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Samrådsredogörelse 

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

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

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

18 april till 29 maj 2012.  

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

ner var närvarande. Representanter från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, 

stadsledningskontoret, Norra Hisingens stadsdelsförvaltning och exploatörerna fanns på 

plats.  

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

bullerutredning, att den geotekniska utredningen behöver kompletteras, att parkering 

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

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

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

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

mot Ankarhjelmsvägen. Skog bör sparas mellan förskolan och Ankarhjelmsvägen.  

Kontoret bedömer att framförda synpunkter har hanterats genom kompletterande utred-

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

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

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

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

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

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

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

byggrätt för komplementbyggnad (t ex cykelförråd). 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret för kännedom och 

beaktande vid planens genomförande.  

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

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget och godkänner genomförande-

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

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

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

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

fintlig kollektivtrafik och service.  

 

Kommunen erhåller en utgift för utbyggnad av de kommunaltekniska anläggningar-

na inom allmän plats. Åtgärderna kommer att finansieras genom markförsäljningen 

respektive tomträttsupplåtelsen till exploatörerna. Inkomsterna bedöms överstiga ut-

gifterna, vilket innebär att detaljplanens ekonomiska konsekvenser är godtagbara för 

kommunen.  

 

Genomförandet av byggnation inom den föreslagna förskoletomten är avhängigt om 

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

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

taljplanen.  

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

ningen.  

 

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

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

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

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

utrustning i fjärrvärmecentralen och proppa fjärrvärmeledningen. 

Kommentar: Informationen förmedlas till exploatören.   

 

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

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

gällande markupplåtelseavtal mellan GENAB och Göteborg stad. I området öster 

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

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

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

bedöms kosta 3 miljoner kronor.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

rådet utefter Nolehultsvägen där samtliga ledningars förhållande till varandra och till 

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

teras av berörda.  

 

I skriften ”Miljöanpassat byggande” från fastighetskontoret anges riktlinjer för 

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

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

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

matorstation inom parkeringsområdet vid förskolan.  

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

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

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

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

cering bestäms i samband med projektering inför genomförandet.  

 

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

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

Kommentar: Noteras.  

 

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

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

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

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

om utrymme i soprummen.  

 

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

finnas separata miljöhus inritade på illustrationskartan vilket är utmärkt. Sopbilarna 

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

sen ser ut att vara rejält tilltagna.  

 

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

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

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

nordväst om planområdet.  

 

Återvinningsplatsen vid Tuve torg ligger nära den planerade cirkulationsplatsen och 

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

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

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

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

kretsloppkontoret och förpacknings- och tidningsinsamlingen i god tid. 

Kommentar: Noteras.  

 

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

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

lämningsområde med höga kulturhistoriska värden negativt.  

Kommentar: Noteras.  

 

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

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

förskoleverksamhet. I samband med bostadsutbyggnaden behövs fler förskoleplatser 

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

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

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

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

 

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

valtningen föredrar alternativet med en förlängning av spillvattenhuvudledningen 

där anslutningen kan ske med självfall.  

Kommentar: Genomförandebeskrivningen uppdateras i enlighet med Lokalnämndens 

önskemål avseende anslutning till spillvattennätet.  

 

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

förvaltningens synpunkter beaktas.  

 

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

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

och uteplats ordnas på bullerskyddad sida av byggnad.  

 

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

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

 

Tillgängligheten mellan Tuve torg och Ankarhjelmsvägen bör säkerställas via be-

fintliga gångstigar i skogsområdet.  

 

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

kan röra sig genom området.  

 

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

das.  

Kommentar: Plankartans bestämmelser avseende trafikbuller följer Boverkets allmän-

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

 

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

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

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

 

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

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

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

ställer allmän gångtrafik genom det södra bostadskvarteret, från Lilleskogsvägen till 

Nolehultsvägen.  

 

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

slutsatsen är att det inte ställs krav på kompensationsåtgärder.  

 

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

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

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

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

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

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

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

flyttas. Dricksvattenkapaciteten är begränsad i Lillskogsvägen, förbindelsepunkt kan 

alternativt upprättas vid Nolehultsvägen. Plankartan ska kompletteras med bestäm-

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

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

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

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

behandlas med oljeavskiljare före avledning till allmän dagvattenledning. Material-

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

koppar eller zink undvikas.  

Kommentar: Trafikkontorets dagvattenledning kommer att flyttas. Bestämmelse om 

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

har kompletterats. En planbestämmelse anger att dagvatten från parkeringsytor med 

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

tenledning.  

 

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

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

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

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

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

ett signum till området. 

Kommentar: Utformningen av utemiljön inom kvartersmarken för bostäderna redovisas 

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

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

vad gäller husens placering och höjder.  

 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg vill att planhandlingen kompletteras med be-

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

byggnad av brandpostnätet. Brandposter bör redovisas enligt tillämpbara delar i 

VAV P83 och VAV P76.  

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

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

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

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

strategisk fråga för Norra Hisingen och förvaltningen anser att samrådshandlingen 

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

många aspekter av begreppet Hållbar utveckling som kan främjas eller tillgodoses 

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

 

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

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

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

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

genom att anlägga trygga och tillgängliga stråk.  

 

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

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

ändringarna av Nolehultsvägen kommer att skapa visuella förändringar och upple-

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

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

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

dets rykte.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

läggs igen.  

