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Planbeskrivning

Detaljplan för 
BOSTÄDER I VÄSTRA TUVE 
inom stadsdelen Tuve i Göteborg 

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Behovet av fler bostäder i Göteborg utgör ett övergripande syfte med denna plan 
för bostadsbyggnation i Tuve. I stadsdelen motiverar strukturen hos den befintliga 
bebyggelsen att nya bostäder med bättre tillgänglighet uppförs för att öka möjlig-
heterna till kvarboende i stadsdelen. 

Nybyggnation av bostäder i området syftar också till att motverka tendensen till 
minskande befolkning i stadsdelen, vilken medför risk för uttunning av kommunal 
och kommersiell service. 

Utöver denna detaljplan har en studie påbörjats för hela Tuve vad avser möjlighe-
ter till fler bostäder. 

Planförslaget innebär att ca 120 lägenheter byggs i 8 punkthus med 4- 6 våningar. 
Byggnaderna är placerade utefter en gata/plats, som utvidgar sig och smalnar av, 
strikt geometrisk, i kontrast mot naturen. Träddungar och bergshällar bevaras och 
framhävs så långt möjligt och blir en tillgång i bostädernas närmiljö. Tillfart sker 
från den befintliga Västra Tuvevägen. I direkt anslutning till planområdet finns 
kollektivtrafikförbindelse. 

INNEHÅLL 

Planhandlingar:

Plankarta med bestämmelser (ligger sist i handlingen) 
Planbeskrivning (denna handling) 
Genomförandebeskrivning 

Övriga handlingar: 
Illustrationsritning 
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse 

På stadsbyggnadskontoret finns också: 
Program  
Programsamrådsredogörelse  
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Planbeskrivning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Läge
Planområdet är beläget i västra Tuve, ca 7 km norr om Göteborgs centrum och 
500 m från Tuve torg. Området begränsas i söder och öster av Västra Tuvevägen. 
I övrigt har planen avgränsats i terrängen med lämpligt närområde till föreslagen 
bostadsbebyggelse.

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar cirka 4,5 ha och ägs i sin helhet av kommunen. 

Gällande och angränsande detaljplaner 
För området gäller detaljplan F3458, lagakraftvunnen år 1976. Denna plan före-
skriver markanvändningen allmän plats/park. 

I söder går detaljplan F3259, lagakraftvunnen år 1970, över Västra Tuvevägen in i 
det föreslagna planområdet och föreskriver allmän plats/park. I öster tas en bit av 
detaljplan F3244, lagakraftvunnen år 1969, i anspråk. Den nya planens gräns föl-
jer Västra Tuvevägen och ersätter i mindre delar de båda nämnda planerna. 

Genomförandetidena har gått ut för de nämnda befintliga detaljplanerna. 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun, ÖP99, anger området som grönområde 
med särskilt stora värden för natur- och kulturvård samt friluftsliv. 

Program för planområdet 
Ett program för detaljplan, innefattande det aktuella planområdet, har tidigare 
upprättats och godkänts av byggnadsnämnden i oktober 2004. Efter godkännandet 
konstaterades dock att huvuddelen av programområdet innefattas av en buller-
gränslinje för tillåtet industribuller från Volvos Tuve-anläggning, fastställd i en 
miljöprövning 1976. 

Bullernivåer innanför denna gränslinje har bedömts omöjliggöra bostadsbyggna-
tion inom de områden som programmet anvisade. Istället har det nu aktuella plan-
området, med bostäder belägna utanför bullergränslinjen, prövats och befunnits 
lämpligt för bostadsbyggnation. 

Programmet påpekade programområdets betydelse dels som länk mellan Hisings-
parken i söder och naturområden vid Skändla i norr, dels som närrekreationsom-
råde för de boende i Tuve. Dessa förutsättningar gäller även för det nya planom-
rådet, liksom programmets inriktning mot hus i natur. 

