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Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 20 december 2016 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga
1, under tiden 11 januari 2017 – 1 februari 2017.
Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret 11 januari 2017 – 1 februari
2017. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.

Sammanfattning
De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet rör:
•

Översvämningsrisk till följd av skyfall

•

Kompensationsåtgärder för ianspråktagande av kommunalt ägt grönområde

•

Överskridande av bullernivåer vid hörnlägenheter

•

Byggnadshöjder och gestaltningen

•

Ökad trafik i området

•

Belastning på allmän service till exempel äldrevård och hälso- och sjukvård

Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom kompletteringar och förtydligande i planhandlingarna.

1(22)

Kontoret bedömer att förslaget inte innebär några stora olägenheter för boende inom och
i anslutning till planområdet.
Synpunkter som inte berör planarbetet har vidarebefordrats till exploatör och/eller berörd förvaltning för bevakande vid genomförande av planen.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

2(22)

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

Anser att förslaget till detaljplan tillstyrks under förutsättning att ny lokalisering av tillfällig förskola hittas och att ny lokalisering av korttidsboendet hittas.
Fastighetsnämnden godkänner också den sammanfattning av genomförandefrågor som
redovisas i tjänsteutlåtandet.
Vidare godkänner fastighetsnämnden att medel tas i anspråk för projektering och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar i enlighet med förslaget till detaljplan och
ger fastighetskontoret i uppdrag att beställa projektering och utbyggnad av trafiknämnden, park- och naturnämnden, respektive nämnden för kretslopp och vatten.
Kommentar:

Frågan om ersättningslokaler för förskola och korttidsboendet hanteras av fastighetskontoret i samarbete med lokalsekretariatet och lokalförvaltningen.
2. Göteborgs Energi Fjärrvärme

Har en befintlig fjärrvärmeledning genom detaljplanerat område som matar fastigheter
utmed Västra Gunnesgärde. Ny bebyggelse är planerad i konflikt med ledningsläget och
placeringen av husen kommer innebära att ledningen måste flyttas.
Kommentar:

Befintliga fjärrvärmeledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse kommer läggas om. Det är beskrivet i planbeskrivningen hur frågan kommer hanteras vid
planens genomförande.
3. Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)

Har driftsatt gasledning i planområdet och vill att driftsatta gasledningar samt den möjlighet en potentiell gasanslutning ger till kommande stadsmiljöutveckling beaktas i fortsatt planarbete.
Kommentar:

Befintliga gasledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse kommer läggas om. Det är beskrivet i planbeskrivningen hur frågan kommer hanteras vid planens
genomförande.
4. Göteborg Energi GothNet AB

Har befintliga ledningar och kanalisation inom planområdet som måste beaktas och hanteras inom projektet. Är även intresserade av att delta i kommande projektering för att
tillgodose behovet av fibertjänster inom planen.
Kommentar:

Befintliga ledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse kommer läggas
om. Det är beskrivet i planbeskrivningen hur frågan kommer hanteras vid planens genomförande.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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5. Göteborgs Energi Nät AB (GENAB)

I området finns behov av en ny transformatorstation och föreslagen placering av Eområde tillgodoser GENAB:s behov.
I området finns två befintliga stråk med 10 kV kablar som matar hela Kärradalen. Ett
stråk på västra sidan av planområdet längs med Gunnestorpsvägen och ett annat stråk
inom planområdet som innehåller 6 st. 10 kV. För ett sådant stråk behöver ett u-område
avsättas för att kunna få ledningsrätt.
Ledningsstråken för el skall placeras inom bestående vägstruktur, i första hand inom
GC-banors markområde och i andra hand inom gatumark. Detta för att minimera störningarna för bil- och kollektivtrafik vid framtida reparationer på elnätet.
Förutsättningen för läget för transformatorstationerna är att markområdet är permanent
lättåtkomligt för en stor lastbil med kran, som kan ha utrustning för att mäta fram fel på
elektriska anläggningar eller från vilken man ska lyfta ut och in tung elektrisk utrustning. Markområdet måste också vara fritt från vatten- och avloppsledningar etc. Stationslägen skall placeras så att marknivån ligger på minst +2,8 m, för vissa viktiga lägen
kan krävas +3,8 m.
Det framgår av handlingarna att en mängd trädplanteringar planeras inom området. Med
anledning av Trafikkontorets regler kring maskingrävning i närheten av träd kräver vi
att träden skall planteras med hänsyn till planerade och/eller befintliga ledningars placering. De fullvuxna trädens droppkanter skall inte hamna närmare än 4 meter från nödvändiga ledningsstråk. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag att
förse området med el till rimliga elavbrottstider och kostnader.
Respektive byggherre förutsatts, såvitt inget annat särskilt avtalats med Göteborg Energi
Nät AB, initiera och bekosta eventuella erforderliga flyttar av befintliga elledningar med
tillbehör för möjliggörande av förändrad markanvändning enligt förslag till detaljplan.
Vidare förutsatts att, såvitt inget annat särskilt avtalats med Göteborg Energi Nät AB,
ledningsrätt erhålls för bolagets nätstationer och ledningar med tillbehör inom planområdet.
Kommentar:

Befintliga ledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse kommer läggas
om. Det är beskrivet i planbeskrivningen hur frågan kommer hanteras vid planens genomförande.
En yta för en ny transformatorstation är avsatt i plankartan.
Text om trädplantering i anslutning till ledningar har införts i planbeskrivningen.
Synpunkterna som berör planens genomförande skickas vidare till fastighetskontoret
samt intressenterna.
6. Göteborgs Stads Parkerings AB

Parkeringsbolaget har inga synpunkter på förslaget eftersom parkering löses på egen
tomtmark och mobilitetsfrågan är tillräckligt omhändertagen.
7. Kretslopp och Vatten

Ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

I plankartan är byggnadsfasader placerade nära gatumiljö. Har man kontrollerat att
tillräckligt utrymme inom fastigheterna finns och att det är teknisk möjligt att få till
en fungerande dagvattenhantering?
I plankartan kan u-området i planområdets norra del behöva utökas söderut för att ge
utrymme för den vattenledning som måste läggas om.
Ange höjder i plankartan i Hinnebäckens gamla bäckfåra för att säkra den som skyfallsväg.
I plankartan anges att planområdet berörs av underjordisk anläggning. Det finns inga
sekretessbelagda underjordiska VA-anläggningar i planområdets närhet. Så avser
man att det är en VA-anläggning så kan texten tas bort.
Under rubriken ”Avfall” beskriv hur avfallshanteringen fungera för samtliga bostäder och verksamheter i planen.
Under rubriken ”Dagvatten” på sidan 22, första stycket sista meningen: Byt ut hela
meningen till ”Vattenförekomsten Kvillebäcken, som via recipienten Hinnebäcken
belastas av dagvatten från planområdet, uppnår ej statusen ”God”, varken för ekologisk eller kemisk status. Föroreningsberäkningar visar att fosforläckage kan reduceras efter exploatering i planområdet, förutsatt att föreslagna dagvattenanläggningar anläggs, och därmed bidra till att vattenförekomsten kan klassas som ”God”
avseende ekologisk status. I övrigt bedöms exploatering i planområdet inte påverka
varken kemisk status, eller övriga kvalitetsfaktorer som ligger till grund för den ekologiska statusen, negativt.”
Under rubriken ”Dagvatten” på sidan 22 beskriv hur planområdet påverkas av ett
skyfall, tillgänglighet för räddningstjänsten och att man ser över skyfallssituationen i
svackan där förskolegården är tänkt att placeras.
Under rubriken ”Vatten och avlopp” på sidan 22 beskriv att en dricksvattenledning
måste flyttas för att kunna bygga förskolan, och att utbyggnad av VA-nätet måste
göras till södra delen av planområdet. Beskriv mer ingående tekniska data om
dricksvattennätet, se avsnittet ”Allmänna VA-ledningar”.
Under rubriken ”Vatten och avlopp” på sidan 22 byt ut ”Göteborg Vatten” mot
”Kretslopp och vatten”.
Under rubriken ”Markavvattningsföretag” på sidan 28 byt ut texten mot: ”Inga markavattningsföretag finns observerade inom planområdet. Kvillebäcken nedströms
berörs av ett markavvattningsföretag. Fördröjning av dagvatten från planområdet
är därför viktig för att inte påverka planområdet.” Förklara även hur den föreslagna
dagvattenhanteringen påverkar markavvattningsföretaget.
Under rubriken ”Påverkan på vatten” på sidan 35 förklara i första stycket vad som
menas med ”Omgivande områden”.
Under rubriken ”Påverkan på vatten” på sidan 35, skriv om andra stycket: Förklara
hur fördröjning av dagvattnet påverkar markavvattningsföretaget i Kvillebäcken.
Förklara mer ingående hur rening av dagvatten påverkar miljökvalitetsnormerna i
Kvillebäcken.