 

Förvaltningen menar att det fortsatta planarbetet bör utreda behovet och möjligheten 

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

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

 

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

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

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

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

ventilationsutrymmen. 

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

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

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

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

tomten säljs kommer ett avtalsservitut bildas som säkerställer allmän gångtrafik genom 

kvarteret, från Lilleskogsvägen till Nolehultsvägen. Förskolebyggnadens höjd planeras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Trafikkontoret förutsätter att erforderliga investeringsmedel finns för att kunna 

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

gäller även tillkommande gång- och cykelbanor. Vidare förutsätter Trafikkontoret 

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

drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som Trafiknämnden ska 

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

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

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

uppfyller behoven enligt parkeringstalen.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tude.  

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

ningstiden.  

 

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

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

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

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

av länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste ta fram en komplett bullerutredning som 

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

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

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

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

kommunen i högre grad måste anpassa byggrätterna efter områdets bullerförutsätt-

ningar.  

 

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

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

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

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

hetsmarginal. Vidare saknar beräkningarna känslighetsanalyser med avseende på an-

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ner laga kraft.  

 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör utreda möjligheten att ta omhand dagvatten 

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

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

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

följdverkningar dagvattenavledningen kan förväntas få för den mottagande recipien-

ten. Finns tillräckliga utjämningsmagasin och kapacitet nedströms? Exploateringar 

vid Backaplan kan medföra att en del utjämningskapacitet för dagvatten försvinner 

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

 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrel-

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

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

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

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

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

angeläget att placera bostadshusen relativt nära Nolehultsvägen samt att utnyttja de 

centralt belägna tomterna väl.  

Planförslaget säkerställer en ljudmiljö utomhus vid fasad som uppfyller avsteg från 

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

plats klaras i enlighet med huvudregeln.  

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

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

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

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

dBA.  

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

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

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

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

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

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

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

bästa lösningen.  

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

lastning sänks till 20 kPa.  

Dagvattenutredningen har uppdaterats och kompletterats. Större delen av planområdet 

består av fastmarksjord eller lera. Lokalt omhändertagande med infiltration bedöms 

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

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

att påverkas av exploateringen inom planområdet.  

 

16. Försvarsmakten Högkvarteret har inget att erinra.  

 

17. Svenska Kraftnät har inget att erinra.  

 

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

Eventuell undanflyttning bekostas av exploatören.  

Kommentar: Noteras.  

 

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

våer som överskrider riktvärdena. Vid tillämpningen av kommunens egna riktvärden 

för trafikbuller anges olika värden i planbestämmelserna och planbeskrivningen. 

Trafikverket ställer sig dessutom tveksamt till hur bullerutredningarnas slutsatser 

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

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

Kommentar: En komplett trafikbullerutredning har tagits fram och planhandlingarna 

har uppdateras. Ljudnivån inomhus i förskolebyggnaden säkerställs i samband med 

bygglov.  

 

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

området. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

någon sidoförskjutning. 

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

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

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

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

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

ring. Cirkulationsplatsen är dimensionerad för stombusslinjen med boggiebussar.  

 

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

område. 

 

Sakägare 

Inkomna synpunkter från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

övriga finns sammanställda och kommenterade på sidan 19.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

behöver sänkas.  

 

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

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

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

husen förskjuts mot Tuve centrum. Anslutningsvägen mellan Nolehultsvägen och 

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

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

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

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

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

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

taljplanen. Under samrådsmötet gavs förskönande intryck som inte stämmer med 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuvefabriken eller längs Tuvevägen i öster.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bör tas bort ur handlingarna.  

 

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

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

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

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

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

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

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

skolan. Tångenvägen behöver kompletteras med en vändplats. Nolehultsvägen bör 

utformas utan stenläggning för att inte öka trafikbullernivån.  

 

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

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

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

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

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

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

det rivna Glöstorpshemmet blir bebyggt men den föreslagna bebyggelsen medför 

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

ökad biltrafik på Glöstorpsvägen och Lilleskogsvägen och framför att hastighets-

dämpande åtgärder ses över och kompletteras på dessa gator.  

 

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

(Ankarhjelmsvägen 34 C) (gemensam skrivelse med Tuve 10:132, 10:133 & 

10:134) framför att punkthusen i den norra delen upplevs som för höga och att 

markparkering och tillfartsvägar upptar stor yta och ger ett negativt intryck. De före-

slår att befintliga parkeringshus utnyttja eller att dessa kompletteras. De är tvek-

samma om den gröna zonen inom förskoletomten är tillräckligt bred mot Ankarh-

jelmsvägen för att uppnå en grön ridå. En bättre placering för förskolan är den öpp-

na gräsytan norr om. De är tveksamma till att en förskola med upp till 8 avdelningar 

kan ge en bra miljö och förutsättningar för pedagogiskt arbete. En barnkonsekvens-

analys efterfrågas. Parkeringsbehovet bedöms vara för högt, personalparkering är 

onödig då det finns goda bussförbindelser. De föreslagna flerbostadshusen öster om 

Tuve torg är för höga, de tar inte hänsyn till Tuves karaktär av landsbygdsbebyggel-

se med låga hus. Punkthus föredras framför lamellhus. Husen är placerade för nära 

skogspartiet norr om husen, bergschakter ska undvikas. Gästparkeringen har en då-

lig placering mitt i dalgången, använd istället den stora parkeringen vid Tuve torg 

alternativt placera i garage under husen. De ifrågasätter om Nolehultsvägen blir mer 

stadslik och föreslår att den görs så smal som möjligt, med två körfält och tillhöran-

de gång- och cykelbana. De undrar varför korsningen Glöstorpsvägen – Nolehults-

vägen ska göras om till en rondell och om den befintliga gång- och cykelvägen öster 

om Nolehultsvägen försvinner.  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Inkomna synpunkter från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

övriga finns sammanställda och kommenterade på sidan 19.  