Bostadsförsörjning

Enligt det lokala programmet för Tuve-Säve i ÖP99 har SDN-området ca 4600 
bostäder, varav hälften i småhus. Största delen av bostadsbeståndet byggdes ut 
under 60- och 70-talet. 37 % är i bostadsrätt och det finns många stora lägenheter 
på 5 rum eller fler. Många flerbostadshus saknar hiss. 

Andelen hyresrätter i Tuve är därmed som helhet relativt låg, varför inslag av bo-
städer som upplåtes med hyresrätt är önskvärt i det aktuella området. 
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Mark och vegetation
I en översiktlig miljöbedömning för planprogrammet utförd av GF Konsult AB, 
pekas särskilt på en grupp vackra, äldre tallar i planområdets gräns mot Västra 
Tuvevägen.

En mer detaljerad bedömning av vegetationskaraktärer och landskapselement har 
därefter utförts av stadsbyggnadskontoret. Bedömningen beskriver en rikt varierad 
blandskog med tall, hassel, lärk och ek, vilken kan gallras på olika sätt och sätta 
varierad prägel på platser i det föreslagna bostadsområdet. 

Geotekniska förhållanden 
Området utgörs av ett höjdparti med berg i dagen och berg med tunt jordtäcke. 
Bergarten är en massformig förgnejsad metadiorit eller metagabbro. Områdets 
högsta punkt ligger på ca +80 m och de lägre delarna på ca +50 m.Grundläggning 
av nya byggnader kan i stor utsträckning ske direkt på berg. Bergslänten ska be-
siktigas för att bedöma eventuella förstärkningsbehov. Bestämmelse om detta in-
förs i plan. 

Markradon 
Området är normalradonmark. På sådan mark krävs radonskyddande utförande för 
byggnader där människor stadigvarande skall vistas. Bestämmelse om detta har 
införts i planen. 

Fornlämningar och kulturhistoria 
Göteborgs stadsmuseum utför under juni 2006 en arkeologisk utredning i planom-
rådet.

Befintliga stengärdsgårdar inom området är inte biotopskyddade, men bör så långt 
möjligt bevaras som kulturmiljöinslag. En källa i området bör även den bevaras. 

Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. 

Öster/sydost om Västra Tuvevägen ligger ett område med 4-vånings flerbostads-
hus med fasader i gult tegel. Väster om planområdet finns en enskild villa på en 
mindre fastighet. Norr om planområdet ligger ett vattentorn som är i bruk. 

Gator och trafik 
Tillfartsväg 
Utefter planområdets gräns i söder/sydost löper Västra Tuvevägen, med erforder-
lig standard för trafikmatning av den nya bebyggelsen. 

Kollektivtrafik
Området är välförsörjt med kollektivtrafik, då det i omedelbar anslutning till plan-
området finns ändhållplats för en stomlinjebuss. 

GC-vägar
Från planområdets utfartspunkt till busshållplatsen finns GC-väg utbyggd. Däref-
ter kan GC-trafik t ex mot Tuve centrum, Glöstorpsskolan och Gunnestorpsskolan 
utnyttja lokalt gatunät.
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Service
Ca 500 m från planområdet ligger Tuve torg, med kommersiell och kommunal 
service; mataffärer, bank, apotek, vårdcentral, bibliotek m m. Här ligger även 
Glöstorpskyrkan.

Närmaste förskola är Västra Tuvevägens förskola ca 300 m från planområdets 
mitt. Närmaste skolor är Gunnestorpsskolan (F-5) och Glöstorpsskolan (6-9). Sta-
delen har också ett aktivt föreningsliv. 

Rekreation 
Strax söder om området finns idrottsanläggningar (Tuvevallen, Tuve ishall) och 
naturområdet Hisingsparken, föreslaget som naturreservat. I planområdets västra 
del löper en naturstig, som går vidare upp genom den större skogklädda kulle av 
vilken planområdet är en del. Kullen, med flera större naturstigar, är en viktig 
resurs som rekreationsområde för Tuves närliggande bostadsområden liksom för 
de planerade bostäderna. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 

Planen innebär ny bostadsbebyggelse i kuperad terräng, på båda sidor om en kvar-
tersgata som utvidgar sig och smalnar av, strikt geometrisk, i kontrast mot natu-
ren. Planmönstret har studerats med avsikt att ge sol, goda utsiktsmöjligheter och 
bevarade träddungar och bergshällar mellan husen. Planen ger plats för ca 120 
lägenheter i 8 punkthus mellan 4-6 våningar. Parkering sker i garage under 5 av 
punkthusen, samt längs med ovansidan av kvartersgatan. En samlingslokal plane-
ras i första husets suterrängvåning.

