stråk
I programmet för Tuve föreslås en rad kompensationsåtgärder i form av 
upprustning och förstärkning av parkstråken genom området. Dessa stråk 
ska fungera som promenadstråk genom och mellan bostadsområden samt 
förstärka torgets centrala gågata. Stråken knyter även an till de större 
rekreationsområden som gränsar till Tuve och ska bidra till att på ett enkelt 
och tryggt sätt leda människor ut i naturen.

Det stråk som sträcker sig i öst-västlig riktning utgörs till stor del av 
befintligt promenadstråk längs Hinnebäcken. För att få ett sammanhållet 
stråk krävs åtgärder framförallt längs delen förbi Glöstorpsskolan och 
över Gunnestorpsvägen, där Hinnebäcken är kulverterad. I samband med 
exploatering bör man binda ihop bäckens två delar till ett sammanhängande 
stråk (se exempel nedan). Fler platser längs det befintliga stråket bör också 
rustas upp.

Områden markerade på kartan markerar 
de områden som i samband med en ny 
bebyggelse ska utgöra en del av parkstråken 
genom Tuve. Flera av platserna föreslås även 
som exploaterbar mark. Det är då viktigt att 
här tillgodose möjligheten med ett gångstråk 
genom bebyggelsen.

Det nord-sydliga stråket bör framförallt rustas upp i anslutning till Arvesgärde 
och Glöstorpsskolan men även norr om torget. Gångvägen här är mörk och 
kan ibland uppfattas som otrygg. En upprustning bör ske i samband med 
byggnation på platsen.

Ett mer transportinriktat gång- och framför allt cykelstråk knyts till de gamla 
och den nya gatan när dessa byggs/byggs om. Dessa cykelbanor gör det snabbt 
och enkelt att röra sig inom och igenom Tuve. Det knyts också till stadens 
övergripande cykelnät in mot centrum.

Inom programområdet kompenseras i första hand de rekreativa värdena ge-
nom att tillskapa saknade länkar i ett park- och promenadstråk. Resonemanget 
bygger på en analys av de markområden som tas i anspråk för bebyggelse och 
vilken typ av grönområden som behöver tillskapas. De allra flesta tuvebor har 
mycket god tillgång till stora naturområden. Däremot saknas ett sammanhäng-
ande parkstråk för de kortare promenaderna inom stadsdelen. De ekologiska 
värdet på de områden som föreslås bebyggas bedöms som relativt låga varför 
kompensationen koncentreras till rekreationsvärden i närområdet.
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Transportnät gång- och cykel
Park- och promenadstråk

Områden i behov av upprustning
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2 Delområden 
Programförslaget är uppdelat i delområden där ny bebyggelse knyts till ny eller 
förbättrad vägstruktur. Några av delområdena är ej beroende av ny vägstruk-
tur.

Antal, typ och täthet
Omfattningen, ca 900 bostäder, får ses i relation till den nära framtidens behov 
av nya bostäder. Målet har varit att förstärka den befintliga strukturen snarare 
än att bygga ut stora områden väster om Tuve. Ett fullt utbyggt förslag kommer 
att utgöra ca 30 % av bostadsbeståndet i centrala Tuve. Många familjer letar 
efter ett nybyggt radhus eller liknande. Nybyggda småhus efterfrågas. I Tuve 
finns få bostadshus med hiss, något som skapar problem för framför allt äldre 
och handikappade. Flerbostadshus efterfrågas således. i programmet föreslås 
båda typer.

De centrala delområdena får en högre exploateringsgrad än de perifera, för att 
framhäva koncentrationen runt Tuve torg. Områden med exploatering på mel-
lannivå i form av tät småhusbebyggelse binder ihop Tuves delar. Lägre exploa-
tering får bebyggelsen mot bergssidorna. 

Upplåtelseformer
Förslaget diskuterar form och struktur, ej upplåtelseformer. Fastighetsnämnden 
beslutar om upplåtelseformer för de bostäder som byggs på kommunägd mark. 
Det är rimligt att tro att samtliga upplåtelseformer kommer att vara represente-
rade i de nya bostäder som byggs.

Genomförandefrågor – ekonomi
En dialog om de genomförandefrågor som är kopplade till programmet har 
förts mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret. Till 
genomförandefrågorna hör bedömningar om de ekonomiska förutsättningarna 
för den omvandling som föreslås. Exploateringen väntas kunna finansiera de 
förändringar i grön- och infrastruktur vilka föreslås. 

Trafikkontoret har med utgångspunkt från programmet tagit fram ett översikt-
ligt trafikförslag. Kostnadsbedömningar har gjorts för helheten och för de olika 
delsträckorna. Utöver de investeringar som behöver göras för om- och nybygg-
nad av gatunätet behöver kommunala investeringsmedel avsättas för nya och 
upprustade grönstråk och andra parkytor inom programområdet. Här har ännu 
inga kostnadsbedömningar gjorts. Kommunen kan också få andra kostnader vid 
genomförandet av kommande detaljplaner, t ex för arkeologiska undersökning-
ar, geotekniska utredningar, intrångsersättningar mm. Ovanstående kostnader 
bedöms i stor utsträckning komma att belasta fastighetsnämndens budget. En 
del av investeringarna i gatunätet är dock av en så övergripande karaktär att de 
enligt gällande principer troligen kommer att belasta trafiknämndens budget.
Kommunen kan också komma att få utgifter för nya förskoleavdelningar.

Om detaljplaner för bostäder mm arbetas fram i linje med programmet kommer 
kommunen genom fastighetsnämnden att kunna sälja mark för betydande be-
lopp. Fastighetskontoret har gjort överslagsmässiga bedömningar om vilka in-
komster kommunen kan få. Bedömningen är att inkomsterna från markförsälj-
ning överstiger utgifterna för gator, parkanläggningar mm sett över helheten. I 
de kommande detaljplanearbetena får mer noggranna ekonomiska övervägande 
göras.

Det långa tidsperspektivet för planeringen och genomförandet av planerna 
innebär att de ekonomiska förutsättningarna för bostadsbyggande hinner växla 
över tiden. Det går därför inte att göra någon hållbar tidplan för omvandlingen 
av Tuve.
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Tät, gles, entré, riktningar, förhållande till omgivning, kontrast, sammansmältning, tydliga grupper, hus och gata, högt och lågt, hiss, terrass, gräs, blommor, människor

Tuves bebyggelse bedöms klara stora 
tillskott. Huvuddelen av bebyggelsen 
är från 60-talet. Stram estetik matchar 
60-talsbebyggelsen. Här visas några 
intressanta referensprojekt i varierad 
skala, täthet och form från studieresor i 
Göteborg och Helsingborg

Referenser

Radhusbebyggelse i Viken, Helsingborg. Exem-
pel	på	en	fin	bostadsgata	med	gröna	passager	
mellan husen. Radhusbebyggelse med stramt förhållande till ga-

tan och ett gemensamt grönområde på baksidan.

Flerbostadshus med gemensam uteplats och 
kontakt med grönskan på baksidan.

Privat uteplats.

Hughus ger ett befolkat torg och mar-
kerar platsen

Enhetligt radhusområde i kuperad terräng.

Flerbostadhus ger en högre exploatering och är 
rumsskapande.
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Villor 1 plan

planstruktur

Villor 1-2 plan Radhus 1 1/2 plan

Lägenheter 3 vån Lägenheter 3 vån

Lägenheter 8 vån
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Matris 
Planstruktur och exploateringsgrad kan varieras och ge bebyggelse som ser ut 
på många olika sätt. För att bättre beskriva de olika bebyggelsetyper som be-
skrivs i programmet ges här några exempel.

Bygger man högt och glest eller lågt och tätt kan det rymmas lika många bostä-
der. Höga hus kräver större gårdar och småhus ger många men små trädgårdar. 
Karaktären på bebyggelsen är olika men ger samma exploateringsgrad.
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Petters hage

Ädellövskog

Rasområdet

Kraftledning

Tuve sörgård

Tuve kyrka

Vy från 
Tuveliden

Vy mellan 
Skändlaberget
och Tuve kyrka

Utblick mot Kville-
bäckens dalgång

A

B

C

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Viktigt siktstråk

Avstånd till kraftledning 100 m

Parkstråk

Exempel på utformning av plats BBebyggelsen kan vara radhus i 1-3 
våningar med släpp på vissa ställen för 
ett luftigare intryck. Ankomst sker från 
Petters Hage. Bebyggelsen inordnar sig 
efter radhusen på Almhöjdsvägen. 
Längst i söder tas riktningar upp från 
väster.
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1 Tuve norr
Plats A utgör en otydlig entré till Tuve från norr. Här går gränsen mellan jord-
brukslandskap och bebyggelse och här möts flera vägar. Här ligger också Tuve 
kyrka, som är en medeltida kyrka med värdefull kulturmiljö att ta hänsyn till. 
Strax nordväst om bebyggelsen passerar en kraftledning som kan inverka stö-
rande på bostäder. 

Plats B är en del av det gamla spårreservat som delar norra Tuve i två delar. 
Området utgörs idag av natur/park, delvis med höga träd. En äldre stig passerar 
över platsen och i anslutning till bostäderna i öster har en del av marken tagits 
i anspråk för odlingslotter. 

Plats C utgörs av gräsmatta med buskage och mindre träd. Det har tydliga 
avgränsningar mot angränsande bebyggelse och mot ädellövskogen i söder. 
Viktiga gång- och cykelvägar samt ett par mindre promenadstigar gränsar till 
platsen. Både plats A och B ligger i anslutning till rasområdet från Tuveraset 
1977. Exploatering här har krävt en utredning av stabilitetsförhållanden. Stabi-
litetsutredningen har visat att föreslagen bebyggelse, ny gata och tillfartsväg är 
möjlig.

Utformningsprinciper
Planstruktur stram
Skala låg
Täthet, mellan

A
Entré till området sker via Tuve Kyrkväg. Bebyggelsen ska utgöra en tydlig en-
tré och en sammanhållen volym. Visuell kontakt mellan Tuve kyrka och Skänd-
laberget är viktig att bevara ur kulturmiljösynpunkt, därför läggs bebyggelse 
bara på västra sidan av Tuve Kyrkväg. Även vyn från Tuveliden mot kyrkan 
bör bevaras. 

