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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



49

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
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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



52

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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