 

33. Boende på Tångenvägen 31 (Tuve 9:26) anser att 35 meter höga hus inte hör 

hemma bland lågbebyggelsen som finns i området och husen ger negativ miljöpå-

verkan. Han protesterar även mot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrk-

väg.  

 

34. Boende på Lilleskogsvägen 29 (Tuve10:114) framför att de föreslagna flerbo-

stadshusen i sju våningar öster om Tuve torg förändrar områdets karaktär på ett oac-

ceptabelt sätt. Husen kommer att ge skugga, begränsa öppenheten och försämra bo-

endemiljön. Han anser att radhus passar bättre, om det inte är möjligt ska husen be-

gränsas till fyra våningar. Byggfordon och större fordon bör inte använda Lille-

skogsvägen som tillfart.  

 

35. Boende på Lilleskogsvägen 29 (Tuve10:114) menar att höghus fördärvar områdets 

karaktär på att oacceptabelt sätt. Husen ger skugga och begränsar öppenheten. För-

ordar lägre hus, helst radhus, högst tre våningar. Befintliga kvaliteter som en fin an-
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passning till omgivande natur måste bevaras. Byggfordon och större fordon bör inte 

använda Lilleskogsvägen som tillfart. 

 

36. Boende på Norumshöjd 92 (Tuve 9:65) tycker att förslaget överlag är bra men att 

byggnadshöjder och lokaler är frågor som stadsbyggnadskontoret behöver jobbar 

vidare med. Han föreslår att flerbostadshusen i den norra delen sänks med 1-2 vå-

ningar för att få ett annat avtryck i omgivningen och en trevligare miljö runt husen. I 

området öster om Tuve torg är det viktigt att detaljplanen ställer hårdare krav på lo-

kaler alternativt kontor i bottenplan, t ex endast tillåta lokaler alternativt kontor i 

bottenplan i de delar i samtliga tre hus som vetter mot det nya torget. Torget ger 

möjlighet till uteserveringar i läge med söder- och västersol. Byggnaderna bör sän-

kas till fem våningar (20 meter) för att skapa ett mer öppet torg som ger en trygg 

och behaglig mötesplats.  

 

37. Boende på Norumshöjd 99 (Tuve 9:65) vill inte ha höghus och parkering utanför 

sin balkong.  

 

38. Boende på Norumshöjd 100 (Tuve 9:65) anser att nio-tiovåningshus i den norra 

delen kommer att förändra bilden av stadsdelen till det sämre. Fyra till fem våningar 

höga hus är att föredra. Högre hus ger skugga för befintliga hus och den föreslagna 

förskolan. Parkeringen i nordvästra delen minska grönytan i området. Utfarten kan 

bli osäker.  

 

Övriga 

Inkomna synpunkter från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och 

övriga finns sammanställda och kommenterade på sidan 19.  

 

39. Boende på Ankarhjelmsvägen 30 C, 32 B och 32 C (gemensam skrivelse med 

fastighetsägare till Tuve 10:136 och 10:138). Se yttrande nummer 33.  

 

40. Boende på Ankarhjelmsvägen 30 B protesterar mot tiovåningshus som förstör 

småstadskänslan och sticker upp över trädkronorna på Ankarhjelmsvägen. En ny 

förskola kan byggas på samma plats som befintlig istället för att förstöra det fina 

skogspartiet som även utgör bullerskydd. De anser att en ny bilväg tvärs igenom 

Tuve är helt fel.  

 

41. Boende på Almhöjdsvägen 48 menar att hus i sju och tio våningar riskerar att ge 

Tuve en känsla av betongghetto. En ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrk-

väg medför bara nackdelar för boende i området.  

 

42. Boende på Almhöjdsvägen 48 anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och 

Tuve Kyrkväg bara medför nackdelar för boende i området. Hus i 10 respektive 7 

våningar är för höga för att passa in i den natursköna miljön.  
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43. Boende på Almhöjdsvägen 59 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg. För att öka nyttjandet av Tuve torg föreslås anläggande av en lek-

plats/lekpark för att skapa ett större folkliv vid torget. Goda exempel är lekplatsen 

vid Eriksberg och skateboardparken vid Bergakungen.  

 

44. Boende på Almhöjdsvägen 78 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

45. Boende på Kålsängevägen 23 uppskattar inte förslaget med en ny väg mellan No-

lehultsvägen och Tuve Kyrkväg.  

 

46. Boende på Petters Hage 8 undrar över planerna för ett flertal höga flerbostadshus 

när lägenheterna i bostadsrättsföreningen Vitsippan verkar vara svårsålda. De före-

slår radhusbebyggelse istället eftersom det är attraktivt med markkänsla, särskilt för 

unga med barn och äldre personer.  