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet:
•
•

Vad gäller avfall behöver placeringar av avfallshantering och möjlig angöring för
avfallsfordon ses över inför granskningsskedet.
Kretslopp och vatten tycker att avsnittet ”Fastighetsrättsliga konsekvenser” är föredömligt utfört. Arbetet för anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet är direkt
kopplat till fastigheten och dess storlek. Planbeskrivningen ger en bra överblick av
den kommande fastighetsbildningen och underlättar därmed handläggningen för
Kretslopp och vatten.
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•
•

Nya lokalgator måste vara tillräckligt breda för att kunna rymma alla ledningsslag
som ska läggas i dem.
Ur dagvattensynpunkt ska följande framgå av planbeskrivningen: Hur förorenat
dagvattnet är och till vilken grad det kan renas, samt om anmälan till Miljöförvaltningen ska göras, detaljplanens påverkan på Kvillebäckens markavvattningsföretag
och miljökvalitetsnormer. Konsekvenser av planen ur ett skyfallsperspektiv, både
inom planen och för nedströms områden.

Kommentar:

Det finns ca två meter bredd prickmark runt bostadskvarteren. Detta innebär at marken
inte får förses med byggnad.
I övrigt har planhandlingarna kompletterats och förtydligats gällande ovanstående frågor. Synpunkter som berör planens genomförande skickas vidare till fastighetskontoret
samt intressenterna.
8. Kulturnämnden

Har ingenting att erinra mot detaljplanen.
9. Lokalnämnden

Yta för byggrätt av förskola bör utökas både i norr och i söder med vardera tre meter
men hänsyn tas till U-området i norr. Lokalförvaltningen önskar också att bullerplank
får uppföras längs med hela tomtens västra sida med beteckning m1.
På plankartan stämmer inte beteckningen e med sidotextens e1.
Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande ovanstående frågor.
10. Miljö- och klimatnämnden
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att följande synpunkter
beaktas.

Buller
Utformningen av bostäderna med en tyst sida är bra. Däremot har några hörnlägenheter
svårighet att klara bullernivåerna. I planen behöver det beskrivas hur många lägenheter
som inte klarar riktvärdena och det bör klargöras hur detta ska hanteras. Även förskolans utemiljö behöver säkras bullermässigt i planen. Bullerplank vid förskolan är en
förutsättning för att det ska bli en bra utomhusmiljö för barnen och personalen.
Luftkvalitet
Det är positivt att förskolan och lekplatsen ligger så långt ifrån korsningen FinlandsgatanGunnestorpsvägen.

Förorenad mark
Fygbilder från 1960/1963 visar att åkermarken har fyllts ut med massor. Miljöförvaltningen har inga uppgifter om vilket material utfyllnaden är gjord av och i PCB-registret
finns inga uppgifter om PCB i fogmassan i befintlig byggnad. En miljöteknisk markundersökning behöver göras för att klargöra eventuella föroreningsinnehåll.
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Tjärasfalt har påträffats i djupare liggande marklager vid markarbeten vid Tuve Centrum/Nolehultsvägen. Det finns risk för att tjärasfalt kan förekomma även inom planområdet
för bilvägar, parkeringsplatser och GC-banor.

Naturmiljö
Det är bra att planen har målsättningen att de skyddsvärda almarna inte ska påverkas och att
deras exakta läge ska mätas in. Det är viktigt att träden inte påverkas negativt i samband
med utbyggnaden. För att undvika det måste avskärmning, med flera åtgärder, vidtas så inte
jordmassor läggs eller arbetsmaskiner ställs upp inom trädens rotzon.

Rekreationsområden
Utifrån ett folkhälsoperspektiv är tillgänglighet till natur/parkområde nära bostad (300 meter) mycket viktigt. Avståndet från de nya bostäderna eller förskolan till natur/parkområde
är inte redovisade i planen. Närheten till Hisingsparken och Tuve torg nämns dock, men
inte vilket avstånd eller hur lätt/svårt det är att ta sig dit för olika målgrupper. Planen bör
belysa förutsättningar för ett närrekreationsområde som har en god ljudmiljö, inom eller
utanför detaljplanen. Planen bör redovisa de avvägningar som gjorts mellan tillgången till
grönområde och det redovisade planförslaget.

Kompensationsåtgärd
Omhändertagandet av förskolans milleniumträd nämns som en kompensationsåtgärd.
Miljöförvaltningen ställer sig frågande till om det kan räknas som en kompensation.
Förlusten av det stora parkområdet som ska bebyggas bör istället lyftas och bedömas
enligt stadens riktlinjer för kompensationsåtgärder för natur och rekreation. SBK bör
därefter komplettera planbeskrivningen med vilka kompensationsåtgärder som avses
vidtas.
Det är dock positivt att planen lyfter möjligheten att flytta förskolans millenniumträd.
Kommentar:

Buller: Utformning av kvarteren och planlösningarna har studerats närmare och det bedöms att det är möjligt att skapa tyst sida för alla lägenheter i utsatta lägen även hörnlägenheter. Detta kan göras bland annat genom att inreda stora lägenheter vid kvarterens
hörn.

Exempel på planlösning för en hörnlägenhet.
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Förorenad mark: En översiktlig miljöteknisk markundersökning inom planområdet har
utförts av Sweco Environment 2016-12-14. Planbeskrivningen har kompletterats utifrån
den här undersökningen.
Rekreationsområden: Det möjliggörs en parkyta centralt bland bostadskvarteren för att
tillgodose behovet av närrekreation samt som kompensation för det grönområdet som
tas i anspråk i och med denna detaljplan.
Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande övriga frågor.
11. Park- och naturnämnden

Ställer sig positiva till planförslaget, men har följande förslag till mindre justeringar
inför granskningsskedet:
Helhetsbedömning
Byggnationen föreslås ske på tidigare spårreservat som till stor del består av gräsytor
och dungar av träd. Området innehåller få sociotopvärden och det bedöms att dessa går
att återfinna i andra delar av närområdet. Det är ett område som framförallt används
som passage och ett område som är tomt och ödsligt kvällstid. Byggnation här kan bli
ett positivt inslag som kan öka tryggheten i området.
Det är även positivt att det föreslås en ny koppling över Finlandsvägen i södra delen av
planområdet. En säker passage här ökar tillgängligheten från planområdet till Hisingsparken.
Stråk och kopplingar
Befintliga planskilda skolvägar under Gunnestorpsvägen blir avskurna – med tanke på
denna försämring är det extra viktigt att se till att nya stråk och kopplingar över Gunnestorpsvägen till skolorna och omkringliggande grönområden blir logiska och trafiksäkra. Lägen för övergångar och entréer till skolområdet bör studeras vidare för att undvika att trafikfarliga smitvägar uppstår.
Bredden på områden för gång- och cykelvägar bör ses över. Viktigt att gång- och cykelvägar får tillräckligt kringområde så att de upplevs trygga och inbjudande. Speciellt
viktigt är detta längs med den planerade förskoletomten då denna kommer att förses
med någon form av inhägnad.
Träd
Befintliga träd som står inom den planerade förskoletomten avses sparas. Det bör övervägas om de behöver beläggas med någon form av skyddsbestämmelse för att säkerställa bevarandet.
Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet
Markuppfyllnad kommer att ske vid igenläggande av planskilda korsningar. Vid projektering och genomförande är det viktigt att tänka på att träd inte tål markuppfyllnad över
rotzonen.
Medskick till den fortsatta processen
Befintlig lekplats öster om planområdet är relativt liten och bedöms behöva upprustas
och utökas med tanke på planens förslag på tillkommande bostäder. Utrymme för en
utökning finns men ekonomiska resurser behöver tillkomma, förslagsvis genom exploateringsavtalet.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Ca 50 träd av varierande art, storlek och status kommer behöva tas ned. Ungefär tio
stycken större träd bedöms kunna sparas. Ca 20 nya träd planteras på allmän plats. Behov av kompensationsåtgärder bör utredas i det fortsatta arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär att förvaltningen får minskade driftskostnader för den mark (allmän plats park) som exploateras. Förvaltningen får ökade driftkostnader för nya gatuträd. Vid genomförande av planen ska en ny kalkyl tas fram.
Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande ovanstående frågor.
12. Räddningstjänsten Storgöteborg