Avvägning enligt miljöbalken 
Inga riksintressen berörs. Kulturintressena tillgodoses i planen. Stadsbyggnads-
kontoret anser att föreslagen markanvändning går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av markresurserna. 

Natur och kultur 
Mark och vegetation 
Exploateringen kommer att innebära ingrepp i mark och vegetation, delvis med 
bergschakt eftersom marken till stor del består av berg i dagen. Ingreppen begrän-
sas dock till en bebyggelsezon längs höjdkurvorna. 

Vegetationen mellan bebyggelsen och Västra Tuvevägen, delvis äldre tallar och 
lärkträd, bör slyröjas och anpassas till siktbehovet vid utfarten till Västra Tuvevä-
gen, men i övrigt så långt möjligt bibehållas. En grupp äldre tallar kan ge karaktär 
åt det nya områdets entré. Bevarande av vegetation får också vägas mot behovet 
av röjning och gallring för att få sol i boendemiljön, enligt förslag i den bedöm-
ning av vegetationskaraktärer och landskapselement som omnämnts ovan. 
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Bebyggelseområden
Bostäder
Av PBL 3 kap. 1-2 § framgår att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. 

Bostäder i punkthus av två typer längs en gata/plats föreslås: 

- Fem tvådelade fyrspännare med öppet trapphus belägna på ovansidan och i slutet 
av kvartersgatan. Våningsantalet varierar mellan 4-6 våningar, varav våningen 
ovan garage i suterräng. 

- Tre fyrspännare på nedsidan som nås via spång över från kvartersgatan. De är 4 
våningar, varav en i suterräng. 

Grundläggning
Grundläggning kan ske i huvudsak på berg. Bergschakt kommer att erfordras. 

Friytor
Lek och rekreation 
Tillräckligt med möjlighet för lek finns i närområdet. Även vid bostäderna, i väst-
ra delen av planområdet, finns ytor för lek och rekreation. 

Gator och trafik 
Tillfart till området sker via Västra Tuvevägen, till vilken en gata på kvartersmark 
ansluter i befintlig korsning med väg till Tuve ishall. Lutningen på den nya vägen 
blir på 2.5-3 %, förutom en kortare första del på 6-6.5%. 

I detaljplanen föreslås ca 120 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Dessa 
beräknas alstra ca 500 bilresor/dag. Närheten till stombussens ändhållplats bör 
leda till ett lägre bilinnehav. Troligen kommer den nytillkomna trafiken att fördela 
sig mellan Glöstorpsvägen och Nolehultsvägen. Det är dock svårt att säga hur 
fördelningen kommer att bli. Att köra Nolehultsvägen är ca 1 km längre men där 
kan medelhastigheten vara något högre. Glöstorpsvägen har 6 farthinder (gupp) 
som kräver låga hastigheter för biltrafiken.  

Den procentuella trafikökningen blir störst på den västra delen av Nolehultsvägen. 
Om all nytillkommen trafik väljer Nolehultsvägen kommer trafiken på västra de-
len av Nolehultsvägen att öka från dagens ca 1000 fordon/dygn till ca 1500 for-
don/dygn, en ökning på 50 %. För Finlandsvägen, Gunnestorpsvägen och östra 
delen av Nolehultsvägen innebär de föreslagna bostäderna en ökning på mellan 5-
15 % mot de trafikmängderna som är idag. 

Parkering inklusive besöksplatser anordnas på fastigheten, dels som garageplatser 
under och mellan de tvådelade punkthusen, dels som öppna platser längs med ga-
tan/platsen.