B  
Entré till området sker från Petters Hage. Ny bebyggelse följer intilliggande 
(östra) områdets riktning. Kopplingar mellan bostadsområdena på vardera sida 
förstärks.

C
Entré sker från ny gata. Planformen bör vara stram och ha en tydlig relation till 
kullen i söder och det intilliggande (västra) området. Området kan ”lösas upp” 
mot norr och öster.

Plats A ca 10 bostäder i småhus
Plats B ca 60 bostäder i småhus
Plats C ca 25 bostäder i småhus
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2 Tuve nordväst
Platserna utgörs idag av vildvuxen natur. Området har idag odefinierade av-
gränsningar mellan bebyggelse, gata och natur. Viktiga gångstigar passerar om-
rådena och vidare ut i naturen. Området är en del av ett viktigt kulturlandskap 
och det finns fornlämningar och stenmurar på platsen, vilka måste beaktas i 
fortsatt arbete.

Utformningsprinciper 
Planstruktur lös
Skala låg-mellan
Täthet låg

A
Entré sker från slutet av Västra Tuvevägen. Ny bebyggelse bör ha låg täthet och 
planen ska ta hänsyn till befintliga gärdsgårdar samt fornminnen. Planen ska  
möjliggöra en framtida exploatering västerut.

B
Entré sker från Västra Tuvevägen. Planformen bör vara stram och tätheten mel-
lan. Avstånd hålls till passerande gärdsgård vilken löper längs gångvägen norr 
om platsen. Bebyggelsen ska knyta an till både gatan i väster och till kullen i 
öster.

C
Entré sker från Västra Tuvevägen. Skalan på ny bebyggelse ska vara låg till 
mellan och ska i framtiden möjliggöra fortsatt exploatering västerut. Bebyg-
gelsen bör också knyta an till Västra Tuvevägen samt ta hänsyn till gångväg på 
sydsidan.

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Viktigt siktstråk

Avstånd till kraftledning 100 m

Parkstråk

Plats A ca 30 bostäder i småhus
Plats B ca 10 bostäder i småhus
Plats C ca 25 bostäder i småhus
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3 Tuve väst
Område A+B utgörs idag till stora delar av natur/ovårdad mark. Västra Tuve-
vägen delar de båda områdena i två delar. Platserna binder ihop Norumshöjd i 
öster med naturen i väster. Volvos bullergränslinje begränsar utbyggnad i väster. 
Plats C består till största delen av Bostadsbolagets parkeringar, på mark samt i 
öppet garage. Det är en otydlig plats som ger dålig koppling mellan bebyggelse 
och gata och därmed ett otydligt gaturum.  

Utformningsprinciper
Planstruktur stram/lös
Skala mellan
Täthet mellan

A+B
Entré sker från Västra Tuvevägen. Ny bebygglelse relaterar till vägen och har 
en lös, flexibel form i mellanskala. Områdena ska med sin utformning nedgra-
dera Västra Tuvevägen som genomfartsgata. Föreslagna platser ligger relativt 
nära befintlig bebyggelse. Öppningar för att släppa igenom västersol till denna 
är önskvärd. Genom område B skär en välanvänd stig, som bör tas hänsyn till. 
Axeln mot Tuve torg förstärks. Panncentralen bör rivas eller rustas upp.

C
Entré via befintliga infarter på Glöstorpsvägen. Bebyggelsen vänder sig mot 
gatan. Skalan på ny bebyggelse är mellan till hög och planstrukturen är stram 
mot Glöstorpsvägen, men kan lösas upp inåt. Parkeringssituationen måste noga 
studeras och omorganiseras i garage under tillkommande bebyggelse.

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart
Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Viktigt siktstråk
Avstånd till kraftledning

Parkstråk

Bullergräns Volvo

Plats A ca 55 bostäder i  främst småhus
Plats B ca 45 bostäder i  flerbostads- och 
småhus
Plats C ca 80 bostäder i flerbostadshus

Glöstorpsvägen

Norumshöjd

Förskola

Vattentornet

mot Tuve torg

Västra Tuvevägen

A

B

C
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Glöstorpsvägen

Tuve torg
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Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Viktigt siktstråk

Parkstråk

Exempel på utformning av plats C och D

Bebyggelsen öster om Nolehultsvägen kan vara 
långsmala skira skivor i ca 5 våningar som med en 
knäckning formar ett internt gårdsrum och sam-
tidigt förhåller sig till korsningen Nolehultsvägen/ 
Glöstorpsvägen. Två punkthus markerar korsning-
en och formar parkeringen. En serie gestaltade rum 
skapas runt Tuve torg.

Exempel på utformning av plats A och B

Bebyggelsen kan vara punkthus runt en 
grön gård. Större bottenvåningar skapar 
ökad rumslighet. Möjlighet för förskola i 
bottenvåning mot kullen, vilken fortsatt 
kan användas som lekpark! En byg-
gnad norr om T-korsningen tydliggör 
denna och ger det centrala Tuve ett 
avslut. Parkering under gård. Gång- 
och cykelstråk över. 

Bebyggelsen kan vara punkthus runt en grön 
gård. Större bottenvåningar skapar ökad 
rumslighet. Möjlighet för förskola i bottenvåning 
mot kullen, vilken fortsatt kan användas som 
lekpark! En byggnad norr om T-korsningen 
tydliggör denna och ger det centrala Tuve 
ett avslut. Parkering under gård. Gång- och 
cykelstråk över.
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4 Tuve mitt
Områdena består idag av olika typer av mark; klippta gräsmattor, parkering, 
torg och tidigare ianspråktagen mark. Befintlig bebyggelse har odefinierade av-
gränsningar till Glöstorpsvägen samt till Nolehultsvägen. Det är ett komplext 
område och befintlig bebyggelse är viktig att ta hänsyn till.

På plats B passerar Nolehultsvägen, som är en överdimensionerad väg vilket 
leder till höga hastigheter. I sydväst ligger en bollplan i mörkt läge som ibland 
upplevs som otrygg. På östra sidan ligger en förskola på höjden och över plat-
sen passerar en viktig gång- och cykelväg som går genom tunnel under Nole-
hultsvägen. Plats C är en del av spårreservatet och är idag en stor klippt gräsyta, 
en cykelväg och en tunnelpassage under Nolehultsvägen. Här finns även ett äld-
reboende i den nordöstra delen, vilket kan komma att rivas. Plats D utgör södra 
delen av torgets parkering. Plats C och D är några av de viktigaste platserna för 
Tuves utveckling. Plats E används idag som tillfällig parkering.

Utformningsprinciper
Planstruktur stram
Skala mellan-hög
Täthet mellan-hög

Delområdet lämpar sig väl för mindre verksamheter, i enskilda byggnader eller 
i bostadshusens bottenvåningar. Bokaler, en kombination av bostad och lokal, 
kan vara en alternativ form för verksamheter.

A
Platsen ligger intill den nya korsningen mellan Nolehultsvägen och den nya 
gatan norr ut. Bebyggelsen får här en viktig rumsbildande funktion och bildar 
fondmotiv till Nolehultsvägen. Längs västsidan löper Tuves centrala parkstråk. 
Områdets planstruktur bör vara stram. 

B
Entré i norr sker från ombyggd Nolehultsväg och i sydost från ny angöringsgata 
norr om stadsdelshuset. Vid bollplanen kan ett högre punkthus uppföras. An-
nan bebyggelse ska följa gatans sträckning och skalan ska vara hög. Befintlig 
förskola kan inrymmas på bottenplan i nytt bostadshus alternativt vara kvar. 
Parkeringen flyttas alternativt anläggs garage under mark för att möjliggöra ny 
bebyggelse i norra delen.

C
Entré sker via Glöstorpsvägen. Tillsammans med plats D utgör området entré 
till torget från söder. Planstrukturen är stram ut mot Nolehultsvägen, men kan 
lösas upp inåt. Det är önskvärt att placera tillkommande bebyggelse nära gatan 
för att skapa ett mer sammanhållet gaturum och bra kopplingar över Nolehults-
vägen. Bullersituationen måste noga studeras.

D
Entré från torget, alternativt från Glöstorpsvägen. Ny bebyggelse bör ha hög 
täthet och skala och en stram planstruktur. En byggnad ska ta upp hörnet 
Glöstorpsvägen/Nolehultsvägen och markera torget. 

E
Entré sker från Arvesgärde. Bebyggelse följer Glöstorpsvägen och öppnar 
sig mot denna. Skalan på tillkommande bebyggelse är delvis hög med stram 
planstruktur och kan t.ex. ha en bas i en vån med högre punkter. Parkering i 
garage är önskvärt för effektiv markform/disposition. I anslutning till platsen 
passerar Tuves parkstråk längs sydöstra delen av kullen.

Plats A ca 20 lgh i flerbostadshus
Plats B ca 60 lgh i flerbostadshus
Plats C ca 100 lgh i flerbostadshus
Plats D ca 20 lgh i flerbostadshus
Plats E ca 45 lgh i flerbostadshus
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5 Tuve raksträcka
Plats A utgörs till stor del av det gamla spårreservatet och består av stora klippta 
gräsytor, cykelväg och tunnelpassager under Gunnestorpsvägen. På området 
finns även en förskola, ett gruppboende samt ett stort parkeringsområde för 
Gunnesgärde. Under marken passerar den kulverterade Hinnebäcken, vilken 
blir synlig igen i nordöstra hörnet av platsen. I och med dess centrala läge är 
denna plats är en viktig del av det framtida Tuve.

Plats B är en kil på västra sidan om Gunnestorpsvägen, mellan Brunnehagen 
och Tuve by. Platsen utgörs av klippt gräsmatta utan tydlig användning och 
utformning. 

Utformningsprinciper
Planstruktur stram
Skala mellan – hög  
täthet mellan

Delområdet lämpar sig väl för mindre verksamheter i enskilda byggnader eller 
i bostadshusens bottenvåningar. Bokaler, en kombination av bostad och lokal, 
kan vara en alternativ form för verksamheter.