Insatstiden i området är normalt under 10 minuter.
Enligt illustrationsritning finns förutsättningar för utryckningsfordon att ställas upp på
så vis att avståndet mellan fordon och byggnadernas entréer inte överstiger 50 meter.
Vad gäller tillgänglighet hänvisas till Råd och anvisning 110, tillgänglig på Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.
Den sydvästra delen av området bör kompletteras med brandposter enligt riktlinjer i VA
V P83. I dagsläget finns det endast brandposter i Västra Gunnesgärde, samt en i Gunnestorpsvägen i områdets norra del.
Räddningstjänsten har inte kännedom om någon verksamhet inom 150 meter från områdets ytterkant som genererar ett behov av riskutredning.
Förutsatt att brandvattenfrågan hanteras vidare i arbetet så har Räddningstjänsten
Storgöteborg inget att erinra mot föreslagen detaljplan.
Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande ovanstående frågor. Synpunkterna som berör planens genomförande skickas vidare till fastighetskontoret samt
intressenterna.
13. Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen

Tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att följande synpunkter beaktas.
•

•
•

•

•

Det är viktigt att de centrumverksamheter som etableras inte får konkurrera med
handeln på Tuve torg, som är områdets centra och dit handeln bör styras, utan skall
erbjuda annan centrumverksamhet. Det är viktigt att mängden verksamhetslokaler
längs Gunnestorpsvägen dimensioneras till det faktiska behovet och inte riskerar att
stå tomma och ödsliga vilket kan skapa motsatt effekt och otrygghetsproblem.
Det är positivt att Trygghetsbostäder skall uppföras i området men bedömer att intresset och behovet för denna boendeform är väsentligt högre än de femtontal bostäder som angavs i markanvisningen.
När Hisingen nu och på sikt växer utåt från Frihamnen och Backaplansområdet det
kan bli intressant för fler målgrupper att bosätta sig i Tuve, inte minst unga vuxna
och studenter, 20-30 år, då området har mycket god kollektivtrafikförsörjning. Därför menar förvaltningen att det behöver mindre bostäder (1-2 rok) tillföras området.
Det är därför positivt att planförslaget innehåller en liten parkyta i områdets norra
del som t.ex. kan utformas med bänkar och grönska. På Illustrationsritningen visas
en möjlig lekplats i det östra kvarteret men dess användning är inte säkerställd då
den inte finns betecknad på plankartan.
Hisingsparken saknar en tydlig entré från Gunnestorpshållet vilket bör tillskapas.
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•
•

•

•

•
•
•

•

Det gång- och cykelstråk som idag går i planområdets östra kant är en viktig koppling vidare mot Finlandsvägen-Grimbo-Backaplan, inte minst för cyklister som
pendlar från områdena kring Tuve torg och söder ut.
Det är viktigt att cykelparkeringar med väderskydd men också med möjlighet att
ladda sin cykel, anläggs i tillräcklig omfattning vid områdets målpunkter och på tillgängliga och trygga platser i bostadskvarteren. Ur trygghetshänseende är det samtidigt viktigt att arbeta med transparenta material t.ex. vid kollektivtrafikhållplatsen
och i det P-hus i två våningar som föreslås i områdets södra del.
Förskolans nya läge innebär att den hamnar drygt 200 m längre norrut. Med dagens
läge har den upptagningsområde primärt från södra Tuve - Grinnekullen och Brunnehagen – där barn som inte får plats på Grinnekullegatans förskola i andra hand går
i Västra Gunnesgärdes förskola. I utbyggnadsprogrammet finns flera föreslagna
platser för exploatering i södra Tuve, om än i tämligen ganska begränsade volymer
totalt sett. Om en ny större förskola på sikt också skall byggas i södra Tuve påverkar
de sannolikt platsbehovet vid Gunnestopsvägens förskola vilket måste beaktas redan
i nuläget och analyseras i dimensioneringen av förskolan.
Det är viktigt att de nya bostäderna med dess kvarter utformas på ett sådant sätt att
de främjar samhörighet och möten mellan de boende i kvarteren men också mellan
Tuvebor som bor på annat håll i området. Eftersom denna typ av kvartersstruktur är
en ny typ av bebyggelse i Tuve, vars flerfamiljshus karaktäriseras av stora, öppna,
gröna gårdar och få våningar, är det viktigt att beakta hur den nya utformningen kan
bevara den känsla av semi-offentliga och semi-privata gårdar som övriga Tuve har.
Den allé med körsbärsträd som idag står längs med Gunnestorpsvägen förknippar
många människor med dess blomning på våren och det är önskvärt om de kan återplanteras i samband med att vägen byggs om.
På förskolan skall enligt uppgift finnas ett träd som planterats i samband med ett
jubileum och det är önskvärt att detta flyttas till den nya förskolegården.
I och med den begränsade möjligheten till alternativa vägar är området känsligt för
störningar. Staden måste ta ett helhetsgrepp om trafikföringen i Tuve för att analysera möjliga åtgärder som kan skapa bättre trafikflöden, minska sårbarheten och
höja trafiksäkerheten inte minst på den smala och krokiga Stenebyvägen som många
använder för att nå Volvoområdena och andra verksamhetsområden på västra Hisingen.
Solstudierna visar att gårdarna i de blivande bostadskvarteren får en begränsad
mängd solljus, framför allt gårdarna i det södra och norra kvarteret. Byggnadshöjderna i kvarteren skall fortsatt ses över bland annat med avseende på om det går att
justera för att förbättra solförhållandena på gårdar och på fasader.

Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande frågor som berör planarbetet.
Synpunkterna som berör planens genomförande skickas vidare till fastighetskontoret
samt intressenterna.
14. Trafiknämnden

Har medverkat i planarbetet och lämnat synpunkter under hand och ställer sig positiva
till utbyggnad av rubricerat ärende.
Anslutningar till befintlig gata, gångvägar och gångvägar inne i området skall säkerställas att de uppfyller krav för lutningar gällande framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar.
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Utredningar kring hantering av parkering, mobilitetsåtgärder, utformning vid förskola,
hantering av dagvatten och höjdmätningar inom och i anslutning till området kvarstår att
redovisa. Med anledning av ovanstående kan fler problem komma att belysas under
granskningen.
Trafikkontoret vill dock förtydliga att:
•
•

All parkering av bilar och cyklar, för tillkommande bebyggelse, skall tillgodoses
inom planområdet enligt hanteringsprinciper för p-tal inom BoStad2021. Endast
korttidsparkering tillåts utmed vissa sträckor av gatan.
Boende på dessa fastigheter är inte behöriga till Göteborgs stads boendeparkeringssystem.

Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats gällande ovanstående frågor.
Synpunkterna som berör planens genomförande skickas vidare till fastighetskontoret
samt intressenterna.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
15. Lantmäterimyndigheten
Under rubriken Fastighetsbildning framgår det att bygglov ska ges först efter att fastighetsbildning och bildande av gemensamhetsanläggning genomförts. Motsvarande bestämmelse
går inte att hitta i den till plankartan hörande beskrivningen. Eftersom det är plankartan som
är juridiskt bindande bör bestämmelsen stå skriven däri om avsikten är att bestämmelsen
ska vara tvingande. Eventuellt skulle formuleringen kunna ändras till att erforderlig fastighetsbildning måste ske innan bygglov kan beviljas.