 

47. Boende på Petters Hage 29 anser att det blir för hård exploatering av området 

kring Tuve torg och Norumshöjd och vill inte ha höga hus eller en ny väg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg. Höga flerbostadshus leder till skuggning och 

ökad trafik. Ytterligare bostäder i Tuve och på Hisingen kräver en förbättring av 

kommunikationerna mot fastlandet.  

 

48. Boende på Snarberget 9 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

49. Boende på Stenlyckan 21 motsätter sig höga flerbostadshus norr om Tuve cent-

rum, det passar inte i landskapet. De är även emot en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg.  

 

50. Boende på Tuve Kyrkväg 13 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

51. Boende på Tuve Kyrkväg 17 är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

52. Boende på Tångelund 2 anser att den nya förskolan kan byggas på samma plats 

som den nuvarande. De är emot en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrk-

väg. 

 

53. Boende på Tångelund 9B vill inte ha några höga flerbostadshus eftersom lågbe-

byggelse dominerar i området idag. De ser inga skäl för en ny väg mellan Nole-

hultsvägen och Tuve Kyrkväg.  
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54. Boende på Tångelund 9C motsätter sig tiovånings flerbostadshus i den norra de-

len, högst två våningar är lämpligt. Höghus kan istället byggas vid gamla panncen-

tralen. Han anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg är onödig 

då en redan påbörjad väg finns strax norrut. 

 

55. Boende på Tångelund 11C vill inte ha höga flerbostadshus i den norra delen. Vä-

gen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. Han 

föreslår att ny bebyggelse utreds inom området väster om Västra Tuvevägen, både 

söder och norr om fd panncentralen för Norumshöjd. En förbindelse mellan Kärrda-

len och Tuve torg behöver även ordnas.  

 

56. Boende på Tångelund 12 anser att förskolans nya läge inte får innebära en sämre 

säkerhet för barnen och förslår att förskolan istället placeras nordost om gångtun-

neln mellan Norumsgärde och Tuve torg. Med föreslagen placering kommer männi-

skor att gå över Nolehultsvägen istället för att använda gångtunneln.  

 

57. Boende på Tångelund 18 motsätter sig höga flerbostadshus norr om Tuve centrum 

och en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg.  

 

58. Boende på Tångengården 14 är kritiska till att en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg medför att en stor mängd skolelever och förskolebarn blir tvung-

na att korsa vägen.  

 

59. Boende på Tångenvägen 15 anser att vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. Flerbostadshus i nio till tio våningar 

stämmer inte med stadsbilden och ger skugga för bostäder på Norumshöjd och 

Tångenvägen vilket försämrar boendemiljön.  

 

60. Boende på Tångenvägen 22 vill att busshållplatsen mellan Tuve torg och No-

rumsgärde för linje 17 som tidigare fanns ska återställas. För äldre personer är det 

för långt att gå till nuvarande hållplatser.  

 

61. Boende på Tångenvägen 30 A kräver att en rejäl trädridå behålls mellan nya för-

skolan och husen på Tångenvägen för att dämpa ljudnivån från förskolans utomhus-

aktiviteter och det visuella intrycket av byggnaden. De vill se korrekta ritningar av 

hur punkthusen i norra delen och förskolan upplevs från marknivå på tre platser; de-

ras tomt, grusplanen i norr samt Norumsgärde. Punkthusens höjd behöver begränsas. 

Den eventuella, framtida vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska tas 

bort ur planhandlingarna.  

 

62. Boende på Tångenvägen 32C påpekar att det saknas planer för hantering av tillfart 

från öster med bil till nya förskolan. Han föreslår att Tångenvägen kompletteras med 

en vändplan och korttidsparkering vid slutet av gatan samt att stoppförbud införs för 

den övre delen av Tångenvägen för att undvika att kaos uppstår. Den ej beslutade 

vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska tas bort ur planhandlingarna. 
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Den föreslagna utformningen av Nolehultsvägen med ett körbart mittfält är en tra-

fikfara och medför buller. Hänsyn måste tas till barnvagnar och handikappfordon 

vid övergångsställen.  

 

63. Boende på Tångenvägen 34A anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg är olämplig. Förskolan bör flyttas längre söderut så att en del skog kan be-

hållas som skydd mot buller från trafiken på Nolehultsvägen. De höga flerbostads-

husen i den norra delen skadar bilden av Tuve, högst sex våningar är acceptabelt. 

Färre antal lägenheter kan kompenseras med villor utmed t ex Petters Hage. De fö-

reslår även att Västra Tuvevägen – Tångedalsvägen förlängs fram till Hukevägen i 

framtiden.  

 

64. Boende på Norumsgärde 1 respektive 5 framför att det norra huset inom försko-

lans nuvarande tomt är för högt och blir för dominerande och förslår att antalet vå-

ningar minskas, att husen får olika höjd (15, 10 och 5 våningar) eller att bostäderna 

planeras ovanpå huvudbyggnaden vid Tuve torg. Den planerade infarten och parker-

ingsplatsen mot norr innebär att en uppskattad grönyta försvinner och att biltrafiken 

nära befintliga bostäder ökar. Parkeringsplatsen blir svåråtkomlig för boende och 

besökare med rörelsehinder. De föreslår att den istället placeras mellan det södra hu-

set och stadsdelshuset och utnyttjar befintlig tillfart till norra delen av Tuve torg. De 

anser att det är olämpligt att bygga en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg.  