A
Entré sker från Gunnestorpsvägen samt från Finlandsvägen via Västra Gunnes-
gärde. Befintliga parkeringsområden bör omorganiseras för bästa bebyggelse- 
och trafiklösning. Befintliga tunnlar ersätts med övergångsställen. Planformen 
är stram ut mot Gunnestorpsvägen, men kan lösas upp inåt Västra Gunnesgärde. 
Det är önskvärt att placera bebyggelsen nära Tuves centrala gata för att skapa ett 
mer sammanhållet och tydligt gaturum. Bullersituationen måste noga studeras.

B
Entré sker från Brunnehagen. Ny bebyggelse ska ha en stram planform och en 
hög skala och täthet. Bebyggelse placeras nära Tuves centrala gata. Solförhål-
landen för Tuve by samt bullersituationen måste noga studeras.

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Parkstråk

Plats A ca 150 lgh i flerbostadshus
Plats B ca 15 lgh i flerbostadshus

Finlandsvägen

Brunnehagen

Tuve by

Gunnesgärde

G
un

ne
st

or
ps

vä
ge

n

AB
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Håkansdal

Gunnestorps by

Finlandsvägen

6 Tuve södra berget
Platsen utgörs idag av ett skogsbeklätt berg och är en del av Hisingsparken. 
Området avgränsas tydligt med en brant i söder och öster, vilken skiljer platsen 
från det större naturområdet. Platsen sluttar mot nordväst och avskärmas natur-
ligt från Håkansdal.

Utformningspprinciper
Planstruktur lös
Skala låg
Täthet låg

Entré sker från Håkansdal alternativt från Hagelidsvägen. Ny bebyggelse bör 
vara gles och utnyttja västerläget. Byggnader bör placeras i naturen på ett var-
samt sätt, detta gäller även gatusektionen. Ny bebyggelse kommer att vara väl 
synlig från norr och bör studeras som del av Tuves silhuett. Bebyggelsen ska 
placeras norr om de högsta terrängpunkterna för att inte störa landskapsbilden 
eller Hisingsparken.

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Brant

Ca 40 bostäder i småhus
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Brunnehagen

Grinnekullen

Gunnestorpsskolan

G
un

ne
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Hinnebäcken

Tuve Örtagård

Hisingsparken

A

B

C

entré

Bebyggelsen kan vara strikta radhus 
med markanta gavlar mot Hising-
sparken. Parkering längs Gunnestorps-
vägens norrsida ger en lugnare gata 
med lägre hastigheter. En entré till 
parken etableras i sydöst.

Exempel på utformning av plats C

Bebyggelsen kan vara strikta radhus med markanta gavlar mot Hisingsparken. Parkering längs 
Gunnestorpsvägens norrsida ger en lugnare gata med lägre hastigheter. En entré till parken 
etableras i sydöst.

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Parkstråk
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7 Tuve söder
Områdena består idag av parkmark med eftersatt skötsel och klippta gräsmattor 
med otydlig användning. Plats B och C saknar tydlig avgränsning och utgörs 
delvis av Gunnestorpsvägen. Denna väg slutar abrupt och skulle enligt general-
planen från 1977 ha fortsatt västerut och rundat bebyggelsen i väster. På plats 
A finns en örtagård och tankar om uppbyggnad av ett arboretum (en plantering 
med olika trädarter). Plats A ligger i anslutning till Hinnebäcken medan B och C 
gränsar till Hisingsparken. Bra kopplingar till Hisingsparken saknas i området.

Utformningsprinciper
Planstruktur stram
Skala låg
Täthet låg- mellan

A 
Entré sker norr och söder om Brunnehagens flerbostadshus. Örtagården bevaras 
och integreras i ny bebyggelse. Plats för arboretum utvecklas i anslutning till 
Hinnebäcksstråket och Tuves parkstråk. Ny bebyggelse bör ta hänsyn till bo-
stadsområden, skola samt grönområden i norr och söder.

B+C
Entré sker direkt från Gunnestorpsvägen. Den nya bebyggelsen ska minska 
Gunnestorpsvägens barriäreffekt och skapa en tydligare och säkrare koppling 
mellan bostadsområdena och Hisingsparken. Från Hisingsparken ska ny be-
byggelse utgöra ett vackert möte med Tuve. På plats C finns önskemål om en 
besöksentré till Hisingsparken med ett antal parkeringsplatser.

Plats A ca 40 lgh i småhus
Plats B ca 15 bostäder i småhus
Plats C ca 25 bostäder i småhus
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8 Tuve entré
Platsen utgörs av impediment som delvis används för odling. Denna plats lig-
ger vid entrén till Tuve och är det första man möter vid infarten. Området ligger 
lite högre än Tuvevägen och infarten till Tuve. På östsidan passerar den gamla 
landsvägen vilken idag används som gång- och cykelväg. 

Utformningsprinciper
Planstruktur stram
Skala låg-mellan
Täthet mellan

Entré sker från Finlandsvägen via Östra Gunnesgärde. Framtida bebyggelse bör 
utformas för att tydliggöra Tuves entré. Bebyggelsen ska även ha en relation till 
Östra Gunnesgärdes ordnade planmönster och gårdsrum.

Föreslagen yta för 
exploatering

Infart

Gång- och cykelväg 
huvudstråk
Gång- och cykelväg 
sekundärstråk
Busshållplats

Viktigt siktstråk

Parkstråk

Ca 30 bostäder i småhus

Östra Gunnesgärde

Finlandsvägen

Tuvevägen
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Programmet innebär en ökning av dagens lägenhetsbestånd med ca 20%. Nedan 
följer de sammantagna ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenserna.

Programmet innebär ej betydande påverkan på miljö, hälsa, säkerhet och hus-
hållning med naturresurser.

Ekologiska konsekvenser
Stora delar av de föreslagna platserna för exploatering ligger i nära anknytning 
till existerande bebyggelse eller på överblivna platser och påverkar således ej 
markanvändningen i stort. När grönområden tas i anspråk studeras tillgäng-
lighet och gränssnitt noga för att höja kvaliteten på närliggande grönområden 
(se kompensationsåtgärder, sid 6). De föreslagna platserna ligger inom Tuves 
tättbebyggda område. Tuves totala fotavtryck ökar således minimalt. I söder 
föreslås bebyggelse i kanten till Hisingsparken. Bebyggelsen skapar ett tydliga-
re gränssnitt mellan park och bebyggelse och ökar tillgängligheten till parken, 
men tar en del av grönytan.

Kända kulturmiljöer påverkas inte av förslaget. Snarare lyfts vissa miljöer fram, 
såsom Tuve kyrka och kyrkbacke. En arkeologisk utredning har påbörjats av 
länsstyrelsen.

Ny bebyggelse alstrar ny trafik. Nya kopplingar medger dock spridning och 
genare vägar för lokala bilresor. Trafikarbete per hushåll minskar när fler får 
tillgång till kollektivtrafik och underlaget för denna ökar. Programmet föreslår 
att bygga nära de nya gatorna, buller från trafik måste därför noga studeras. Att 
arbeta med lägenheter med tyst sida är ett alternativ. Den nya trafik- och bebyg-
gelsestrukturen genererar lägre hastigheter och trafiksäkerheten ökar därmed.

Sociala konsekvenser
En förbättring av den fysiska integrationen, vilket programmet föreslår, har 
också en positiv inverkan på den sociala integrationen. I programmet föreslås 
ny bebyggelse vid Tuve torg, vilket leder till en mer befolkad och således tryg-
gare miljö. Tuves stads- och landskapsbild förändras i och med förslaget. Ut-
formning av/kring de nya gatorna samt relationen till omgärdande bergssidor är 
av stor vikt i vidare arbete.

Upplåtelseformer, alltså hyresrätt eller äganderätt, styr inte programmet och 
byggnadsnämnden över. Flerbostadshus med hiss frigör villor och radhus vilket 
genererar positiva flyttkedjor.

Ekonomiska konsekvenser
Att komplettera en stadsdel är på flera sätt fördelaktigt för den kommunala eko-
nomin. Infrastruktur finns och förutsättningar för kommunal och kommersiell 
service ökar. Tuve torg får ett större underlag med tillskottet av bostäder samt 
större flöde förbi torget.

0-alternativet
• Befolkningsminskning
• Tuve torg dör 
• Folk flyttar 
• Fler bilresor

Ett genomförande av detta program är att föredra framför 0-alternativet vad 
gäller påverkan på miljön.
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Program för  
TUVE – NYA BOSTÄDER OCH INFRASTRUKTUR 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 
 
 
 
S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E  
 
 
GENOMFÖRANDE 
 
Byggnadsnämnden beslöt den 4 april 2006 att genomföra samråd för programförslaget. 
Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogade lista över samrådskrets, under tiden 19 
september – 30 oktober 2007. Förslaget har under samma tid varit utställt på 
stadsbyggnadskontoret och på kulturpunkten i Tuve. Informationsmöte i form av öppet 
hus har hållits i stadsdelsbiblioteket vid Tuve torg. Flygblad har delats ut i berörda 
bostadsområden. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Samtliga begärda yttranden, utom från Göteborg Gatu AB, Kretsloppsnämnden, 
Kyrkonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Namnberedningen, Utbildningsnämnden, 
Business Region Gbg AB och Luftfartsverket, Posten meddelande AB och Telia Sonera 
AB har kommit in. 
 
Kritiska synpunkter på programmet från de boende berör framför allt att ny bebyggelse 
tar grönytor i anspråk, ny gata mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg samt 
bebyggelse på och i anslutning till rasområdet. Synpunkterna berör framför allt 
delområde 2A-B, 7, 8A-B samt 9A.  
 
Med anledning av framförda synpunkter har stadsbyggnadskontoret justerat 
programmet inför byggnadsnämndens godkännande. Ändringar jämfört med 
programförslaget finns sammanfattade längs bak i dokumentet. Övriga synpunkter har i 
övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i programmet. 
 
Kopior av samtliga yttranden från kommunala nämnder och bolag samt 
Från statliga och regionala myndigheter har överlämnats till fastighetskontoret för 
kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
 
 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M 
 
Göteborg Gatu AB, Kretsloppsnämnden, Kyrkonämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Namnberedningen, Utbildningsnämnden, Business 
Region Gbg AB, Luftfartsverket, Posten meddelande AB och Telia Sonera AB har 
ej inkommit med synpunkter. 
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Svenska Kraftnät och Länsordningspolisen har inget att erinra mot förslaget. 
 