För den del av allmän plats som är tänkt att underbyggas med parkeringsgarage bör plankartan kompletteras med ett P1 inom parentes då det är ett sekundärt ändamål.
E-området har ett glapp till allmän plats. Kanske bör e-området möta allmän plats för att i
ett eventuellt genomförande inte behöva bilda rättighet/ledningsrätt, alternativt skapa ett uområde.
Kommentar:

Planhandlingarna har kompletterats och förtydligats enligt yttrandet.
16. Länsstyrelsen

Bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet och riksintresse kommunikation måste lösas
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande
inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Geoteknik
Statens geotekniska Institut (SGI) har lämnat ett yttrande (daterat 2017-01- 31) över
föreliggande planförslag. Området kommer att modelleras om genom uppfyllnad om
planen genomförs. SGI saknar ett tydliggörande huruvida planförslaget medför ökad
markbelastning eller inte. SGI anser, i det fall givet planändamål är frånskilt befintliga
förhållanden, dvs att ökade marklaster tillåts, att stabiliteten ska klarläggas för dessa
förändringar. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning.
Buller
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Det behöver förtydligas vilka ingångsvärden (gator och trafikflöden) som ingår i bullerberäkningen, vilket saknas i underlagsmaterialet.
Bullerutredningen visar att de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna är höga längs
med Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen. I de flesta fall kan genomgående lägenheter
byggas, där minst hälften av bostadsrummen kan vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxnivå inte överskrids vid fasaden. Det behöver dock
redovisas hur det kan lösas för hörnlägenheterna som ligger mot Gunnestorpsvägen,
Finlandsvägen samt den nybyggda gatan som är parallell med Gunnestorpsvägen, t ex
genom att redovisa planritningar.
Enligt bullerberäkningen påverkas större delen av förskoleområdet av trafikbuller med
en ekvivalent nivå räknat per dygn på mellan 45 dBA och 55 dBA, under förutsättning
att bullerplank uppförts. Enligt Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga”
(2015:8) är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå räknat som dagsvärde på de
delar av förskolegården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.
Av planbeskrivningen behöver det framgå hur planen förhåller sig till detta värde.
Det behöver säkerställas på plankartan att bullerplank/andra åtgärder vid förskolan är
möjliga att genomföra, t ex genom en justering av planbestämmelsen för marken, där
planket ska uppföras. I nuläget medges endast komplementbyggnader där skyddet behöver uppföras.
Då planområdet delvis är inom påverkansområdet för riksintresset Göteborg City airport/Säve flygplats och en förnyelse av riksintresseutpekning är på gång kan Länsstyrelsen i nuläget inte utesluta att även buller från flygtrafik kommer att bli relevant att utreda.
Vibrationer
Av planbeskrivningen framgår att markvibrationer blir som störst inom områden med
lösa jordar som lera, vilket planområdet utgörs av till största delen. Det behöver därför
framgå i planbeskrivningen vilka nivåer som kan förväntas i planerade bostäder och
förskola, vilka riktvärden dessa förhåller sig till, samt vilka eventuella åtgärder som
krävs för att reducera vibrationerna. Länsstyrelsen kan inte utesluta att det finns ett behov av att säkerställa högsta tillåtna vibrationsnivå, 0,4 mm/s vägt RMS-värde, genom
en planbestämmelse på plankartan.
Förorenad mark
Länsstyrelsen ser positivt på att en miljöteknisk markundersökning kommer att genomföras inför granskningsskedet. Om utredningen visar att hälsovådliga ämnen förekommer i halter över känslig markanvändning ska en fördjupad miljöteknisk markundersökning utföras. Detta är nödvändigt för att kunna bedöma vilka saneringsåtgärder som
krävs för att området ska bli lämpligt för planerad markanvändning. Av planbeskrivningen ska i så fall framgå vilka saneringsåtgärder som ska genomföras och vad de
kommer att omfatta, liksom att planbestämmelse som reglerar saneringsåtgärderna behöver införas på plankartan.
Riksintresse för kommunikation - Säve flygplats
Planområdet ligger delvis influensområdet för riksintresse för kommunikation, Säve
flygplats. Trafikverket har lämnat ett yttrande (dat 2017-01-23) i vilket det betonas att
Säve flygplats betraktas som en aktiv flygplats då den ännu betraktas som ett riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken 3:8.
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En utredning om behov av rullbanor i Västsverige utförs i nuläget av Trafikverket.
Denna kommer att visa om Säve flygplats även i framtiden kommer att behövas för att
fylla behovet av flygplatser i Västsverige. Utredningen förväntas vara klar sommaren
2017. Denna utredning kommer sedan ligga till grund för förnyelse av riksintresseutpekning. Resultatet av utredningen och förnyelsen av riksintresseutpekning behöver
beaktas i aktuellt planarbete.
Länsstyrelsen vill också påminna om att en Lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys)
göras vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2.
Kommentar:

Geoteknik: Se kommentarer under punkt 18.
Buller: Se kommentarer under punkt 10.
Vibrationer: Enligt geotekniska utredningen så framgår det att markvibrationer kan
uppkomma i samband med vibrerande arbeten som packning, pålning, spontning,
sprängning och tunga transporter under själva byggtiden. Markvibrationer som kan
uppkomma under byggtiden är av vikt att byggande parter beaktar och upprättar relevanta bygghandlingar och kontrollprogram. Det är en information för kommande byggaktörer att ta hänsyn till.
Enligt kontorets bedömning så finns det inga markvibrationer varken nu eller efter färdigställandet som behöver regleras med åtgärder och planbestämmelser. Under byggtiden behöver byggaktörerna utföra planerade arbeten så att inte besvärande markvibrationer uppstår.
Förorenad mark: Se kommentarer under punkt 10.
Riksintresse för kommunikation - Säve flygplats: Frågan är avstämd med Luftfartsverket. Från deras synvinkel går det inom det aktuella planområdet att bygga upp till 63
meter totalhöjd över havet. Den högsta nockhöjden som planen medger är 50,5 meter
över havet.
I övrig beaktas synpunkterna i fortsatt arbete.
17. Skanova Nätplanering D3N

Har en större kabel-/kanalisationsanläggning, vilken korsar planområdet. Denna kommer i direkt konflikt med föreslagen exploatering. Undanflyttning av denna förorsakad
av exploatering bekostas av exploatör.
Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.
Kommentar:

Befintliga ledningar som kommer i konflikt med planerad bebyggelse kommer läggas
om. Det är beskrivet i planbeskrivningen hur frågan kommer hanteras vid planens genomförande.
18. Statens geotekniska institut (SGI)

Enligt planbeskrivningen är planområdet beläget vid Gunnestorps vägen, strax söder om
Tuve centrum, cirka 5 kilometer norr om Göteborgs centrum. Området utgörs idag av
ängsmark med enstaka träd och markytan sluttar svagt men lokalt mer i anslutning till
befintliga gång- och cykeltunnlar inom området. Enligt planbeskrivning kommer dessa
passager, i samband med planens genomförande, att fyllas upp. Området får således ett
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förändrat utseende och de brantare slänter som idag återfinns i anslutning till tunnelpassager kommer att försvinna. Detta innebär enligt geotekniskt utlåtande en förbättring av
stabilitetssituationen som för befintliga förhållanden bedöms som tillfredsställande, vilket är en bedömning SGI delar. Det är dock inte tydliggjort, varken i geotekniskt utlåtande eller i planbeskrivningen, huruvida planförslaget medför ökad markbelastning
eller inte. SGI anser, i det fall givet planändamål är frånskilt befintliga förhållandena,
dvs. att ökade marklaster tillåts, att stabiliteten ska klarläggas för dessa förändringar.
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är
möjlig under förutsättning att stabiliteten för givet planändamål tydliggörs. Krävs det
åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett planteknisk lämpligt sätt säkerställas på
plankartan.
Kommentar:

Höjdmässigt kommer planområdet att anpassas till omgivande anläggningar som vägar,
gator och byggnader för bästa tillgänglighet. En höjdanpassning kommer snarare att
medföra en viss avlastning av marken samt att det blivande underjordiska garaget kommer att medföra en stor avlastning av den södra delen. En delvis igenläggning av tidigare skapade lägre liggande gång- och cykelbanor kommer också att bidra till en ökad
stabilitet. De geotekniska förhållandena och byggnadernas storlek kommer att medföra
att grundläggningen av byggnader kommer att pålgrundläggas till fast botten/berg vilket
medför att inte heller byggnader kommer att belasta marken.
Skall marken i något avseende höjas med mer än 0,5 m kommer det att krävas
marklov/bygglov från kommunen. I dessa ansökningar kommer det att krävas platsspecifika geotekniska undersökningar där det måste redovisas eventuella konsekvenser av
vad en uppfyllnad medför som till exempel påverkan av stabiliteten.
Kontoret anser härmed att SGI.s betänkligheter avseende markbelastningar och stabiliteten är klarlagd och besvarad.
19. Trafikverket

Ser positivt på förtätning i kollektivtrafiknära lägen, såsom detta. Härigenom kan man
minska bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan. Planen redovisar inte
hur påverkan på statliga vägar kan bli, Trafikverket kan därav inte ta ställning till trafikpåverkan på statliga vägar. På grund av långa avstånd till statliga vägar och möjligheter
att använda kommunala vägar, antar Trafikverket dock att påverkan kommer bli låg.
Generellt ska en Lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid etablering av
byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter. Trafikverket vill betona att
Säve flygplats betraktas som en aktiv flygplats då den ännu betraktas som ett riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken 3:8.
En utredning om behov av rullbanor i Västsverige utförs i nuläget av Trafikverket.
Denna kommer att visa om Säve flygplats även i framtiden kommer att behövas för att
fylla behovet av flygplatser i Västsverige. Utredningen förväntas vara klar sommaren
2017. Denna utredning kommer sedan ligga till grund för förnyelse av riksintresseutpekning.
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
Kommentar:

Frågan om Säve flygplats har avstämts med Luftfartsverket. Se kommentarer under
punkt 16.
I övrigt har planhandlingarna kompletterats och förtydligats gällande ovanstående frågor.
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20. Vattenfall Eldistribution AB

Har inget att erinra.
21. Västtrafik AB

Har inget att erinra mot planen. Området är väl försett med kollektivtrafik.
Västtrafik vill också påminna om vikten av att skapa trygga och säkra gångvägar till
hållplatserna.
Kommentar:

Noteras.