Den kommunala parkeringsnormen för området är 0,95 platser per lägenhet. I för-
slaget har använts beräkningstalet 1,05 platser/lägenhet, vilket med ca 120 lägen-
heter ger ca 126 platser. I planen finns möjlighet till mellan 137-163 platser, bero-
ende på vilket parkeringsalternativ man väljer. 48 av dem ligger ovan mark, 89-
115 under mark. 
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Gångvägar/trappor anläggs från kvartersgatan mot befintlig bussvändplats resp 
befintlig GC-väg söder/sydost om Västra Tuvevägen. Upphöjda övergångsställen 
anläggs på Västra Tuvevägen. En gångväg anläggs också från planområdets norra 
del, mot den väg som leder upp till vattenreservoaren, för att möjliggöra genare 
väg till Tuve Torg. 

Från områdets entrépunkt med övergångsställe över Västra Tuvevägen har illu-
strerats anslutning till den befintliga naturstigen genom en dalsänka i kullen. 

Planbestämmelser säkerställer gångtrafikpassage över kvartersmark. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp, värme 
Enligt planprogrammet finns i Västra Tuvevägen kommunala ledningar för 
dricks- och spillvatten samt fjärrvärme, till vilka området kan anslutas. Även dag-
vattenledningar med kapacitet för områdets anslutning finns i planområdets när-
het. Förbindelsepunkt för dricksvatten, spillvatten och dagvatten är belägen i söd-
ra kanten av planområdet, mitt emot busshållplatsen. 

Avfall
Återvinningsstation för källsortering av avfall finns i Arvesgärde, ca 200-300 m 
från planområdets mitt. 

Konsekvensbeskrivning
Hushållning med mark- och vattenområden m m 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken. 

Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan, ÖP99, i enlighet 
med 5§ förordningen om hushållning med mark och vattenområden mm. Som 
redovisats ovan anger ÖP99 planområdet som del av ett grönområde värdefullt för 
natur- och kulturvård och friluftsliv. 

Genom det godkända planprogrammet har byggnadsnämnden tagit ställning till att 
bostäder kan inrymmas i grönområdet utan allvarligt men för dess funktion för de 
nämnda intressena. Omfattningen av exploateringen enligt planen är betydligt 
mindre än den som var aktuell i detta byggnadsnämndsbeslut. Den nya bebyggel-
sen tar inte i anspråk det större grönområdets mer vitala delar eller de viktiga 
grönstråk som utpekats i programmet. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän syn-
punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen inte innebär någon betydande 
påverkan på miljön enligt Plan- och bygglagen 5:18. Miljökonsekvensbeskrivning 
har därför inte ansetts erforderlig. Istället har i programskedet upprättats en över-
siktlig miljöbedömning. 

Påverkan på luft 
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Den föreslagna markanvändningens påverkan på områdets luftkvalitet bedöms 
som försumbar. 

Påverkan på vatten 
Dagvattenavrinningen från området påverkas i viss mån av exploateringen. Av-
rinningen påskyndas genom bebyggda och hårdgjorda ytor. Lokalt omhänderta-
gande eller fördröjning av dagvatten är inte möjlig då marken till stor del utgörs 
av berg i dagen. Dagvatten måste därför troligen ledas utan fördröjning till befint-
liga kommunala ledningar. 

Buller, Volvo 
Enligt dom i Miljödomstolen 1999-10-11 får industriverksamheten inom Volvo 
Tuveområdet vid och utanför en bullergränslinje i Volvos miljötillstånd från 1976 
högst ge den ekvivalenta ljudnivån 50 dB(A) vardagar dagtid kl 07-18, 40 dB(A) 
nattetid kl 22-07 och 45 dB(A) övrig tid. Dessa gränsvärden innebär att Boverkets 
rekommenderade maxnivåer för buller vid fasad till bostadshus innehålles. 