Fastighetsnämnden delar i allt väsentligt det samlade grepp som tas för Tuves framtida 
utveckling men bedömer att utbyggnadstakten är väl ambitiös. Eftersom då ca 80% av 
de föreslagna bostäderna bedöms tillkomma inom kommunens markinnehav ser man 
goda förutsättningar att kunna realisera de förändringar som föreslås. Nolehultsvägens 
förlängning norrut är en angelägen åtgärd för att väva samman Tuves delar, men 
förändringen måste ske med stor lyhördhet och respekt för områdets historia. Vidare 
bedömer fatighetskontoret det viktigt att skapa en bättre angöring till Tuvevägen i norr, 
då ytterligare ca 200 bostäder planeras i denna del. 
 
Kommentar: Förslag på en bättre angöring till Tuvevägen tas med i programmet. 
 
Göteborg Energi Fjärrvärme AB påpekar att samtliga föreslagna platser kan erbjudas 
fjärrvärme med undantag för Tuve norr och Tuve söder. 
 
Göteborg Energi Gasnät AB påpekar att naturgas finns att tillgå i området. 
 
Göteborg Energi GothNet AB påpekar att man har befintliga optoledningar och rör 
inom programområdet. Man är intresserad av att bli informerad längre fram i arbetet 
angående ev. schakter, el-, fjärrvärmeanslutning m.m. 
 
Göteborgs Hamn AB avstår från att lämna synpunkter. 
 
Göteborgs Vatten påpekar att allmänt dricks-, dag- och spillvattenledningar finns 
utbyggt. Kompletteringar av allmänna VA-ledningar erfordras i olika omfattning för 
flertalet av de redovisade delområdena. 1B, 2A-D, 3B-C, 4A, 5A-E, 6B, 7, 8C och 9B 
är mest lämpade för exploatering ur VA-synpunkt, 3A, 4B, 6A och 8A är tveksamma 
och 1A, 8B samt 9A svår/olämplig och kan medföra höga kostnader. Lägsta normala 
vattentryck motsvarar nivån +81m för större delen av området. I de västra delarna, t ex 
9A och 9B motsvarar nivån +58m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas 
och betalas av fastighetsägare. Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas tillvara 
på lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i 
stenmagasin och vid behov avledas till allmän dagvattenledning.  
 
Kommentar: Delområde 9A har strukits från förslaget och är inte aktuell för bebyggelse. 
För delområde 1A och 8B får de svårigheter och kostnader som finns värderas i ett 
senare detaljplaneskede. 
 
Idrott- och föreningsnämnden påpekar vikten av ytor för spontanidrott och lek vid 
prioritering av kompensationsåtgärder för gröna ytor som bebyggs. Vidare har 
stadsdelsnämnden framfört önskemål till Idrott- och föreningsnämnden att bygga en 
idrottshall i anslutning till Glöstorpsskolan, som har en central placering i 
programområdet. För att uppnå ett hållbart samhälle är det av vikt med fritidsaktiviteter 
inom räckhåll. 
 
Kommentar: I arbetet med kompensation ska nämndens påpekande i beaktas i det 
fortsatta arbetet. I Tuve finns stora möjligheter till utomhusaktiviteter. Frågan om 
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idrottshall ligger i linje med programmets intentioner och kommer att ingå i 
detaljplaneskedet om det fortfarande är aktuellt då. 
 
Kulturnämnden  påpekar att Tuve är rikt på fornlämningar och historiska lämningar 
från äldsta stenålder och in i medeltid. Fragment av den äldre bebyggelsen finns kvar 
bland de olika bostadsområdena. Tången, Grimbo, Norum, Glöstorp och Gunnesgärde 
är några av de äldre gårdarnas, gärdenas och byarnas benämningar som lever kvar i 
dagens moderna Tuve. I bevarandeprogrammet kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
berörs Tuve kyrka och kyrkbacke, Glöstorp, Grimbo Nordgård och Toftekulla. Även 
Gunnestorp Övergård kan komma att påverkas. 
 
Det krävs en arkeologisk utredning – etapp 1 - för att ta ett samlat grepp om de 
kvarvarande fornlämningarnas status. Tre områden berörs av programmet och dessa är 
ett gravfält vid Tuve kyrka (Tu 17), en domarring, stensättning samt gravfält med högar 
och stensättning på Tångenområdet (Tu 20 + Tu 19:1-3) samt gravar och boplatser 
söder om Tångedal (Tu21 + Tu 143). 
 
Kommentar: En arkeologisk utredning – etapp 1 har utförts och har haft påverkan på 
framför allt område 3B. Gravfältet vid Tuve kyrka berörs inte av programförslaget. 
 
Lokalsekretariatet påpekar behovet av en översyn av kommunal service som skola, 
förskola, bostäder med särskild service samt äldreboende i och med programförslaget 
och förutsätter att detta kommer att utredas i detaljplaneskedet. 
 
Kommentar: Dessa behov kommer i detaljplaneskedet att ses över i samråd med 
Lokalsekretariatet. 
 
MedicHus redogör för vilka fastigheter (6 stycken) de har inom programområdet. De 
påpekar vikten av social hållbarhet och delaktighet med stora möjligheter till 
kvarboende för äldre, samt ett utbud av särskilda boenden för äldre och 
funktionshindrade.  
 
Kommentar: Dessa behov kommer att beaktas i detaljplaneskedet. 
 
Miljönämnden  ser positivt på att komplettera bebyggelsen i Tuve för att få ett bättre 
befolkningsunderlag och instämmer i stort med de analyser och slutsatser som 
presenteras. Miljönämnden önskar en redogörelse för hur utbyggnaden påverkar 
framkomlighet och luftkvalitet längs trafiklederna in mot Göteborgs centrala delar och 
påpekar vikten av att kollektivtrafiken anpassas både till befintlig och tillkommande 
bebyggelse. Vidare måste bostäderna uppfylla kraven i den kommunala tillämpningen 
av riktvärden för trafikbuller. Miljönämnden anser att fortsatt arbete bör inriktas mot 
byggnation i de centrala delarna för att ge närhet till torget och kollektivtrafiken. Först 
när dessa är bebyggda bör mer perifera delar exploateras. 
 
Kommentar: Kontoret instämmer. Ambitionen är att de första detaljplanerna 
koncentreras till Tuves centrala delar. Trafikkontoret har tittat på konsekvenserna av 
förslaget vad gäller trafikalstring in mot Göteborg. Trafikökningen förbi de kritiska 
punkterna bedömdes vara så små att det inte krävs några förändringar i förslaget. 
Miljökvalitetsnormerna väntas inte överskrida riktvärdena. Tillkommande bostäder ska 
uppfylla kommunens riktvärden för buller och detta kommer att tillgodoses i kommande 
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detaljplaner. I Tuve har man goda förutsättningar att minska bilberoendet. Här finns 
stombuss som ger en god kollektivtrafikförsörjning och underlaget kommer med ny 
bebyggelse att öka. 
 
Park- och naturnämnden anser att programarbetet är väl genomfört. Tuve är en 
stadsdel som med fördel kan kompletteras med nya bostäder. Här finns gott om plats 
och stora rekreationsmöjligheter. Den nya trafikstrukturen är en fördel med 
programmet. Park- och naturnämnden påpekar att sol- och skuggförhållandena för 
platser i nära anslutning till berg bör studeras noga. 
 
1A. Programmets önskan om en entré är god men det öppna landskapet i anslutning till 
kyrkan och begravningsplatsen bör bevaras, bostäder bör därför endast placeras väster 
om Tuve Kyrkväg. 
 
2B. Det befintliga stråket längs platsens södra sida är viktigt att behålla, såsom genvägar 
mellan befintliga bostäder och ädellövskogen och den asfalterade bollplanen. 
 
2C. De norra delarna av denna plats bör studeras noga, då solförhållandena är 
problematiska vilket också leder till hög fuktighet i mark. Park- och naturnämnden 
skulle helst se att denna del ej bebyggs, då det även kan bli en barriär mot 
ädellövskogen i väster. Dess södra del med bl.a. stor bollplan är använd av få, men 
antalet bollplaner i Tuve bör ses över. Det finns många små men få stora. En flytt av 
bollplanen till rasområdet eller annan närbelägen plats skulle fungera ur 
tillgänglighetssynpunkt. 
 
2D. Förskolans uteområde bör vara denna plats huvudsakliga grönområde, både för 
förskola och bostäder p.g.a. det skyddade läget. Den bör ej bebyggas. 
 
3A och B. Marken vid A är en del av ett historiskt kulturlandskap, med gångstigar, 
ridstigar och bra kopplingar västerut. Stråket som löper längs en gärdsgård från 2B bör 
ha en viss bredd för att utgöra ett stråk med skogs- och hagmarkskänsla. 3A och B bör 
därför reduceras i söder respektive norr för att uppnå denna känsla. 
 
3C. Västra Tuvevägen bör bli mer av en bostadsgata för att minska barriäreffekt. 
 
4A och B. Västra Tuve vägen bör även här mer ha karaktären av en bostadsgata. 
Panncentralen och den närliggande skogen är en populär plats för ungdomar. Detta bör 
tas till vara genom en upprustning av denna. 
 
5A. Park- och naturnämnden anser att det är en bra yta för bostäder som binder samman 
de två sidorna av Glöstorpsvägen men pekar på kostnaderna att bygga på eller 
omdisponera parkeringsgarage. 
 
5B-D. Bra platser för exploatering med förbehåll om att parkering löses inom varje 
område. 
 
5E. Detta område passar till bostäder. Nya hus bör placeras nedanför högsta punkten 
och ett släpp mellan bebyggelse i norr bör finnas kvar. 
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6A och B. Denna plats, med det oanvända spårreservatet är strategisk att bygga på. 
Beaktas bör förskolans och gruppboendets placering för en så god utemiljö som möjligt 
för dessa. Vägen bör omformas för lägre hastigheter och utformas mer som en 
bostadsgata, någon underfart bör behållas för säker skolväg till Glöstorpsskolan. 
 