 

65. Boende på Norumsgärde 9 anser att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve 

Kyrkväg är olämplig och framhåller särskilt etiska, moraliska skäl då vägen går rakt 

genom rasområdet med ett stort antal begravda bostadshus. Han framför att de bo-

ende i området bör tillfrågas vid planering av gång- och cykelbanors vägdragning.  

 

66. Boende på Norumsgärde 14 menar att närheten mellan olika delar av Tuve inte är 

skäl för en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg. De boende åker ofta 

till andra torg/köpställen.   

 

67. Boende på Norumsgärde 20 motsätter sig hus i 10 våningar i den norra delen, de 

blir för höga i förhållande till befintliga bostadshus. Han anser att en ny väg mellan 

Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ger negativa konsekvenser för Norumsgärde.  

 

68. Boende på Norumsgärde 31 menar att planen leder till att Tuves karaktär föränd-

ras negativ med höga hus. De anser att obebyggda grönytor inte ska förädlas utan 

skötas om med bibehållen undervegetation. Hus i nio till tio våningar kommer att 

dominera stadsbilden och förändra Tuve till en höghusförort. Högst 5 våningar ska 

tillåtas. Höga hus ger skugga för trädgårdar och stråk intill. De efterfrågar tydligare 

illustrationer av planerade hus som redovisar hushöjderna. De ifrågasätter kommu-

nens val av byggherre i den norra delen. Parkeringen för bostäderna i den norra de-

len bedöms vara underdimensionerade och de anser att parkering i tillräcklig mängd 

ska lösas i parkeringsgarage istället. Även flerbostadshusen öster om Tuve torg ska 

vara högst 5 våningar, det vill inte se en port av höga hus. De vill ha ett löfte om att 

nuvarande förskola inte rivs innan den nya är färdig. Den nya förskoletomten inne-
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bär en mindre gård än nuvarande, de menar att det är bättre att bygga den större för-

skolan vid det nuvarande läget. De befarar att det blir en sämre utomhusmiljö för 

barnen med ca 170 barn inom samma gård. De önskar att vägen mellan Nolehults-

vägen och Tuve Kyrkväg tar bort ur planhandlingarna och att en försäkring från 

kommunen om att den nya bebyggelsen inte kommer att utgöra argument för att vä-

gen måste anläggas. De efterfrågar ett underlag som visar eventuella demografiska 

förändringar när planområdet är utbyggt.  

 

69. Boende på Norumsgärde 33 vill att detaljplanen anger att befintlig förskola inte 

får rivas innan inflyttning i de nya förskolelokalerna har skett. De anser att den nya 

förskolan ska ha högst fem till sex avdelningar. De föreslår att planerade bostadsrät-

ter respektive hyresrätter byter plats för att bättre uppnå ambitionen om en bland-

stad. De föreslår hus i högst fem till sex våningar med hänsyn till stadsbilden och 

skuggning vintertid. Antalet våningar kan sänkas utan att frångå programmet för 

Tuve som angav 60 lägenheter vid Nolehultsvägens förskola. Parkering för bostä-

derna i norra delen bör placeras under byggnaderna för att minska påverkan på 

grönytorna. Den ej beslutade vägen mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ska 

tas bort ur planhandlingarna. De saknar en övergripande plan och vision för Tuve 

torg, det behövs för att förbättra service och trygghet i Tuve centrum. De vill se fler 

näringsidkare, t ex kvällsöppet café med uteservering, klädaffär mm vid torget.  

 

70. Sekreterare i Norumsgärde, boende på Norumsgärde 37 är kritisk till att planen 

medför att gröna områdena försvinner, det är det gröna som kännetecknar Tuve. Han 

menar även att hus i tio våningar intill ett radhusområde ändrar stadsbilden radikalt. 

Det är rimligt med högre hus närmare centrum med en övergång till lägre hus utan-

för.  

 

71. Gemensam skrivelse från 13 personer, Boende på Norumsgärde 36,40,41,42,43 

och 44 protesterar mot de nya bostadshusen och en ny väg mellan Nolehultsvägen 

och Tuve Kyrkväg. De höga bostadshusen förändrar hela stadsdelens utseende och 

Tuve kan inte svälja alla inflyttande. De menar att genom tränga ihop många männi-

skor på för liten yta ökar risken för sociala problem. De ifrågasätter att befintlig för-

skoletomt är för liten för en ny större förskola.  

 

72. Boende på Norumsgärde 124 anser flerbostadshusen i norra delen leder till kraf-

tigt ökad trafik på Nolehultsvägen och skuggning.  

 

73. Boende på Norumsgärde 176 undrar om medborgardialogen genomfördes 2010 

eller 2011. Trots synpunkterna som framfördes under dialogen föreslås hus med tio 

våningar som ger skugga för befintliga bostäder och ny förskola. Det förändrar 

stadsbilden markant, fem till sex våningar höga hus hade inte påverkat så mycket. 

En ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg leder till ökad trafik och för-

stör ett område som används för rekreation.  