Bullergränslinjen är i tillståndshandlingarna grovt utmärkt på karta. Linjens läge 
har för detaljplanens behov tolkats mer exakt av stadsbyggnadskontoret. Tolk-
ningen har tillstyrkts av Volvo Tuve och innebär att bostadshusen i detaljplanen 
kunnat placeras helt utanför bullgränsen. Därmed uppfyller planen, vad gäller 
risken för industribuller, Boverkets rekommendation. 

(se bullergräns sida 13) 

Buller, trafik 
Den största förändringen när det gäller buller kommer troligen att bli för de boen-
de i sydvästra delen av Norumsgärde. Där kan trafiken komma att öka med ca    
50 %. Det innebär att bullernivåerna ökar med ca 1 – 1,5 dBA. För de boende 
längs Glöstorpsvägen, Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen innebär trafikök-
ningen endast marginella skillnader i bullernivåerna. 

”En skillnad i bullernivå på 3 dBA ger en knapp hörbar förändring medan 8-10 
dBA upplevs som en fördubbling av ljudet. Den logaritmiska skalan gör att sum-
man av två lika starka bullerkällor ger en ökad ljudnivå på 3 dBA. Det innebär på 
samma sätt att en fördubbling/halvering av trafikmängden ger en ök-
ning/minskning av den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.” (Naturvårdsverket) 
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Genomförandebeskrivning för bostäder i västra Tuve

Handläggare: Lars-Erik Mathiasson 
Tfn: 031-612188 

Detaljplan för Bostäder i Västra Tuve 

inom stadsdelen Tuve i Göteborg 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

INLEDNING

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrif-
ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskriv-
ningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

Samråd         Febr-mars 2006 
Utställning            Juni-aug   2006    
Godkännande BN sept 2006
Antagande KF      Nov 2006 
Laga kraft             Dec 2006  

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).
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Markägoförhållanden mm 
Kommunen äger all mark inom planområdet.

Markanvisning
Till byggherre för området har utsetts HSB Göteborg. 

Huvudmannaskap –allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.  

Anläggningar inom kvartersmark 
Blivande byggherre till området skall svara för investeringar i byggnader, kvartersväg 
samt ledningar mm (dock ej el, tele och fjärrvärmeledningar) på kvartersmark samt 
framtida drift och underhåll av dessa. 

Avtal
Kommunen kommer att träffa avtal om markförsäljning med HSB Göteborg.. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Kvartersmarken inom området kommer att indelas upp i två fastigheter. En för bo-
stadsrätterna samt en för hyresrätterna.  

Fastighetsbildning
Genom avstyckning och fastighetsreglering bildas en exploateringsfastighet. 
Fastighetsbildningen kommer att utföras så att den del av fastigheten Tuve 11:33 som 
skall utgöra kvartersmark avstyckas samt den del av fastigheten Tuve 10:3 som skall 
utgöra kvartersmark överförs till den avstyckade delen. Därefter avstyckas den del 
som avser bostadsrätterna. 

Gemensamhetsanläggningar  
Eftersom kvartersmarken kommer att delas upp mellan olika byggherrar ( en för bo-
stadsrätterna och en för hyresrätterna) kommer en gemensamhetsanläggning att inrät-
tas för kvartersväg, parkeringsplatser va mm. Beslut om gemensamhetsanläggning 
fattas av lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen fattas bl a beslut om fördelning av 
kostnader för anläggningen, andelstal, drift och underhållsfrågor m.m. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om bildandet av exploateringsfastigheten. HSB Göteborg ansöker 
om avstyckning till bostadsrättsfastigheten och inrättande av gemensamhetsanlägg-
ning.

HSB Göteborg bekostar samtliga förrättningskostnader. 

Innan bygglov beviljas skall fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsan-
läggning ske i överensstämmelse med planen. 
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Ledningsrätt
Ledningsrätt för fjärrvärme, el och teleledningar på kvartersmark skall upplåtas i er-
forderlig omfattning. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Trafik
Området får sin tillfart från Västra Tuvevägen. 