7. Detta berg är en del av Hisingsparken med småstigar och klätterträd och syns väl i 
stadsdelen. Det är viktigt att studera höjder samt utformningsprinciper för att inte ta bort 
känslan av hus i natur. Ny bebyggelse bör inte placeras för nära befintliga, för att inte ta 
bort närhetskänslan till skogen. 
 
8A. Ny bebyggelse lämpar sig bäst på den östra delen. Hänsyn skall tas till örtagården. 
Den västra delen mot skolan bör förbli obebyggd för att behålla stråket mellan 
Hisingsparken och Hinnebäcken. 
 
8B och C. Det är ej lämpligt att exploatera söder om Gunnestorpsvägen då 
Hisingsparken här är som smalast.  
 
9A. Platsen kan bli en positiv entré till hela Tuve. Vid exploatering är det viktigt med 
anpassning till befintlig bebyggelse samt en lösning av parkeringsfrågan inom området. 
 
9B. Hänsyn bör tas till Hinnebäcken. 
 
Kommentar: Kontoret instämmer i stort. Delområde 1A har minskats i storlek och är nu 
bara aktuell väster om Tuve kyrkväg. Delområde 2C tas bort ur programförslaget med 
hänvisning till markens beskaffenhet samt ljusförhållanden men även för att öka 
tillgängligheten till grönområdet i väster. I enlighet med Park- och naturnämndens 
förslag har delområde 3A och B minskats. Delområde 7 har minskatst. Delområde 8A 
har minskats i väster för att ge utrymme för rekreation i anslutning till skolan. 
Delområde 8B och C har minskats för att inte ”nagga” på Hisingsparken. 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg påpekar vikten av att vägar och gator byggs ut på så 
sätt att de möjliggör att utryckningsfordon på ett snabbt och enkelt sätt kan ta sig fram 
till befintliga och nya bostadsområden. De områden som ligger längst norr ut inom 
programområdet ligger i utkanten av insatsområde (som kan betjänas inom 10 min). Här 
bör man undvika komplicerad bebyggelse med stort behov av hjälp med utrymning. 
 
Kommentar: Dessa behov kommer att beaktas i detaljplanearbetet. 
 
Stadsdelsnämnden i Tuve-Säve ser mycket positivt på programförslaget. 
Befolkningsunderlag och utveckling är sammankopplade. Det är angeläget att de förslag 
som nu presenteras kan realiseras inom en överskådlig framtid. Ny väg som binder 
samman norra Tuve och Säve med Tuve centrum är helt nödvändig, samtidigt som det 
är av stor vikt att denna gata utformas väl och anpassas till den omgivande miljön. Det 
är även viktigt att en utbyggnad sker på ett sådant sätt att man kan bevara de värden som 
allmänheten uppfattar som viktiga i Tuve, exempelvis grönytor och natur. Nämnden 
ställer sig positiv till kontorets schackbrädesprincip, med nära grönområden vilka 
kännetecknas av kvalitet snarare än kvantitet. Den mix av småhus och flerbostadshus 
som föreslås i programmet är bra. 
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2C. Stor hänsyn måste tas till den smala passagen mellan ädellövskog och befintliga 
bostäder på platsens norra delar. 
 
5A. Parkeringsfrågan måste vara helt löst både för nya och befintliga bostäder innan 
byggnation kan ske. 
 
6A. Parkeringsfrågan för boende i Västra Gunnesgärde måste lösas på ett bra sätt. 
 
8A. Lekytor och andra ytor för elevernas utomhusaktiviteter bör bevaras i tillräcklig 
omfattning.  
 
9A. Parkeringsfrågan för boende i Östra Gunnesgärde måste lösas på ett bra sätt. 
 
I övrigt instämmer Stadsdelsnämnden i programförslaget. 
 
Kommentar: Delområde 2C och 9A har tagits bort från förslaget och 8A har minskats 
till förmån för rekreationsområde i anslutning till skolan. Parkeringsfrågorna beaktas 
och det är viktigt att dessa löses på ett bra sätt i detaljplanearbetet. 
 
Trafiknämnden  har deltagit i arbetet och har inget att erinra mot det. Påpekas bör dock 
att den nya gatusträckningen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg är 
kontroversiell. I övrigt bör bullersituationen studeras noggrant. En undersökning av hur 
bilinnehavet/parkeringssituationen ser ut i dagsläget skulle kunna vara en bra 
utgångspunkt för framtida arbete. 
 
Kommentar: En undersökning av bilinnehav och parkeringsbeläggning har genomförts. 
 
 
STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG 
 
Länsstyrelsen har följande synpunkter:  
 
Länsstyrelsen finner programmet välgjort med genomarbetade analyser av 
stadsstrukturen, vilket följs upp av förslag till förändringar i olika delområden, vilka 
omsorgsfullt passats in i den befintliga strukturen. Vidare finner man att programmets 
knäckfrågor är väl behandlade och besvarade. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att 
precisera innehållet och reglera användningen av allmänna platser, stråk och övergångar 
mellan de olika områdena vid sidan av kvartersmark. Programmets idé om 
”schackbräde” är väldigt bra.  
 
Länsstyrelsen ser behov av att geoteknikiska frågor, trafikbuller och -beräkningar, 
alternativ sträckning för hamnbanan, fornlämningar samt Hisingsparkens gränser 
behandlas mer utförligt. Länsstyrelsen vill klarlägga de geotekniska förutsättningarna 
för hela programmet på en översiktlig nivå, för att sedan genomföra detaljerade 
geotekniska utredningar för efterföljande detaljplaner när detta är aktuellt. Den framtida 
bullersituationen bör belysas så långt som möjligt. Vad betyder den framtida 
trafikstrukturen i form av bullertermer? Programmet bör kompletteras med att såväl 
Hamnbanan, som dess framtida sträckningar, är av riktintresse. Som underlag för 
fortsatt planarbete bör en arkeologisk utredning utföras, så att det blir möjligt att bevara 
och integrera kulturvärden i den framtida boendemiljön. En naturinventering, som 
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utförs redan i programskedet, bör ligga till grund för avgränsning och utformning av de 
föreslagna bebyggelseområdena närmast Hisingsparken. Vägverket önskar uppgifter om 
den framtida beräknade mängden bilar på Nolehultsvägen och Gunnestorpsvägen. 
Vidare bör det kommunala serviceutbudet beskrivas bättre. 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
 
Kommentar: En geoteknisk undersökning för rasområdet samt en arkeologisk 
undersökning har genomförts vilket gav konsekvenser för område 3B. Överersiktliga 
trafikberäkningar inom Tuve har genomförts av Trafikkontoret och utifrån det får man 
en uppfattning om bullersituationen. Det alternativ på sträckning för Hamnbanan som 
passerar under södra Tuve i tunnel bedöms av Banverket ej påverka förslaget. 
Programmet har kompletterats med riksintresse för Hamnbanan. Förslaget inkräktar inte 
längre på Hisingsparkens gränser.  
 
Lantmäterimyndigheten påpekar vikten av att huvudmannaskap diskuteras tidigt i 
planprocessen. De frågar sig också hur markavvattning och trafiksituationen påverkar 
områden utanför Tuve. 
 
Kommentar: Frågan om huvudmannaskap tas upp i detaljplanearbetet. Trafikkontoret 
har tittat på konsekvenserna av förslaget vad gäller trafikalstring in mot Göteborg. 
Trafikökningen förbi de kritiska punkterna bedömdes vara så små att det inte krävs 
några förändringar i förslaget. Markavvattning ska i så stor utsträckning det är möjligt 
tas om hand lokalt. Detta kommer mer ingående studeras i detaljplanearbetet. 
  
Västtrafik motsätter sig förslaget att förgrena stombusslinjen vilket skulle ge en glesare 
turtäthet och en mindre tydlig och stabil linjesträckning. Att köra via Glöstorpsvägen i 
stället för via Nolehultsvägen skulle slå hårt mot gångavstånden. Hela Norumsgärde 
skulle få oacceptabelt långa gångavstånd. De föreslagna delområdena 3A-C skulle få 
allt för långa avstånd till hållplats. Att sammanbinda Nolehultsvägen med Tuve 
Kyrkväg tycker man är utmärkt. Kanske kan linje 35 och/eller 37, kanske även linje 
135, dras denna väg. Hur mycket kommer utökad trafik att kosta och kan ny bebyggelse 
finansiera detta? Fortsatta diskussioner om lämpliga linjedragningar och placering av 
hållplatser krävs. Man påpekar också att några av de föreslagna delområdena ligger helt 
eller delvis på för långt avstånd från befintliga eller föreslagna hållplatser. Detta gäller 
delområden 3A-C, 7 samt 8B som därför bör utgå. 
 
Kommentar: Stombuss 17 kommer att gå kvar enligt nuvarande sträckning. Detta för att 
kunna försörja de nord-västra delarna av Tuve.  
 
Banverket påpekar att programmet bör kompletteras med korrekt information om 
förstudien för hamnbanan och att en sträckning söder om programområdet är aktuell för 
fortsatt utredning. Så vitt banverket kan bedöma med det underlag som finns idag 
påverkas sannolikt inte föreslagna utbyggnadsområden av en eventuell framtida 
sträckning av Hamnbanan söder om Tuve. 
 
Kommentar: Programhandlingen har kompletteras med korrekt information. 
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ÖVRIGA 
 
Protestlista mot ny gata mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg, 64 namn har 
inkommit. Oro över miljöförstöring, olycksrisk för barn och djur, färre gröna och lugna 
områden samt minskat värde på hus framförs. 
 
Kommentar: Tuve har idag höga hastigheter på gatorna och stora barriärer i form av breda 
gaturum och impediment. Trots relativt hög exploatering är gångavstånden långa, vilket 
försvårar det lokala torgets överlevnad och ökar bilberoendet. Programidén bygger till stora 
delar på att försöka åtgärda dessa problem genom att bygga på delar av impediment och 
grönytor. Flera gator behöver få en mer stadsmässig gestaltning som sänker hastigheterna och 
ger bättre tillgänglighet. En koppling mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg är en del i 
arbetet med att åtgärda dessa problem. Gatan ger Tuve en andra tillfart och förbättrar 
tillgängligheten till torget samt mellan bostadsområden väsentligt. Den möjliggör även ny 
bebyggelse i norra Tuve. Denna gata kommer inte att vara den trafikled många oroar sig för 
utan gestaltas som en stadsmässig villagata med 1 500-2 500 bilar/dygn. 
 