 

74. Boende på Norumshöjd 74 anser våningshöjden bör sänkas med en till två våning-

ar för de två husen närmast busshållplatsen Tuve centrum med hänsyn till omgiv-

ningen. Han anser att hushöjden är för hög oavsett om husens översta våning inne-
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håller fläktrum etc. En lägenhet är att föredra istället för fasad utan fönster. Han an-

ser att lokalytor ska främjas för att ge möjlighet att etablera mindre företagskontor 

eller liknande som innebär aktivitet dagtid. Detaljplanens bestämmelse om högre 

våningshöjd i bottenplan är inte tillräckligt för att åstadkomma lokaler utan risken är 

att det blir bostäder från början som aldrig omvandlas. Ett torg i markplan bör inte 

omgärdas av bostäders uteplatser utan café, butiker, lokaler eller kontor.  

 

75. Boende på Arvesgärde 17 undrar var nyinflyttande barn ska gå i skolan då Gun-

nestorpsskolan har fulla klasser. Hon påtalar att Glöstorpsskolans är i behov av upp-

fräschning och ombyggnad och att det bör prioriteras före ombyggnad av Tuve torg.  

 

76. Boende på Lökekullen 16, Säve framför att en översyn av Tuve centrum är efter-

längtad för boende norr om centrumbebyggelsen. Det behövs en vägförbindelse 

norrut mot Tuve Kyrkväg. Avsaknaden av bostäder vid Tuve torg leder till att torget 

dör ut när affärerna stänger för kvällen. En förtätning med bostäder vid torget bör 

ingå i detaljplanen. Utefter Nolehultsvägen finns sedan länge ett spårreservat (kol-

lektivtrafikreservat) vilket är borttaget i planförslaget. Ett spårreservat bör även i 

framtiden finnas för utbyggnad av kollektivtrafik till kommande bebyggelse norrut. 

Med de föreslagna punkthusen i södra delen finns inte plats för spårväg. En del av 

föreslagna bostäder klarar inte gällande bullernivåer och planen behöver omarbetas 

så att gällande och kända kommande regelverk uppfylls.  

 

77. Boende på Storhöjdsgatan 19 anser att det behövs mer än en omgestaltad gata och 

ett par punkthus för att uppnå något som kan kallas stadsmässig omvandling. Han 

ser gärna en förändring till kvartersstad, att punkthusen blir lägre med bredare bot-

tenvåningar som ansluter till vägen och kan inrymma butiker och café. Hämta inspi-

ration från Nya Kvillebäcken, Eriksberg och Linné.  

 

78. Anonym framför att en ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg ger vib-

rationer i marken, trafik och buller. Det finns fina naturvärden och är ett bra område 

för barnen.  
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Sammanställning av inkomna synpunkter med kommentarer 

Eventuell framtida trafiklänk 

Många Tuvebor är emot en framtida ny väg mellan Nolehultsvägen och Tuve Kyrkväg, 

de anser att den inte behövs och att det är ett mycket känsligt läge eftersom det går över 

skredområdet.  

 

Kommentar: Det finns inga beslut om att en ny väg ska byggas. Detaljplanen ska inte 

hindra en eventuell framtida utbyggnad. Den illustrerade vägen tas bort från illustra-

tionsritningen.  

 

Allmänt om bebyggelsen 

Punkthusen ökar kontrasten mellan olika områden i Tuve istället för att integrera norra 

och centrala Tuve. De avviker mot nuvarande stadsbild och ger sämre utsikt och boen-

dekvalitet. Höjden på höghusen behöver sänkas.  

 

Det är viktigt att vara aktsam om Tuves identitet, natur- och kulturmiljön. Ny bebyggel-

se ska vara i högst 3 våningar.  

 

Kommentar: En översyn har gjorts av planförslagets nya bostadshus. Bland annat har 

byggnaderna studerats i en digital 3D-modell. Noggrannare underlag vad gäller hus-

höjd, byggrätt, planlösningar och placering har tagits fram. Arbetet har lett till att till-

låtna byggrätter och hushöjder har sänkts. Antalet lägenheter är dock ungefär lika 

stort.  

 

Detaljplanen möjliggör ett tillägg med ny modern bebyggelse i Tuve. En ny hustyp till-

förs, punkthus i 5-9 våningar. Stadsbilden kommer därmed att förändras, avsikten är att 

det ska uppfattas som ett positivt tillskott med de två nya grupperna av hus. Det bor 

idag färre invånare per bostad i Tuve jämfört med tidigare, invånarantalet har minskat 

betydligt, från ett invånarantal på 14 000 till knappt 9 000 idag. Det är angeläget att 

öka invånarantalet för att behålla befintlig service och utveckla stadsdelen. I dessa cen-

trala delar av Tuve är det viktigt att hushålla med marken genom att möjliggöra en 

högre exploatering än 3 våningar. Läget ger de boende nära till service och kollektiv-

trafik.  

 

Norra delen (Bostadsbolaget) 

Kritik framförs mot flerbostadshus 9-10 våningar, 35 meter höga. De anses inte höra 

hemma i låghusbebyggelsen i Tuve centrum. Sänk hushöjden, minska antal våningar 

och färre lägenheter. Eventuellt flytta husen närmre Tuve centrum. Husen kan utformas 

med olika höjder, lägre mot söder. Enplanshus på Tångenvägen och radhus på Norums-

gärde blir skuggade under vintern. Vill se nya illustrationer, landskapsbild, ”korrekta” 

hushöjder.  