Gator
Kompletterande åtgärder utföres på Västra Tuvevägen vid områdets utfart i enlighet 
med detaljplanen 

Vatten och avlopp 
Bebyggelsens dricksvatten- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i 
Västra Tuvevägen, för vilket det krävs en allmän ledningsutbyggnad av ca 150 m. 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 81m. I de fall högre 
vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Dagvatten
Dag- och dräneringsvattnet skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till 
allmän dagvattenledning. 

Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet.

Lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, skall vara 0,3m 
över marknivå i förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 
och spillvattensystem 

Fjärrvärme
Anslutning till fjärrvärme är möjlig från ledningar i Västra Tuvevägen. 

Radon
Marken är normalradonmark, detta innebär att byggnader skall utföras med radon-
skyddande konstruktion. 

Geoteknik 
Kompletterande grundundersökning skall utföras av byggherren i samband med bygg-
lovprövning och bygganmälan. 

Arkeologi
Arkeologisk utredning pågår inom området av Göteborgs Stadsmuseum 
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16. samrådsredogörelse

Detaljplan för
BOSTÄDER I VÄSTRA TUVE 
inom stadsdelen Tuve-Säve i Göteborg 

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 

Byggnadsnämnden beslöt den 24 januari 2006  att genomföra samråd för detalj-
planeförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogade lista över sam-
rådskrets under tiden 8 februari – 21 mars 2006. 

Förslaget har under samma tid varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Tuve 
bibliotek.

SAMMANFATTNING 

Allvarligaste invändningarna kommer från de boende, som är oroliga för den öka-
de trafiken på Nolehultsvägen. Park- och naturnämnden, SDN Tuve-Säve, Trafik-
nämnden, Länsordningspolisen samt Västtrafik Göteborgsområdet AB anser att en 
gångförbindelse norröver bör tillskapas. 

Kontoret har bedömt att trafikökningen är acceptabel och gångförbindelse mot 
Tuve Torg har nu planerats in i området. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre änd-
ringar i planhandlingarna.

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M.M. 

Göteborg Energi AB gas, Fastighetsnämnden, Kyrkonämnden och Lokalför-
sörjningsnämnden har inget att erinra mot förslaget. 

Göteborg energi AB fjärrvärme och distribution påpekar att teknikrum vid 
detaljprojektering i möjligaste mån bör läggas i yttervägg mot lokalgata. 

Göteborg Energi Goth Net AB önskar bli informerade längre fram i planarbetet 
angående schakter, el- och fjärrvärmeanslutningar mm. 
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Kulturnämnden anser inte att planen påverkar områdets funktion som grönstråk. 
Inga kända fornlämningar finns, men en arkeologisk utredning utförs. I planområ-
dets norra del finns en källa som bör bevaras. 

Kommentar: Resultatet av den arkeologiska utredningen inväntas till antagandet.

Lokalsekreteriatet anser att ett antal bostäder bör reserveras för bostäder med 
särskild service (bss). 

Kommentar: Remissvaret har lämnats till byggherren.

Miljönämnden anser att eventuella trafikstörningar ska behandlas och vid behov 
åtgärdas, att antalet planerade parkeringsplatser ska anpassas bättre till målsätt-
ningar och värdefull natur, att viss vegetation ska sparas, att alla parter är överens 
om tolkningen av den bullergräns som gäller för Volvo Lastvagnar AB. 

Kommentar: Bullerberäkningar har genomförts. Fartdämpande åtgärder mellan 
utfarten i Västra Tuvevägen och busshållplatsen kommer att genomföras. Den 
kommunala parkeringsnormen för området är 0.95 platser per lägenhet. I förslaget 
har använts 1.05. Detta tal inrymmer platser som från början ej nödvändigtvis 
måste anläggas.

Park- och naturnämnden anser att koppling för gångtrafik bör skapas i kvarters-
gatans förlängning norröver mot Tuve Torg. Lekmiljöerna bör placeras utan att 
slagskugga faller på ytorna. De anser att naturmarken längs Västra Tuvevägen bör 
övergå till att vara kvartersmark. 

Kommentar: Koppling för gångtrafik norröver säkerställs i plan. Kontoret anser 
att naturmarken längs Västra Tuvevägen ska fortsätta att vara natur med tanke på 
dess otillgänglighet. 