Sakägare
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogörelsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
22. Brf Gunnesgärde, Tuve 76:1 och 76:2

Byggnader
Flerfamiljshusen i Tuve är till största delen 3-5 våningshus. Att bygga högre hus kommer enligt vår mening att förfula Tuve, vilket man redan ser när man tittar på de hus
som byggs på tomten mitt emot Tuve Torg, där Glöstorpshemmet låg. Därför anser vi
att man inte bör bygga högre hus än maximalt 5 våningar och att den nya bebyggelsen
ska smälta samman med befintlig omgivning.
Mark, geologiska undersökningar
Vi är mycket oroliga för hur grävande, pålning och sprängningar kommer att påverka
hus och mark i omgivningen, inte minst i vårt område, t ex sprickor i hus och mark, ras,
vatten, avlopp, fjärrvärme, el, bredband och annan telekommunikation, grundvatten. Vi
kräver att detta undersöks noggrant och att en riskanalys presenteras för alla som bor
inom en radie av 500 m. Vad händer om man skulle hitta fornminnen eller dylikt? Räddas fornminnena till eftervärlden?
Trafik
Enligt befintliga planer kommer det att byggas ca 600 nya bostäder i Tuve. Detta kommer med all säkerhet att leda till mer biltrafik och ökad belastning på kollektivtrafiken.
Gunnestorpsvägen är redan idag hårt trafikerad. Särskilt på tider när folk åker till och
från arbete och skola uppstår det köer och de som bor i vårt område har klagat på att det
kan vara svårt att ta sig ut med bilen på gatan. Dessutom är tanken att Gunnestorpsvägen ska göras om till stadsgata, vilket ytterligare kommer att försvåra framkomligheten.
Om det t ex skulle hända en olycka eller börja brinna i Tuve eller om någon skulle bli
akut sjuk blir det svårt för ambulans, brandbil, polis och andra utryckningsfordon att
komma fram snabbt - det finns stor risk att de fastnar i köerna eftersom de inte kan köra
om. Slutsatsen är att det måste finnas ytterliga en in- och utfart till Tuve och att kollektivtrafiken behöver förstärkas.
Social service
Hälso- och sjukvården (inkl. tandvården) i Tuve är redan hårt ansträngd. Kommer den
att byggas ut när befolkningen ökar? Denna fråga vill vi ha svar på innan byggnationen
startar.
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Karta
Vid mötet på Tuve Torg presenterades en karta där gränsen mellan Brf Gunnesgärdes
mark och kommunens mark inte var korrekt markerad. Detta måste rättas till.
Kommentar:

Byggnader: Avvägning har gjorts mellan olika intresse och bedömningen är att planförslaget ligger i linje med ambitionerna i Strategi för utbyggnadsplanering godkänt av
byggnadsnämnden år 2014. I utbyggnadsplaneringen är Tuve påpekat som prioriterat
utbyggnadsområde med Tuve torg som lokal tyngdpunkt. Detta innebär att ett särskilt
fokus behövs för att uppnå en hög men samtidigt lämplig byggelsetäthet i den kompletteringsbebyggelse som planeras, både för att stärka underlaget för Tuve torg och för att
bidra till bostadsförsörjningen i Göteborg.
Mark, geologiska undersökningar: En övergripande geoteknisk utredning har genomförts av Fastighetskontoret, 2016-11-18. Enligt utredningen bedöms marken inom föreslaget planområde som lämplig för planerad exploatering. I samband med bygglov/marklov och startbesked kommer det att krävas projektanpassade geotekniska utredningar samt detaljprojektering som visar lämpligaste grundläggningsförfarandet och
förstärkningsåtgärder för blivande exploatering med hänsyn till markbelastningar, sättningar och stabilitet.
Trafik: Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik i och med stombuss som stannar
vid hållplats direkt intill området. Dessutom bedöms de tillkommande bostäderna och
verksamheterna stärka stadsdelen och minska behovet av resor in till centrum. Planen
kommer dock innebära något ökad trafik på Finlandsvägen och Gunnestorpsvägen, vilken är den huvudsakliga infarten till stadsdelen. En mobilitetsutredning är under framtagande för att ta fram förutsättningar för att begränsa biltrafik till området.
Kommunal service bör utvecklas i takt med byggnation av nya bostäder. Tillskottet av
bostäder ökar i sin tur underlaget för service och handel.
23. Brf. Glöstorps By, Tuve 53:2

Vår lilla 55+ by var en idyll när vi flyttade in hösten 2004, vi vande oss vid gångtrafik
från Arvesgärde till busshållplatsen Brunnehagen, de boende på Arvesgärde hade alltid
gått den vägen.
Närområdets förändringar
Idrottshallen byggdes med mera trafik, buller och oväsen vid olika arrangemang.
Efter ytterligare några år (2010) planerades en ny förskola Tuve 53:1, när denna togs i
bruk ökar trafik och buller ytterligare.
Den förändring vi nu står inför är för oss alla något mycket större än tidigare byggnationer och kommer att förändra vår närmiljö oerhört, försämra vår känsla för det område
vi valde som en lugn och naturnära plats.
Trafikbelastningen på Gunnestorpsvägen var tillräcklig redan 2004.
Kollektivtrafiken har ökat, besökare till Tuve ishall, fotbollsplaner, Hisingsparken, anställda på Volvo Tuvefabriken, nya hus på Glöstorpsröseväg samt pågående byggnation
vid Tuve Centrum.
Från och till Tuve är Gunnestorpsvägen enda tillfartsvägen.
Den väg som nämns i detaljplanen under Biltrafik, förlängning av Gunnestorpsvägen/Nolehultsvägen norrut för att skapa en ny tillfartsväg måste påskyndas och göras
verklig så snart som möjligt.
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Planerna på att ge Gunnestorpsvägen karaktär av en stadsgata ger oss boende i
Glöstorps By i Tuve anledning att ställa vissa krav och synpunkter i samband med planering och byggnation. Vi kräver att vår bullervall höjs och förlängs mot norr samt förses med bullerskydd så även carports- och cykelbodsvägg mot öster.
Dessutom kräver vi att det utlovade staketet mot förskolan 53:1 och Idrottshallen blir
verklighet. Brev 2013-12-14 samt besiktning på plats av LF gav inget positivt resultat.
Vi besväras fortfarande av skolelever som går genom trädridån, röker i carportar och
kladdar ner våra väggar.
Planerna på att minska den stora nivåskillnaden till 5% enl. detaljplan längs gatans
västra del (plan sid .21) vid planskilda korsningarna för cykel- och gångväg skapar frågor.
Vid södra korsningen kommer utfyllnaden att komma högre än plan vid carport, mot
norr måste växter buskar flyttas?
Avfall (plan sid 23)" Det behöver inte göras någon återvinningsstation i området" verkar
helt fel. Vi har stora problem redan nu med överfyllda återvinningsstationer, ytterligare
350 bostäder i området kräver minst två återvinningsstationer samt även rum för
grovsopor.
Delen "Överväganden och konsekvenser" i planen tar inte med ett ord upp den belastning på äldrevård, hälsa och sjukvård som redan i dag är överbelastad med väntetider.
Detta inbegriper även ökningen från byggnationer vid Tuve Centrum.
Vad planeras för bättre äldrevård och sjukvård i området?
Vi ser fram emot ett samarbete i de frågor och funderingar vi har i ärendet och står
gärna till tjänst med upplysningar. Planen och framtiden för oss är viktig då vi fortsatt
vill ha ett bra boende i Tuve.
Kommentar:

Se kommentarer under punkt 22.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
24. Bostadsrättshavare 1, Brf Gunnesgärde, Tuve 76:1 och 76:2

Undrar hur det ser ut med lekplats om det blir något planerat eller om man vill rusta upp
den vi har på Västra Gunnesgärde. Vi har både plats och lätt tillgänglig ifrån det området. Ni behöver plats och vi en upprustning.
Kommentar:

Det möjliggörs en parkyta centralt bland bostadskvarteren för att tillgodose behovet av
närrekreation samt som kompensation för det grönområdet som tas i anspråk i och med
denna detaljplan. Ytan kommer utformas och förvaltas av park- och naturförvaltningen.
25. Bostadsrättshavare 2, Brf Gunnesgärde, Tuve 76:1 och 76:2

Vid informationsmöte den 18 januari 2017 i biblioteket visades kartor på omkringliggande områden som inte stämde. För att få ett helhetsintryck på hela byggnationen skall
korrekta kartor presenteras. Som det presenterades gav det en felaktig bild av den tilltänkta byggnationen. Jag önskar se en korrekt karta på området som skall bebyggas och
på den omkringliggande bebyggelse som finns redan nu.
Hur blir det med geologiska undersökningar av området som skall bebyggas?

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Under förra året då det byggde vid Tuve Torg så har det varit skakningar i det hus jag
bor i. Det har ramlat ner saker från väggar. Sådant som har legat på diskbänken har ramlat ner i diskhon av skakningar, då det sprängts. Toppen på allt var en spricka på balkongen. Kommer det att göras full syn på alla hus inom en radie på ca. 500 meter?
Det finns ju avlopp/vattenledningar, telekommunikation och fjärrvärme i det område jag
bor i. En så kallad riskanalys vill jag se innan byggnationen startar.
Förutom detta finns det lera. Och alla i Tuve vet ju vad leran kan ställa till med.
Att bygga hus som är sex våningar höga är inget alternativ som är godtagbart. Det är
som att bygga ett tolvvåningshus på Linnégatan eller ett åttavånings hus mitt i Haga.
Den planerade byggnationen skall ju harmoniera med övrig bebyggelse inte förfula hela
Tuve. De flesta hus i Tuve är tre våningshus och ibland med så kallade marklägenheter.
Det förekommer också femvåningshus och många av dessa har också så kallade marklägenheter då det gjorts om etagelägenheter till mindre lägenheter. När Tuve bebyggdes
så var kravet att alla hus på mer än tre våningar skulle ha hiss. Det finns inte många hus
som har hiss i Tuve. Tre max fyra våningar så förfulas inte Tuve. Titta bara på de husen
som är under byggnation vid Tuve Torg. Det förfular hela Tuve.
Hur är det med social service nu när det kommer fler Tuve bor. Vårdcentralen och de
privata läkarna är redan idag hårt belastad för att inte tala om tandläkare (folktandvården). Äldreomsorg och ålderdomshem är något som inte kommer att räcka till. Skola
och barnomsorg inte att förglömma. Hur är detta tänkt när det blir cirka tusen fler Tuve
bor?
Bussarna är redan idag fullsatta på morgon och sen eftermiddag (när alla skall till/från
arbetet och skola). Hur skall detta lösas? Bussarna går redan nu vart fjärde minut vid
högtrafik. Alla kanske inte åker buss utan bil och då blir det ju problem med köer på den
planerade stadsgatan som Gunnetorpsvägen skall göras till. Redan nu är det köer fast
idag finns ju en möjlighet att köra om bussen då den stannar vid en hållplats. Den möjligheten finns inte när det blir stadsgata. Och alla vägar som går in/ut från redan befintliga områden blir ju omöjliga att ta sig ut från. Det är redan nu svårt vissa tider.
Om det händer något vi t.ex. vid Tuve Torg. Ambulans eller polis kommer att bli sittande i köerna. Det kan ju gälla livet på någon skadad eller akut sjuk. Det finns ju ingen
chans att köra åt sidan för att släppa förbi något fordon. Det behövs ju ytterligare en
in/utfart till Tuve.
Om det hittas fornminnen eller fornbebyggelse på området som skall bebyggas vad händer då? Stoppas bygget så att det kan bevaras till eftervärlden?
Det är redan ont om parkeringsplatser i Tuve hur går tankarna om parkeringar, räcker
det till för alla som flyttar till Tuve?
Visst är det bra att det byggs fler bostäder i Göteborg/Tuve men gör det riktigt från början och inte ett misstag som vi alla får leva med.
Kommentar:

Kartunderlaget har uppdaterats.
Angående övriga frågor se kommentarer under punkt 22.
26. Boende på Mosstuvevägen 18

Tycker det är bra att det byggs bostäder men undrar om det kommer byggas bostäder i
området så våra ungdomar har möjligheter att flytta hemifrån och ensamstående med
barn har råd att bo i lägenheterna även om de inte har en månadslön över 25000kr innan
skatt? Sådana lägenheter behövs verkligen idag.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Kommentar:

En detaljplan reglerar inte upplåtelseformer eller hyran. Synpunkten skickas vidare till
byggherrarna.

Övriga
27. Yimby Göteborg

Tycker det är oerhört positivt att tillkommande bebyggelse tillåts utformas i en struktur
som så starkt avviker från vad som redan finns på platsen. Yimby Göteborg pekar med
detta yttrande på det positiva i planen men har också några förslag på hur den kan bli
ännu bättre.
Det är glädjande att detaljplanen avviker från programmet (antaget 2008) på så sätt att
antalet bostäder i planen är mer än dubblerat. Planen innehåller 350 lägenheter vilka kan
ge cirka 700 nya invånare i området. Utslaget på planområdets 4 hektar ger det 175 boende/ha vilket är godkänt jämfört med riktlinjerna enligt UN‐habitat. Dock är området
idag ytterst glest bebyggt och invånarantalet i stadsdelen Tuve har minskat med 740
personer sedan 1984.
Verksamhetslokaler saknas
Bestämmelse finns om att lokaler för centrumändamål ska placeras i minst hälften av
byggnadsarean på markplan ut mot Gunnestorpsvägen. Detta är positivt men för att
uppnå blandstad måste andelen yta där verksamhetslokaler är tillåtet ökas i området.
Slutna kvarter
Buller anses vara ett problem i området. En sänkning av hastigheten på Gunnestorpsvägen från 50 km/h till 40 km/h kan ge lägre bullernivåer. Med slutna kvarter kan bullret
minska ytterligare och ge upphov till en mer tyst miljö för de boende.
Parkering
Markparkering bör kunna minska i omfattning, men inte klart hur mycket då ingen mobilitetsutredning gjorts. Det är bra med flexibilitet mellan antingen parkering som anordnas i underjordiskt garage eller parkeringsdäck. Det kan vara mer lämpligt i en övergångsperiod att bygga parkeringsdäck för att ge lägre byggkostnad och mer flexibilitet
inför framtiden. Dagens andel bilanvändare i området är betydligt högre, ca 350 av 1000
invånare jämfört med snittet för Göteborgs Stad som ligger på ca 285 per 1000 invånare. Bilberoendet i Göteborg avses minska i framtiden och området är välförsörjt med
kollektivtrafik då stombuss 17 trafikerar området med fyraminuterstrafik i högtrafik.
Anslutning till Västra Gunnesgärde
En anslutning mellan Västra Gunnesgärde från Gunnestorpsvägen även för biltrafik
skulle kunna vara positivt. I dagsläget är det den funktionalistiska stadsplaneringen med
matning i en punkt utifrån som råder i området vilket leder till stora omvägar för dem
som ska till området vid Västra Gunnesgärde. En struktur med fler genomgående gator
skulle kunna ge en minskad trafiklast på Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen som
idag har mer av en ledkaraktär.
Kommentar:

Avvägning har gjorts mellan olika intresse och kontorets bedömning är att förslaget är
väl avvägd med avseende på exploateringsgraden och funktionsblandningen.
Vid utformning av kvarteren har det tagits hänsyn till olika aspekter så som bullernivåer
och skolförhållande. Kontoret bedömer att förslaget är väl avvägd i dessa avseende.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Beräkning av parkeringsbehovet utgår från de framtagna hanteringsprinciperna inom
projektet BoStad2021. Mobilitetsåtgärder ska tas fram för att redovisa hur förslaget ska
kunna följa trafikstrategin gällande minskad biltrafik.
Problemet med trafikstrukturen i Tuve är känt och har tagits upp i programmet för Tuve
men kommer inte hanteras i den här detaljplanen.
28. Boende på Färgfabriksgatan 14