Protest mot ny gata mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg, 27 namn. Den 
inkomna skrivelsen motsätter sig planerna på att förlänga Nolehultsvägen norrut då 
detta skulle ta gröna områden i anspråk och orsaka bullerstörningar för intilliggande 
bostäder. En ny gata tror man också ger upphov till mer miljöförstöring i form av 
avgasutsläpp. Man har också synpunkter på det ”Öppet hus” som hölls i samband med 
samrådet som man tyckte sköttes dåligt. 
 
Kommentar: Tuve har idag höga hastigheter på gatorna och stora barriärer i form av breda 
gaturum och impediment. Trots relativt hög exploatering är gångavstånden långa, vilket 
försvårar det lokala torgets överlevnad och ökar bilberoendet. Programidén bygger till stora 
delar på att försöka åtgärda dessa problem genom att bygga på delar av impediment och 
grönytor. Flera gator behöver få en mer stadsmässig gestaltning som sänker hastigheterna och 
ger bättre tillgänglighet. En koppling mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg är en del i 
arbetet med att åtgärda dessa problem. Gatan ger Tuve en andra tillfart och förbättrar 
tillgängligheten till torget samt mellan bostadsområden väsentligt. Den möjliggör även ny 
bebyggelse i norra Tuve. Denna gata kommer inte att vara den trafikled många oroar sig för 
utan gestaltas som en stadsmässig villagata med 1 500-2 500 bilar/dygn.  
 
Gunnestorpsskolan anser att en bebyggelse på delområde 8A skulle påverka skolans 
verksamhet negativt. Området används av skolans elever och uppmuntrar till fri lek och 
fysisk aktivitet. 
 
Kommentar: Delområdet har arbetats om för att ge större utrymme för skolans 
aktiviteter. Kontoret finner dock området lämpligt för bebyggelse men i mindre 
utsträckning. 
 
Protestlista mot delområde 8A och 8B, 35 namn. Dessa öppna ytor bidrar väsentligt 
till områdets attraktionskraft. 
 
Kommentar: Delområde 8A har arbetats om för att ge större utrymme för skolans 
aktiviteter. Kontoret finner dock området lämpligt för bebyggelse men i mindre 
utsträckning. Även delområde 8B har minskats för att minska påverkan på 
Hisingsparken. 
 



 
  9/16 

12. samrådsredog.doc 

Gunnestorp Övergårds samfällighetsförening protesterar mot planerna att bygga på 
delområde 7. Detta område används mycket av boende i området, i synnerhet barnen då 
skolverksamheten delvis använder skogen som klassrum. Man pekar på de naturvärden 
som går förlorade och vikten av att behålla den orörda naturen när staden förtätas. I ÖP 
99 pekas området ut som värdefull mark med stort friluftsvärde. Man pekar också på 
avståndet till Tuve torg och menar att en byggnation här inte kommer att gagna torgets 
utveckling. 
 
Kommentar: Delområdet har arbetats om och är nu mindre. 
 
Gunnestorpsskolan har inkommit med ett flertal teckningar och texter skrivna av 
eleverna på skolan. De pekar på vikten av att det fortsatt kommer att finnas tillgång till 
friytor i anslutning till skolan och protesterar mot område 8A. 
 
Kommentar: Delområdet har arbetats om för att ge större utrymme för skolans 
aktiviteter. Kontoret finner dock området lämpligt för bebyggelse men i minde 
utsträckning. 
 
Funktionshinder Region Hisingen pekar på vikten av att i den kommande planeringen 
integrera funktionen ”bostad med särskild service” i såväl flerbostadshus som 
småhus/radhusområden. 
 
Kommentar: Detta kommer att beaktas i detaljplanearbetet. 
 
Protest mot ny gata mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg, 115 namn. Ett stort 
antal skrivelser med liknande text har inkommit och sammanfattas nedan. Man anser att 
föreslagen gata inte bör byggas ut. Det är en styrka för de boende i Tuve att 
trafikflödena är begränsade och att det finns stora bilfria områden. En ny gata skulle 
medföra en ökad olycksrisk för barn. Om en ny gata ska prioriteras bör denna i stället 
placeras väster om bebyggelsen enligt med skrivelserna bifogad skiss. 
 
Kommentar: Tuve har idag höga hastigheter på gatorna och stora barriärer i form av breda 
gaturum och impediment. Trots relativt hög exploatering är gångavstånden långa, vilket 
försvårar det lokala torgets överlevnad och ökar bilberoendet. Programidén bygger till stora 
delar på att försöka åtgärda dessa problem genom att bygga på delar av impediment och 
grönytor. Flera gator behöver få en mer stadsmässig gestaltning som sänker hastigheterna och 
ger bättre tillgänglighet. En koppling mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg är en del i 
arbetet med att åtgärda dessa problem. Gatan ger Tuve en andra tillfart och förbättrar 
tillgängligheten till torget samt mellan bostadsområden väsentligt. Den möjliggör även ny 
bebyggelse i norra Tuve. Denna gata kommer inte att vara den trafikled många oroar sig för 
utan gestaltas som en stadsmässig villagata med 1 500-2 500 bilar/dygn.  
 
Tuve församling genom Peter Wahlbäck ställer sig i princip bakom planerna. Det är 
viktigt att det blir en bra blandning mellan hyres- och bostadsrätter så att framför allt 
unga inte behöver lämna Tuve när de flyttar hemifrån. Förhandlingar med Göteborgs 
kyrkliga samfällighet måste ske vid en flytt av parkeringen vid Tuve kyrka. 
 
Kommentar: Programarbetet kan inte påverka fördelningen mellan hyres- och 
bostadsrättslägenheter men frågan tas med i detaljplanearbetet. Delområde 1A minskas 
och kommer inte längre att påverka Tuve kyrkas parkering. 
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Tuve örtagårdsförening pekar bl.a. på att en örtagård behöver både ett soligt och tyst 
läge för att vara attraktiv. De vill därför inte att område 8A bebyggs. Örtagården och 
dess omgivning är en mötesplats som används både av skolbarn, äldre och boende i hela 
Tuve. Området söder om örtagården bör istället rustas upp för att bli ytterligare en 
tillgång. 
 
Kommentar: Delområde 8A har arbetats om och bebyggelsen har minskat något. 
Bebyggelsen kommer fortfarande att påverka örtagården. Kontoret har dock bedömt att 
området söder om örtagården är lämpligt för bebyggelse. 
 
Tolereds AIK genom Eive Jerkstrand har inkommit med två skrivelser som pekar på 
vikten av att hela Hisingsparken kan användas för träning och tävling som 
orienteringsklubben bedriver. Man vill inte att parken naggas i kanten. Område 7 
påverkar klubbens kartlagda och använda område negativt. Även område 8A används 
för skolorientering och kommer att påverkas negativt av bebyggelse. Även skogen norr 
om Norumsgärde används mycket. Det är viktigt att framtida bostadsområden behåller 
kontakten med Hisingsparken så att de är öppna för genomspringning på gångvägar. 
Barn ska kunna leka i naturen utan att någon större bilväg ska behöva passeras. 
 
Kommentar: Delområde 7 och 8B har arbetats om och är nu mindre för att minska 
påverkan på Hisingsparken och de områden som används för orientering. Delområde 8A 
har arbetats om och bebyggelsen har minskat något. Området kommer dock delvis att 
bebyggas. Skogen norr om Norumsgärde lämnas i stort orörd. Delområde 3B har 
minskats och lämnar ett större stråk för bättre kontakt men grönområdet väster ut. I 
övrigt pekar programmet just på vikten av att Hisingsparken görs mer tillgänglig från 
bostadsområdena. 
 
Tuve Hembygds- och Fornminnesförening ser ett visst mått av förtätning i Tuve som 
en förutsättning för en fortsatt levande bygd. De ser även positivt på en ny gata mellan 
Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg som öppnas för busstrafik men inte för biltrafik. En 
gata öppen för biltrafik befarar de kunna utvecklas till en tungt trafikerad led som skulle 
skära av skolvägen till Tångenskolan. 
 
Kommentar: Den föreslagna gatan kommer att tillåta både bil- och busstrafik. Tuve har 
idag höga hastigheter på gatorna och stora barriärer i form av breda gaturum och impediment. 
Trots relativt hög exploatering är gångavstånden långa, vilket försvårar det lokala torgets 
överlevnad och ökar bilberoendet. Programidén bygger till stora delar på att försöka åtgärda 
dessa problem genom att bygga på delar av impediment och grönytor. Flera gator behöver få en 
mer stadsmässig gestaltning som sänker hastigheterna och ger bättre tillgänglighet. En koppling 
mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg är en del i arbetet med att åtgärda dessa problem. 
Gatan ger Tuve en andra tillfart och förbättrar tillgängligheten till torget samt mellan 
bostadsområden väsentligt. Den möjliggör även ny bebyggelse i norra Tuve. Denna gata 
kommer inte att vara den trafikled många oroar sig för utan gestaltas som en stadsmässig 
villagata med 1 500-2 500 bilar/dygn. 
 
Almhöjdsvägens samfällighetsförening framför en stark oro över planerna att bygga 
på områden inom och i närheten av rasområdet i norra Tuve med hänsyn till 
markförhållandena. Man hänvisar också till löften om att byggnation inte skulle ske här 
på flera generationer. 
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Kommentar: I samband med programarbetet har det genomförts en geologisk utredning 
för hela rasområdet och intilliggandeområden med hänsyn till programförslaget. Denna 
utredning har lett till att delområde 2A och B minskats. En förutsättning för att 
byggnation ska bli aktuell på området är att markförhållandena är så säkra att man kan 
utesluta framtida rasolyckor. 
 