 

När träd avverkas får boende på Ankarhjelmsvägen sämre utsikt (över nya höga hyres-

hus). 

 

Markparkering och tillfartsvägar tar upp stor yta, vilket anses negativt. Använd befintli-

ga parkeringshus, komplettera dessa. Utfarten från parkeringen blir osäker. Grönytan 

minskas på grund av parkeringen.  
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Kommentar: Tillåten nockhöjd i meter över nollplanet har ersatts med en byggnadshöjd 

i meter över nollplanet. Antal våningar har sänkts. Det innebär att respektive byggnad 

blir mer begränsad vad gäller sin volym. Det norra huset har ändrats från 9 till 7 vå-

ningar och det mellersta från 10 till 8. Det södra förblir 9 våningar. Byggnadshöjden 

motsvarar 22,5 – 28,5 meter räknat från marken. Utöver byggnadshöjden tillkommer 

tak. Skuggningen för omkringliggande hus är relativt begränsad och bedöms inte leda 

till att några bostäder får en dålig boendemiljö. Planbeskrivningen har kompletterats 

med nya sektioner som visar nya hus i relation till befintliga.  

 

Avståndet mellan bostadshus på Ankarhjelmsvägen och nya bostadshus i den norra de-

len är över 100 meter, avståndet till husen i södra delen är drygt 50 meter som närmast. 

Befintliga bostadshus är belägna på en högre höjd vilket är gynnsamt. Kontoret bedö-

mer att den förändrade utsikten inte leder till någon försämrad boendemiljö.  

 

De nya bostadshusen behöver parkering som täcker deras behov samt ligger inom rim-

ligt avstånd. Om det går att tillgodose delar av parkeringsbehovet utanför fastighe-

ten/planområdet så behöver inte all illustrerad parkering byggas ut. Utfarten har inte 

bedömts bli osäker.  

 

Södra delen (Riksbyggen) 

Hus i 7 våningar ger skugga för radhus och villor vid Glöstorpsvägen, ej högre än 4-5 

våningar. Radhus passar bättre. Husen är placerade för nära skogspartiet, bergschakter 

ska undvikas. Gästparkeringen är dåligt placerad. Använd den stora parkeringen vid 

Tuve torg alternativt placera parkering under hus. Ställ hårdare krav på lokaler, kontor i 

bottenplan i de delar som vetter mot torget. 

 

Kommentar: Tillåten nockhöjd i meter över nollplanet har ersatts med en byggnadshöjd 

i meter över nollplanet. Det innebär att respektive byggnad blir mer begränsad vad 

gäller sin volym. Höjderna har även sänkts från 7 våningar till två hus med höjd mot-

svarande 5 våningar och tre hus med 6 våningar. Byggnadshöjden motsvarar 17,5 – 21 

meter räknat från marken. Utöver byggnadshöjden tillkommer tak. Radhus ger betydligt 

färre lägenheter och bedöms därför inte som ett alternativ på denna plats.  

 

Parkering planeras i huvudsak i garage under bostadshusen. Det är inte möjligt att an-

vända parkeringen vid Tuve torg. Markanvändningen ändras från ”handel i bottenvå-

ning” till ”centrum i bottenvåning”. Det ger möjlighet till fler typer av verksamheter. 

Stadsbyggnads- och fastighetskontoret har bedömt att det inte är möjligt att ställa krav 

på att det måste vara lokaler, kontor i bottenvåningen. Avsikten är att planen ska möj-

liggöra verksamheter i bottenvåningen på sikt om det inte blir från början.  

 

Gästparkeringarna är placerade lättillgängliga och väl synliga från respektive gata. 

Boendeparkering blir i huvudsak i garagen.  

 

Upplåtelseform 

Bostadsrätter i den norra delen och hyresrätter i den södra delen.  

 

Kommentar: Upplåtelseform styrs inte i detaljplanen.  
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Nolehultsvägen utformning 

Mittpartier av gatsten ger högre bullernivå och bör därför tas bort. Några framför att det 

inte är problem med höga hastigheter idag. Utformningen med bredare körfält kan där-

emot ge högre hastigheter. Några undrar varför det ska bli en cirkulationsplats.  

 

Kommentar: Trafikförslaget föreslår en utformning med ett körfält i vardera riktningen 

som är 3,5 meter brett, mellan dessa föreslås en välvd 2 meter bred mittrefug belagd 

med smågatsten. Syftet med mittrefugen är att den ska leda till sänkt hastighet. Mittre-

fugen blir överkörningsbar för att räddningstjänsten ska kunna komma fram vid behov. 

Vid utfarter och gång- och cykelpassager sänks refugen till gatunivå. Mittrefugen leder 

inte till ökat buller. Cirkulationsplatsen leder till en ökad framkomlighet för fordon i 

korsningen.  

 

Förskolan 

Spara skog mot Ankarhjelmsvägen. Endast en våning hög. Lägg i första hand förskolan 

på en annan plats. Annan placering, t ex öppna ytan norr om. Ta inte hela skogsdungen i 

anspråk för förskolan. Bevara en rejäl trädridå mellan befintlig gc-väg och förskolan. 

Gärdesgårdar, rik försommarblomning och skyddad växtlighet bör värnas. Parkerings-

behovet för stort. Förskola med 6-7 avdelningar ger stort upptagningsområde, långa 

avstånd mellan hem och förskola.  