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.
Kommentar:

Se kommentarer under punkt 27.
29. Boende på Flötevägen 6, Vallda

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.
Kommentar:

Se kommentarer under punkt 27.
30. Boende på Övre Besvärsgatan 8

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.
31. Kommentar:

Se kommentarer under punkt 27.
32. Boende på Lorensbergsgatan 18

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.
Kommentar:

Se kommentarer under punkt 27.
33. Boende på Bäckedalsvägen 45

Trevligt att se att det byggs i Tuve UTAN att inkräkta ännu mer på existerande (riktiga)
grönområden, som tidigare byggnation gjort.
Bostadsområdet kring Tuve torg är i stort behov av förtätning av flera anledningar och
att ta mer (riktig) grönyta i anspråk när det finns så mycket tom plats mellan redan existerande byggnader är sorgligt. Är således försiktigt positiv till planerna. Dock måste
jag precis som "YIMBY GBG" i vanlig ordning klaga på bristen på funktionsblandning.
Att ta sig till Tuve torg för att handla och göra andra ärenden är för många Tuvebor (och
kringliggande) likt mig själv en väldig OMVÄG. Det hade varit bättre om verksamheter
fanns i närmare anslutning till rondellen vid Tuvevägen/Finlandsvägen. Detta hade kunnat minska biltrafiken inne i området. Om dessa verksamheter införlivades just i det
föreslagna området så hade de varit både bättre tillgängliga för biltrafiken från kringliggande områden samtidigt som de fortfarande är lätt tillgängliga till fots från stora delar
av området i direkt anslutning till Tuve torg. (Om man ytterligare vill minska buller i
området hade man ju dessutom kunnat utreda en bättre anslutning mellan Finlandsvägen
och västra Tuvevägen/Stenebyvägen.)
Skulle vilja propagera för att det byggs riktigt högt vid Tuve torg. Jag ser inga hinder i
t.ex. att områdets karaktär eller utsikt från kringliggande natur förändras negativt av en
drastisk ökat bostadsbestånd i området. Bostäder behövs i Göteborg! Det finns relativt
bra kollektivtrafik i området och Tuvevägen har dessutom avsatts för att i framtiden
byggas ut med spårvägstrafik. Kläm i ordentligt! Tuve skulle få ett lyft av att förtätas!
(Och med förtätas menar jag förtäta bostadsområdena, inte skövla grönområdena!)
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse
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Kommentar:

Noteras.
Angående funktionsblandningen se kommentarer under punkt 27.
34. Boende

Ett möte har annonserats i pressen förra året. Mötet i januari har såvitt jag vet inte annonserats i pressen!
Ingen info om hur höga flerbostadshus planeras.
Jag föreslår att projektet läggs ned. Bebygg området mellan minigolfbanan och Finlandsvägen i stället
Kommentar:

Information om höjden på byggnaderna finns på plankartan samt illustrationsritningen.

Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget.
Utöver mindre kompletteringar och förtydligande föreslås följande:
•
•
•

Allmän plats – PARK läggs till inom planområdet för att tillgodose behovet av
närrekreation samt som kompensation för det grönområdet som tas i anspråk i
och med denna plan.
Bestämmelserna angående omfattning, utformning och placering av byggnader
kompletteras och förtydligas.
Användningsområdet samt byggbaryta för skoländamål utökas.

Karoline Rosgardt

Agneta Runevad

Maryam Sepehr

Planchef

Bitr. Projektledare Bostad 2021

Planarkitekt
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets (sändlista)
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetsnämnden

Lokalsekretariatet

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)

Miljö- och klimatnämnden

Göteborg Energi Gasnät AB

Namnberedningen

Göteborg Energi GothNet AB

Park- och naturnämnden

Göteborg Energi Nät AB

Räddningstjänsten Storgöteborg

Göteborgs Stads Parkerings AB

Social resursnämnd

Kretslopp och Vatten

Stadsdelsnämnden i Norra Hisingen

Kulturnämnden

Stadsledningskontoret

Lokalnämnden

Trafiknämnden

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Lantmäterimyndigheten

Swedavia AB

Länsordningspolisen

Svenska Kraftnät

Länsstyrelsen

Trafikverket

PostNord Produktion VO Göteborg
(fd.Posten AB)

Vattenfall Eldistribution AB

Skanova Nätplanering D3N

Västfastigheter Ledningsstab, Flygplatschefen

Statens geotekniska institut

Västtrafik AB

Sakägare
Utsänt enligt fastighetsförteckningen

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Hyresgästföreningen Region V Sverige

Övriga
Förvaltnings AB Framtiden
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Tillgänglighetsrådgivare
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande
Yttrande
2017-02-01

Samhällsbyggnadsenheten
Paula Franco de Castro
Kulturgeograf
010-2244784
paula.franco.de.castro
@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-965-2017

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för Bostäder vid Gunnestorpsvägen inom
stadsdelen Tuve i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2016-12-20 för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900),
standard förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Utöver de prövningsgrundande synpunkter Länsstyrelsen har enligt nedan
ställer sig Länsstyrelsen positiv till planens inriktning som innebär att ca
350 bostäder samt en större förskola kan uppföras i ett kollektivtrafiknära
läge i Tuve. Planen kan komma att skapa en variation i bostadsbeståndet i
ett område där det råder brist på mindre lägenhetsstorlekar. Planen innebär
också att Gunnetorpsvägen omvandlas till en gata med högre stadsmässiga
kvaliteter. Detta genom att det i den nya bebyggelsens bottenvåningar
medges centrumändamål och att vägutformningen med en cirkulation bidrar
till att hastigheten på vägen hålls nere.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet och
riksintresse kommunikation måste lösas på ett tillfredsställande sätt i
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon:
010-224 40 00

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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402-965-2017