Protestlista mot delområde 5D och 5E, 38 namn. De som inkommit med synpunkter 
vill inte ha någon bebyggelse på delområde 5D och motsätter sig helt bebyggelse på 
delområde 5E. Delområdet utgör en grön ”lunga” för de boende och används flitigt av 
både barn och vuxna. Här finns en rik flora och fauna värd att bevara. 
 
Kommentar: Delområde 5E har tagits bort från förslaget för att bevara dagens 
grönområde. Delområde 5D bedöms dock vara lämpligt för bebyggelse med hänvisning 
till att det ligger mycket nära torget och kommer att ha en stor betydelse för torgets 
utveckling. Området är idag ett grönområde som inte används i någon större 
utsträckning. 
 
Brf Lilleskog, 8 namn motsätter sig att öppna Glöstorpsvägen för genomfartstrafik. En 
tillfart till delområde 5E via Ängskogsvägen kommer att fördärva boendemiljön för de 
boende utefter gatan. Man motsätter sig bebyggelse på delområde 5E då området 
fungerar som rekreationsområde för de boende och är hemvist för ett antal sällsynta 
arter som bör skyddas. Man vill heller inte att område 5D bebyggs med höghus utan 
förordar ett lägre alternativ. 
 
Kommentar: Programmet föreslår inte att östra delen av Glöstorpsvägen öppnas för 
trafik. Delområde 5E har tagits bort från förslaget för att bevara dagens grönområde. 
Bebyggelsen på delområde 5D och lämplig byggnadshöjd kommer att studeras närmre 
under detaljplanearbetet. 
 
Från bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i programområdet har det 
inkommit sammanlagt 176 skrivelser. Till 8 av skrivelserna finns namnlistor bifogade 
med sammanlagt 377 underskrifter, varav en del namn återkommer på flera listor. 
 
Veronica Larsson, Yngve Johansson, Lisbeth och Boo Johansson, Eva Nilsen, 
Göran Ericsson, Ingmar Pettersson, Ingrid Setterstig, Bengt Rehngren, Barbro 
Willig, Elisabeth Lundin, Kjell Setterstig, Annica Ausund, Bengt Lennartsson, 
Elisabeth Hägglund, Charlotte Nilsson, Bengt Andersson, Jessica Åberg, Dan 
Forsell, Bengt och Barbro Nilsson, Bengt Jansson, Pål Anderssen, Ellen Hansson, 
Erika Swensson, Inger Gustafsson, Sven Lindström, Kristina Ahlberg, Catarina 
och Alf Edberg, Sara Hjalmarsson, Ellen Hnsson m.fl., Vanja, Susanne och Åke 
Relam, Sten Stenborg, B Hansson, Veronica Ekstrand Karlsson, Veronica 
Larsson, K Augustsson, Jörgen Hedin, Eva Lis Lindelund, Anna Frohlund, Göran 
Ericson, Niclas Söderström, Ulla och Helge Johansson, Glenn Ener, Ulf Hammer, 
Anita & Ulf Engdahl, Wendel Stenman, Gun Gabrielsson, Bo Lundin, Olof Brattö, 
Susanne Ekman, Bengt Andersson m.fl., Johan Flanke, Pernilla Söderbom, Jan 
Olsson, Zelka Cermak-Sakr, Ingrid Bernhardsson, Berit Akwei, Carl-Erik Berndt, 
Gunnestorpsskolan genom Barbro Heimler, Hans Selling, Tony Turujlija, Lennart 
Gustafson, Ann-Christin Olofsson & Ronny Dahlmark, Birgit Nejman, Margareta 
Welin, Britt Emegård, Anne & Håkan Öhammar, Mona Hellgren, Jan Andersson, 
Disa Nyberg m.fl., Kristina Flink, Maria & Steinar Kjellemo, Martin Ewaldz, Dan 
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& Bette Nilsson, Ulla-Britt & Bengt Reftel, Charlotte Nilsson, Jamilla & Lars 
Nilsson, Carla Nordgren, Åsa & Hadi Valadi, Gunnar Persson, Johan Skoglund, 
Gunnestorp Övergårds samfällighetsförening I & II, Ingegerd Hansson, Kjell & 
Christina Martinsson, Kim Kankkonen, Carina Swenson, Margareta & Tomas 
Glise, Lars Andersén & Eva Dahlgren, Sven-Gunnar Andersson, Håkan Stripple, 
Helena Jansson & Mikael Eliasson, Anette & Niclas Olofsson, Marie & Martin 
Frantsi, Barbro & Bo Olofsson, Johnny Bodell, Helene Goral, Stina Andersson & 
Ulf Kinding, Aina Johansson & Sonja Johansson, Eira Swensson, Ove Ekvall, 
Karin Nilsson, Anita & Karl-Olof Törnvik, 13 barn p å Gunnestorpsskolan, Lisa 
Andersson m.fl., Birgitta Olsson, Petra Ollstig, Jonas Engene, Per-Olof Staberg, 
Joacim Linder, Pernilla Dittmer, Eive Gahnström & M aija Söderström, Ingvor & 
Robert Ohlsson, Lilian & Göran Adolphsson, Rolf Gustafson, Tuve församling 
genom Peter Wahlbäck, Peter & Lena Wallin, Jenny & Erik Wilde, Anne & Bo 
Nilsson, Karin, Ann & Eva Nilsen, Robert Larsson, Rolf & Olof Gustafsson, 
Rickard & Helen Ernebäck, Karin Larsson, Per Sandin, Tuve örtagårdsförening, 
Nils Jakobsson, Rune Fredricson, Henrik Landström, Afrooz Dargahi, B. 
Sundberg, Farangis Vefaghi, Dennis Gustavsson, Jan Wikström, Karin & Robert 
Andersson, Tolereds AIK genom Eive Jerkstrand, Anita Dagmarsdotter, 
Marianne & John E Packer, Alf Persson, Mikael Hansson m.fl. i Petters Hage, 
Tuve Hembygds- och Fornminnesförening, Christina & Jarl Ståhlbåge, Elna & 
Ingvar Gummesson, Almhöjdsvägens samfällighetsförening, Birgit Åhman 
Gustavsson m.fl., Nils Olof Lilja, Gullan Hansen m.fl., Berny Markung, Bettan 
Kollmats Lundqvist, Sara & Holger Sandelin, Lars Andersson m.fl., Carla 
Nordgren m.fl., Gun & Sören Nilsson, Brita Emilsson, Ulla & Stig Dahl, Magnus 
Johansson, Arne Olsson och Lena Öritsland. samt protestlistor med sammanlagt 
377 namn har lämnat synpunkter på förslagets innehåll i stort samt på platserna 1A-B, 
2A-D, 3A-B, 5C-E, 6A-B, 7, 8A-C och 9A. Förutom delområdena har det lämnats 
synpunkter på ny gatusträckning mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg och 
påverkan på Hisingsparken och konsekvenserna av att exploatera dessa. Kontoret har 
delat upp synpunkterna på de olika platserna samt på teman, för en så lättförståelig 
redogörelse av inkomna synpunkter som möjligt. 
 
Stadsmiljö. Många tycker att det behövs nya bostäder och att en förändring kan påverka 
Tuve positivt. Man ser att ett ökat underlag gynnar framför allt torget och dess 
utveckling vilket man ser som mycket positivt. Många synpunkter pekar dock på 
kommunens och programmets strategi om kompletteringsbebyggelse på redan 
ianspråktagen mark och menar att det ger för stor påverkan på boendemiljö och att allt 
för många grönytor tas i anspråk. I stället pekar några på en byggnation nordväst om 
Tuve som ett bättre alternativ. Många är också oroliga för att det ska byggas höghus 
nära torget och att Tuves lantliga prägel ska gå förlorad. 
 
Kommentar: Programmet syftar till att ta fram en långsiktigt hållbar plan för Tuve. Det 
är ett politiskt mål att bygga staden inåt och förtätning ska prioriteras innan ny mark tas i 
anspråk. Bebyggelse bör koncentreras till områden med goda förutsättningar för kollektivtrafik 
och annan service. Tuve är trots sin lantliga prägel en del av Göteborg och bör därför utvecklas 
enligt samma principer som övriga stadsdelar. Programförslaget har efter samrådet justerats och 
de föreslagna områdena har minskats något till förmån för befintliga grönytor. Höghus i Tuve 
har inte diskuterats i programmet då detta är en fråga för främst detaljplaneskedet. Vi ser dock 
att exploateringen näta Tuve Torg bör vara högre än i de mer perifera delområdena. 
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Trafik och parkering. De flesta synpunkterna rörande infrastruktur handlar om förslaget 
om en ny gata mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg. Många är mycket oroliga över 
konsekvenserna av ett sådant förslag och menar att begränsningarna av biltrafik i Tuve 
är något positivt. En ny gata skulle tillföra biltrafik genom området som idag är bilfritt. 
Den föreslagna gatan korsar flera barns skolväg samt ger upphov till buller. Detta oroar 
många och har tagits upp i flera inkomna skrivelser. Många tycker att den nya gatan 
istället skall dras väster om Norra Tuve, utanför befintlig bebyggelse. Några ser också 
fördelar med en ny koppling och tycker dessutom att man ska öppna östra delen av 
Glöstorpsvägen för genomfartstrafik igen. Detta motsätter sig dock många som tycker 
att trafiksepareringens fördelar överväger dess nackdelar. Många uttrycker också oro 
över att parkeringar ska försvinna. 
 
Kommentar: Den fysiska utformningen av Tuve följer helt de riktlinjer som användes i stor 
utsträckning under 60- och 70-talet. Gatunätet är överdimensionerat, har en tydlig trädstruktur 
och en utifrånmatning som till stor del sker mellan bebyggelsen och naturmarken utanför. Detta 
ger upphov till höga hastigheter och stora barriärer i form av breda gaturum och impediment. 
Trots relativt hög exploatering blir gångavstånden långa, vilket försvårar det lokala torgets 
överlevnad och ökar bilberoendet. Programidén bygger till stora delar på att försöka åtgärda 
dessa problem genom att bygga på delar av impediment och dessutom ge gatan en ny mer 
stadsmässig gestaltning som sänker hastigheterna och ger bättre tillgänglighet. En koppling 
mellan Nolehultsvägen och Tuve kyrkväg ger Tuve en andra tillfart och förbättrar 
tillgängligheten till torget samt mellan bostadsområden väsentligt. Denna gata kommer inte att 
vara den trafikled många oroar sig för utan gestaltas som en stadsmässig villagata med 1 500-2 
500 bilar/dygn.  
 