 

Kommentar: En prickad zon har införts mot Ankarhjelmsvägen, mot söder begränsas 

den södra delen till att endast få bebyggas med komplementbyggnader. Nockhöjd har 

ersatts med en byggnadshöjd på 9,0 meter. Avsikten är att uppföra en förskola i två vå-

ningar. Parkeringsbehovet beräknas till 13 platser vid bygglov för en förskola om 1700 

m
2
 bruttoarea, vilket är färre än det som illustreras i detaljplaneskedet.  

 

Trafik 

Några föreslår att trafikhindren på Glöstorpsvägen-Tuve centrum tas bort och att gatan 

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

Några anser att det behövs hastighetsdämpande åtgärder på Glöstorpsvägen, Lilleskogs-

vägen. Det blir mycket trafik vid Tångenvägen 29 och 30 till förskolan, kommer att be-

hövas en vändplats. Stoppförbud bör införas på övre delen av Tångenvägen. Det be-

döms vara långt att gå till hållplatser.  

 

Kommentar: Boende inom planområdet får god tillgänglighet till kollektivtrafik med 

relativt avstånd på 60-150 meter till närmsta hållplats. Synpunkter som berör gator 

utanför planområdet förmedlas till Trafikkontoret.  

 

Trygghet 

Promenadstråket vid centrumkvarterets entré riskerar att bli en bakgård och späda på en 

isolering av Norums höjd.  

 

Kommentar: Det stora tillskottet (200 lägenheter) med nya bostäder, varav hälften in-

till Norums höjd, kommer att öka mängden människor som rör sig på gångstråken till 

och från Tuve torg.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys efterfrågas.  
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Kommentar: En särskild barnkonsekvensanalys har inte genomförts men de sociala 

konsekvenserna har studerats i planarbetet och beskrivs i planbeskrivningen.  

 

Tuve torg 

Lekplats/lekpark vid torget efterfrågas.  

 

Kommentar: Inom den del av torget som ingår i planen finns inte utrymme för en större 

lekplats eftersom torget även ska fungera för angöringstrafik. Den exakta utformningen 

av torget bestäms i ett senare skede.  

 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget. Kompletterande utredningar av buller, geoteknik och dagvatten har 

gjorts, samt en översyn av bebyggelseförslaget vad gäller våningshöjder, hushöjder, 

placering, byggrätter, parkering och tillgänglighet mm har skett.  

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande ändringar på plankartan: 

 Planområdet utökas med gc-vägen väster om det norra bostadskvarteret för att 

släcka ut rester i gällande detaljplan.  

 Vid Lilleskogsvägens norra del utökas planområdet för att möjliggöra en vänd-

plats (LOKALGATA). 

 Ett E-område införs i anslutning till förskoletomten. 

 I det södra kvarteret möjliggörs centrumändamål i bottenvåning istället för en-

dast handel. 

 Vid det norra bostadskvarteret ändras parkmarken enligt samrådsförslaget till 

kvartersmark.  

 Gränserna för planerad markparkering i nordväst justeras för att kunna behålla 

befintlig gångväg samt för att ge byggrätt för komplementbyggnad (t ex cykel-

förråd). 

 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet ersätts med högsta byggnadshöjd i me-

ter över nollplanet. Det begränsar byggnadsvolymen.  

 Högsta tillåten bruttoarea införs i det norra bostadskvarteret.  

 Högsta tillåten bruttoarea sänks i det södra bostadskvarteret.  

 Bestämmelsen x utgår i det södra bostadskvarteret.  

 Bestämmelserna e1, e2 och e3 ersätts med en bestämmelse (e1) som reglerar störs-

ta tillåtna bruttoarea ovan mark. Bestämmelsen kompletteras med att komple-

mentbyggnader mindre än 50 m
2
 samt inglasade balkonger inte räknas in i brut-

toarean.  

 Byggrätterna i det södra bostadskvarteret definieras tydligare och ett ringmarke-

rat område införs som ger rätt att bygga under marken.  

 Bestämmelsen om handikapparkering inom B utgår eftersom den inte behövs.  

 Bestämmelsen om högsta antal våningar utgår. Byggnadshöjden begränsar anta-

let våningar till det våningsantal som visas på illustrationen.  

 Bestämmelsen om högsta totalhöjd ändras till högsta nockhöjd.  

 Bestämmelsen v2 som angav att balkong får utföras ovan allmän plats utgår ef-

tersom det inte är aktuellt.  

 Bestämmelsen b1 ändras genom att tillåten belastning sänks till 20 kPa.  
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 Bestämmelsen om störningsskydd för trafikbuller justeras. Minst hälften av bo-

ningsrummen ska orienteras mot sida med högst 50 dBA när ljudnivån utomhus 

vid fasad överstiger 55 dBA ekv nivå. Högsta tillåtna ljudnivå vid fasad är 65 

dBA. Bestämmelsen kompletteras med att en uteplats per lägenhet ska ordnas 

med högst 55 dBA ekv nivå och 70 dBA maxnivå.  

 Bestämmelsen om att bygglov krävs för belysningsarmatur utgår.  

 

Plan- och genombeskrivningen har uppdaterats med anledning av ovanstående ändring-

ar.  

 

 

 

 

 

 

Gunnel Jonsson  

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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