Hälsa och säkerhet
Geoteknik
Statens geotekniska Institut (SGI) har lämnat ett yttrande (daterat 2017-0131) över föreliggande planförslag. Området kommer att modelleras om
genom uppfyllnad om planen genomförs. SGI saknar ett tydliggörande
huruvida planförslaget medför ökad markbelastning eller inte. SGI anser, i
det fall givet planändamål är frånskilt befintliga förhållanden, dvs att ökade
marklaster tillåts, att stabiliteten ska klarläggas för dessa förändringar.
Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. SGI:s yttrande bifogas här i sin
helhet.
Buller
Det behöver förtydligas vilka ingångsvärden (gator och trafikflöden) som
ingår i bullerberäkningen, vilket saknas i underlagsmaterialet.
Bullerutredningen visar att de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna är
höga längs med Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen. I de flesta fall kan
genomgående lägenheter byggas, där minst hälften av bostadsrummen kan
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maxnivå inte överskrids vid fasaden. Det behöver dock redovisas hur det
kan lösas för hörnlägenheterna som ligger mot Gunnestorpsvägen,
Finlandsvägen samt den nybyggda gatan som är parallell med
Gunnestorpsvägen, t ex genom att redovisa planritningar.
Enligt bullerberäkningen påverkas större delen av förskoleområdet av
trafikbuller med en ekvivalent nivå räknat per dygn på mellan 45 dBA och
55 dBA, under förutsättning att bullerplank uppförts. Enligt Boverkets
vägledning ”Gör plats för barn och unga” (2015:8) är det önskvärt med
högst 50 dBA ekvivalentnivå räknat som dagsvärde på de delar av
förskolegården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet. Av planbeskrivningen behöver det framgå hur planen förhåller
sig till detta värde.
Det behöver säkerställas på plankartan att bullerplank/andra åtgärder vid
förskolan är möjliga att genomföra, t ex genom en justering av
planbestämmelsen för marken, där planket ska uppföras. I nuläget medges
endast komplementbyggnader där skyddet behöver uppföras.
Då planområdet delvis är inom påverkansområdet för riksintresset Göteborg
City airport/Säve flygplats och en förnyelse av riksintresseutpekning är på
gång kan Länsstyrelsen i nuläget inte utesluta att även buller från flygtrafik
kommer att bli relevant att utreda.
Vibrationer
Av planbeskrivningen framgår att markvibrationer blir som störst inom
områden med lösa jordar som lera, vilket planområdet utgörs av till största
delen. Det behöver därför framgå i planbeskrivningen vilka nivåer som kan
förväntas i planerade bostäder och förskola, vilka riktvärden dessa förhåller
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sig till, samt vilka eventuella åtgärder som krävs för att reducera
vibrationerna. Länsstyrelsen kan inte utesluta att det finns ett behov av att
säkerställa högsta tillåtna vibrationsnivå, 0,4 mm/s vägt RMS-värde, genom
en planbestämmelse på plankartan.
Förorenad mark
Länsstyrelsen ser positivt på att en miljöteknisk markundersökning kommer
att genomföras inför granskningsskedet. Om utredningen visar att
hälsovådliga ämnen förekommer i halter över känslig markanvändning ska
en fördjupad miljöteknisk markundersökning utföras. Detta är nödvändigt
för att kunna bedöma vilka saneringsåtgärder som krävs för att området ska
bli lämpligt för planerad markanvändning. Av planbeskrivningen ska i så
fall framgå vilka saneringsåtgärder som ska genomföras och vad de kommer
att omfatta, liksom att planbestämmelse som reglerar saneringsåtgärderna
behöver införas på plankartan.
Riksintresse för kommunikation
Säve flygplats
Planområdet ligger delvis influensområdet för riksintresse för
kommunikation, Säve flygplats. Trafikverket har lämnat ett yttrande (dat
2017-01-23) i vilket det betonas att Säve flygplats betraktas som en aktiv
flygplats då den ännu betraktas som ett riksintresse för kommunikationer
enligt Miljöbalken 3:8.
En utredning om behov av rullbanor i Västsverige utförs i nuläget av
Trafikverket. Denna kommer att visa om Säve flygplats även i framtiden
kommer att behövas för att fylla behovet av flygplatser i Västsverige.
Utredningen förväntas vara klar sommaren 2017. Denna utredning kommer
sedan ligga till grund för förnyelse av riksintresseutpekning. Resultatet av
utredningen och förnyelsen av riksintresseutpekning behöver beaktas i
aktuellt planarbete.
Länsstyrelsen vill också påminna om att en Lokaliseringsbedömning
(flyghinderanalys) göras vid etablering av byggnader eller byggnadsverk
som överstiger 20 meter.
Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.
Vattenfrågor
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Den aktuella vattenförekomsten är Kvillebäcken (SE640781-127057).
Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. I
dagvattenutredningen, som beskriver dagvattenhantering bla med fokus på
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MKN, motiverar kommunen på ett mycket bra sätt varför det bedöms att
planen inte bidrar till att MKN för vatten överskrids. För att göra detta ännu
tydligare även i planbeskrivningen kan exempelvis texter från utredningens
sammanfattning eller kap 5.6 användas.
I planbeskrivningen står att vattenförekomsten Kvillebäcken uppnår statusen
”god” med föreslagen dagvattenanläggning. Kvillebäckens status påverkas
dock av flera andra faktorer så en mer riktig formulering är att
dagvattenhantering enligt förslag i dagvattenutredningen inte medverkar till
att miljökvalitetsnormen överträds.
Dagvatten
En dagvattenutredning finns och är mycket bra. Mark avsedd för
dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med
bestämmelse på plankartan.
Vid planering och utformning av dagvattenhantering inom området ska
hänsyn tas till förekomst av eventuella markföroreningar.
Grundvatten
Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap
Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det fall åtgärden
bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med
Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar
att göra denna bedömning.
Radon
Delar av området är högriskområde för radon. Länsstyrelsen
rekommenderar kommunen att införa en upplysning om detta på plankartan.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Se rubriken Vattenfrågor - Grundvatten
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Detta ärende har planhandläggare Anna Hendén beslutat och
planhandläggare Paula Franco de Castro föredragit. I den slutliga
handläggningen har även företrädare från natur-, vatten-,
miljöskydds- och samhällsavdelningen / Tvärgrupp Göteborg,
medverkat.
Anna Hendén
Paula Franco de Castro
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Yttrande
2017-02-01

Diarienummer
402-965-2017

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2017-01-23
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2017-01-23
Kopia till:
Trafikverket
SGI
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Helena Irenesson
Miljöskyddsavdelningen, Susann Lundman
Samhällsavdelningen, Andreas Åhman Morner
Vattenavdelningen, Mikael Adrian
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Ärendenummer

Dokumentdatum

TRV 2017/2897

2017-01-23

Ert ärendenummer

Sidor

0233/16

1(1)

Göteborgs stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Kopia till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Trafikverkets synpunkter i samrådsskedet av
detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen i
stadsdelen Tuve i Göteborgs stad
Ärende
Trafikverket har av Göteborgs stad fått ovan rubricerade ärende för samråd. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation för cirka 350 bostäder i flerbostadshus, en ny
förskola med åtta avdelningar samt att omvandla Gunnestorpsvägen till en gata med
högre stadsmässiga kvaliteter.
Planområdet är cirka tre km från närmsta statliga väg (väg E6.20 Hisingsleden) och cirka
en km från Bohusbanan. Planområdet är cirka 3,9 km från Göteborg City airport/Säve
flygplats.

Synpunkter
Trafikverket ser positivt på förtätning i kollektivtrafiknära lägen, såsom detta. Härigenom
kan man minska bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan. Planen
redovisar inte hur påverkan på statliga vägar kan bli, Trafikverket kan därav inte ta
ställning till trafikpåverkan på statliga vägar. På grund av långa avstånd till statliga vägar
och möjligheter att använda kommunala vägar, antar Trafikverket dock att påverkan
kommer bli låg.
Generellt ska en Lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid etablering av
byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter. Trafikverket vill betona att Säve
flygplats betraktas som en aktiv flygplats då den ännu betraktas som ett riksintresse för
kommunikationer enligt Miljöbalken 3:8.

Övrigt
En utredning om behov av rullbanor i Västsverige utförs i nuläget av Trafikverket. Denna
kommer att visa om Säve flygplats även i framtiden kommer att behövas för att fylla
behovet av flygplatser i Västsverige. Utredningen förväntas vara klar sommaren 2017.
Denna utredning kommer sedan ligga till grund för förnyelse av riksintresseutpekning.
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Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Med vänliga hälsningar
Martin Ingvert
Samhällsplanerare

Trafikverket
Kruthusgatan 17
405 33 GÖTEBORG

Texttelefon: 010-123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Martin Ingvert
Samhällsplanering
Direkt: 010-123 31 13
martin.ingvert@trafikverket.se

Vår referens I Regionkontor Göteborg

David Schälin
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Detaljplan för Bostäder vid Gunnestorpsvägen en del av
BoStad2021, Göteborgs Stad
Yttrande över samrådshandling daterad 2016-12-20
Statens geotekniska institut (SGI) har från Göteborgs Stad erhållit rubricerad detaljplan med begäran om
yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen är att byggnation för ca 350 lägenheter i flerbostadshus, en ny förskola med åtta
avdelningar samt att omvandla Gunnestorpsvägen till en gata med högre stadsmässiga kvaliteter

Erhållit underlag:
-

Planbeskrivning med tillhörande plankarta, märks samrådshandling upprättad av Göteborgs
stad, daterad 2016-12-20.

-

Geoteknisk utlåtande, Göteborgs stad Fastighetskontoret, daterad 2016-11-18.

SGl:s ställningstagande
Enligt planbeskrivningen är planområdet beläget vid Gunnestorpsvägen, strax söder om Tuve centrum,
cirka 5 kilometer norr om Göteborgs centrum. Området utgörs idag av ängsmark med enstaka träd och
markytan sluttar svagt men lokalt mer i anslutning till befintliga gång- och cykeltunnlar inom området.
Enligt planbeskrivning kommer dessa passager, i samband med planens genomförande, att fyllas upp.
Området får således ett förändrat utseende och de brantare slänter som idag återfinns i anslutning tu nnelpassager kommer att försvinna. Detta innebär enligt geotekniskt utlåtande en förbättring av stabilitetssituationen som för befintliga förhållanden bedöms som tillfredsställande, vilket är en bedömning
SGI delar. Det är dock inte tydliggjort, varken i geotekniskt utlåtande eller i planbeskrivningen,
huruvida planfröslaget medför ökade markbelastning eller inte. SGI anser, i det fall givet planändamål
är frånskilt befintliga förhållandena, dvs. att ökade marklaster tillåts, att stabiliteten ska klarläggas för
dessa förändringar.
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig under förutsättning att stabiliteten för givet planändamål tyd liggörs. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa
på ett planteknisk lämpligt sätt säkerställas på plankartan.
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