Natur- och kulturmiljö. Många synpunkter rör Tuves grönområden och möjligheten till 
närrekreaton. Många uppskattar de stora gräsytor och det öppna landskap som på många 
platser finns i Tuve. Att ta delar av dessa i anspråk för bebyggelse upprör många som 
har flyttat till Tuve just för naturen och stadsdelens glesa karaktär.  
Många av Tuveborna har upplevt Tuveraset 1977 och känner fortfarande mycket starkt 
för området. Att bygga delvis på och nära rasområdet ifrågasätts i flera av de inkomna 
synpunkterna. Man tycker att det är respektlöst och man har också ett bristande 
förtroende för kommunen sedan händelsen. De stora gräsytor som idag utgör 
rasområdet används som strövområde.  
Även Hisingsparken värnas av många och man vill inte att parken ”naggas” i kanten av 
bebyggelse. Även delområde 7 ingår i Hisingsparken och värnas av de boende i 
närheten. 
 
Kommentar: Kontoret har bedömt att Tuve även efter en komplettering kommer att ha 
mycket stora grönytor att tillgå för de boende. Här har alla nära till rekreation både i 
närområdet och i de stora naturområden som omger Tuve på alla sidor. Programmets 
mål har varit att alla bostadsområden även i fortsättningen ska ha nära till ett lokalt 
grönområde. Programförslagets delområden har minskats i den norra delen som rör 
rasområdet efter de synpunkter som kommit in och de geologiska undersökningar som 
gjorts. Även de delområden som rör Hisingsparken har justerats till en mindre del 
exploatering. 
 
Platser 
 
Delområde 1A. Ett svar har inkommit angående denna plats. Synpunkten gäller närheten 
till kraftledningen i nordväst och oro över att detta kan vara skadligt. 
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Kommentar: Det föreslagna delområdet ligger ca 100 m från kraftledningen vilket är det 
ungefärliga avstånd som rekommenderas vilket är ett större avstånd än från befintliga 
hus. Den östra delen av området har tagits bort med hänsyn till Tuve kyrka och dess 
känsliga omgivningar. 
 
Delområde 1B. De boende i angränsande områden har haft synpunkter på ökad trafik 
och man är orolig över att det kommer att bli för trångt mellan husen. 
 
Kommentar: Delområdet har justerats något efter den geologiska undersökningen och är 
nu något större. Området bedöms dock vara lämpligt för bebyggelse. Delområdet 
kommer att knyta samman de befintliga bostadsområdena och utformas med lägre rad- 
eller enbostadshus. 
 
Delområde 2A+B. Flera av de inkomna synpunkterna uttrycker en oro inför ett bygge 
delvis på och i anslutning till rasområdet och hur det kommer att påverka marken och 
bebyggelsen runt omkring. Man litar inte heller på kommunens förmåga att trygga ett 
sådant område från framtida katastrofer. Man menar också att det är respektlöst mot de 
drabbade att bygga på platsen. 
 
Kommentar: Kontoret har genomfört en geologisk undersökning av hela rasområdet och 
dess närmaste omgivningar. Efter undersökningen och de synpunkter som kommit in 
har de föreslagna områdena minskats. 
 
Delområde 2C. Inkomna synpunkter upplyser om att området är fuktigt vilket gör att 
det inte passar att bebygga dessutom vill man gärna ha kvar bollplanen. 
 
Kommentar: Med hänsyn till grönområdet och den domarring som ligger väster om 
delområdet samt delområdets dåliga ljusförutsättningar har kontoret tagit bort detta 
delområde ur förslaget. 
 
Delområde 2D. Någon tror att det ska byggas höghus på den föreslagna platsen och 
menar att detta inte passar i Tuve. Man ser också att bollplanen används av barn och vill 
ha denna kvar. 
 
Kommentar: Programförslaget har inte tagit ställning i frågan om höghus. Dock föreslås 
en högre exploatering här än i de mer perifera delområdena. Kontoret kommer i 
detaljplaneskedet att bedöma om denna plan kommer att ligga kvar eller om den ska 
ersättas eller inte.  
 
Delområde 3B. Området används för lek och rekreation av dem som bor i närområdet 
och man vill därför inte att platsen bebyggs. 
 
Kommentar: Delområdet har med hänsyn till den historiska väg som nu används som 
promenadstig minskat områdets utbredning. Stigen passerar längs områdets norra kant. 
Det finns även lämningar av gravar och bosättningar på platsen varför området minskats 
ytterligare i öster. 
 
Delområde 5D. Här menar man att det inte passar med höghus eftersom det skulle störa 
Tuves karaktär och att det skulle skugga befintlig bebyggelse öster om delområdet. Man 
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hänvisar också till Tuves glesa karaktär som något positivt och bevaransvärt. Bostäder i 
anslutning till en högt trafikerad väg menar man inte kommer att vara attraktivt. 
 
Kommentar: Programförslaget har inte tagit ställning i frågan om höghus. Dock föreslås 
en högre exploatering här än i de mer perifera delområdena. Delområdet ligger mycket 
nära Tuve torg och spelar en mycket viktig roll för Tuves centrala delar och 
utvecklingen av dessa. Den bör därför exploateras enligt förslaget. Den gata som 
passerar är inte någon högt trafikerad led och kommer i förslaget att gestaltas så att den 
ges en mer stadsmässig karaktär. Det grönområde som tas i anspråk har kontoret 
bedömt som mindre värdefullt. 
 
Delområde 5E. Flera synpunkter har kommit in. Området används flitigt av de boende i 
närområdet och här finns flera sällsynta arter av både flora och fauna. 
 
Kommentar: Delområdet har tagits bort ur förslaget med hänvisning till de stora 
värdena i området. 
 
Delområde 6A+B. Inkommen synpunkt från boende i Västra Gunnesgärde protesterar 
mot byggnation. Man undrar hur parkeringsplatser ska lösas för befintliga och 
tillkommande bostäder. Man undrar även över vad som kommer att ske med befintligt 
daghem. 
 
Kommentar: I samband med detaljplanearbetet kommer nya parkeringsplatser att 
anordnas för de nya bostäder som byggs. Befintliga parkeringar kommer inte att 
försvinna utan möjligen omorganiseras. Detta berörs också i detaljplanearbetet och sker 
efter samråd med berörd fastighetsägare. 
 
Delområde 7 är idag ett orört naturområde utan anlagda stigar som i övriga 
Hisingsparken. Det används mycket av både barn och vuxna men även av närliggande 
förskolor som använder området i undervisningen. Inkomna synpunkter pekar på att 
området är markerat som värdefull mark för friluftsliv i ÖP99 samt ingår i 
Hisingsparken.  
 
Kommentar: Kontoret har efter inkomna synpunkter minskat delområdet. 
 
Delområde 8A används idag delvis av skolan som har en bollplan i den västra delen. 
Här finns även andra ytor som planerats för lek men som idag är förfallet och igenvuxet. 
Synpunkterna rör delvis barnens möjlighet till lek mellan skolan och Brunnehagens 
bostadsområde. Man menar att framför allt bollplanen används mycket av barn. Övriga 
delar tycker man har förfallit och menar att det är därför de inte används. Här finns även 
en mycket fin örtagård som sköts av Tuve örtagårdsförening. Anläggningen är mycket 
populär och uppskattas av många i Tuve. Många är oroade över att den kommer att 
försvinna eller störas av planerad bebyggelse. 
 
Kommentar: Området är idag delvis misskött medan andra delar vittnar om en flitig 
användning. Förslagets idé för delområdet bygger på att örtagården ska vara kvar, plats 
för ett arboretum i anslutning Hinnebäcksstråket planeras också. Efter inkomna 
synpunkter har kontoret beslutat att minska det föreslagna området något i väster för att 
ge större plats i anslutning till skolan. 
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Delområde 8B-C ligger delvis inom Hisingsparken vilket oroar många som menar att 
denna inte bör exploateras. Några är också oroliga över en bebyggelse som ytterligare 
skär av befintliga bostadsområden från parken trots att man förstår att dagens koppling 
behöver förbättras. Man uppmärksammar också Gunnestorpsvägen som en farlig barriär 
mellan bostäder och park. 
 
Kommentar: Kontoret har justerat delområdena något så att de inte ska ta 
Hisingsparkens mark i anspråk. Det är dock viktigt att dagens situation förbättras. Detta 
kan ske med bebyggelse eller med andra åtgärder.  
 
Delområde 9A. De boende i Östra Gunnesgärde har inkommit med synpunkter på att 
förslaget tar deras mark i anspråk. Man menar att man vill ha både parkeringsytor och 
grönytan närmast Finlandsvägen bevarade. 
 
Kommentar: Den ekonomiska föreningen för Östra Gunnesgärde har tidigare inkommit 
med en förfrågan om att bygga på föreningens mark. Denna plats togs därför med i 
programmet. Nuvarande styrelse har inte samma önskan och delområdet har därför 
minskats men ligger kvar. Eventuella förändringar av markanvändningen kommer att 
diskuteras med markägaren. Kontoret menar dock att området utgör en strategiskt viktig 
plats i Tuve och bör ligga kvar i sin södra del. 
 
 
REVIDERING AV PROGRAMMET 
 
Programmet har reviderats. Plats 2A, 5E och 9B stryks. Plats 1A, 2B och C, 3B, 7, 8A,B 
och C samt 9A har reducerats. Plats 1B utökas p.g.a. att plats 2A stryks. 
 
Kartor på nästa sida visar samrådsförslag samt reviderat förslag. 
 
Vad händer nu?  
För varje plats som blir aktuell för bebyggelse kommer stadsbyggnadskontoret att 
upprätta detaljplan. Myndigheter, förvaltningar, sakägare och andra berörda ges då åter 
möjlighet att lämna synpunkter och påverka utvecklingen av Tuve. 
 
 
 
 
 
 
Kenneth Fondén Eva Tenow 
Planchef Planarkitekt 
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