Räddningstjänsten meddelar att området ska förses med vatten för brandsläck-
ning i erforderlig omfattninge enligt VAV P83. tillgängligheten till området ska 
säkerställas för räddningstjänstens fordon.

Stadsdelsnämnden Tuve-Säve ser mycket positivt på den föreslagna bebyggel-
sen och ser fram emot att SBK kommer att genomföra en kompletteringsstudie för 
hela Tuve. De anser det viktigt att kostnads- och hyresnivåerna överensstämmer 
med vad människor är beredda att betala för bostäder i stadsdelen och belyser vik-
ten av tillgängliga gångvägar till och från bostäderna i det kuperade planområdet.

Behovet av åtgärder som stärker trafiksäkerheten på Stenebyvägen och Västra 
Tuvevägen måste beaktas. Miljökonsekvenserna av den närliggande telefonmas-
ten bör utredas. 

Kommentar: Trafikkontoret har genomfört förbättringar på Stenebyvägen under 
våren 2006. Buller från västra Tuvevägen samt störningar från telemaster har ut-
retts och visat att normerna inte överskrids.
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Trafiknämnden anser att området har god kollektivtrafikstandard, men påpekar 
att höjdskillnader försämrar för äldre och rörelsehindrade. Det är viktigt att planen 
erbjuder gena gångvägar till busshållplatsen och Tuve Torg, två viktiga målpunk-
ter. Norröver, mot Tuve torg kan man inte ställa krav på tillgänglighet, vilket är en 
nackdel. Förslag på andra typer av farthinder där gående passerar Västra Tuvevä-
gen bör utredas. Kvartersgatan bör breddas för ökad trafiksäkerhet. Önskvärt vore 
om Stenebyvägens standard, med ett kraftigt krön, kunde justeras inom exploate-
ringens ram. 

Kommentar: Koppling för gångtrafik norröver säkerställs i plan. Kvartersgatan får 
en annan utformning. Kontoret anser det ej realistiskt att påföra projekt en om-
byggnad av Stenebyvägen.

VA-nämnden/verket lämnar tekniska anvisningar och kostnader för anslutningen 
vilka överlämnas till byggherre. Plankartan ska kompletteras med lägsta höjd på 
färdigt golv. 

Kommentar: Plankartan har kompletterats. 

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG 

Lantmäterimyndigheten och Telia Sonera har inget att erinra.

Länsordningspolisen anser att planen bör kompletteras med en bilväg samt GC-
väg från norr för att öka rörligheten och på så sätt tryggheten i området. P-platser 
bör utformas väl synligt. 

Kommentar: På grund av brant terräng anser kontoret det svårt att lägga finansie-
ring av en genomgående bilväg på projektet, men utökar planområdet med gång-
väg mot norr.

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen bör kompletteras med uppgifter om 
eventuella trafikbullerstörningar. Utfartsförbud bör redovisas för att undvika fler 
än en utfart mot Västra Tuvevägen. Redovisning av trafiksäkra skolvägar behöver 
redovisas. Risk för ytliga ras och blocknedfall bör kommenteras. Resultatet från 
den pågående arkeologiska utredningen skall inväntas och arbetas in i förslaget 
innan antagande. Eventuella fornlämningar skall sedan finnas upptagna i planbe-
skrivning och på plankarta.

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: Buller från västra Tuvevägen har utretts och visat att normerna inte 
överskrids. Vad gäller ökat buller för de boende längs Nolehultsvägen uppkom-
mer den största förändringen troligen den sydvästra delen av Norumsgärde. Där 
kan trafiken komma att öka med ca 50 %. Det innebär att bullernivåerna ökar med 
ca 1 – 1,5 dBA. Enligt naturvårdsverket ger en skillnad i bullernivå på 3 dBA en 
knapp hörbar förändring. Kontoret har således bedömt att framtida trafikökning är 
acceptabel. Planen redovisar bara en möjlig utfart i den södra delen av planområ-
det. Fartdämpande åtgärder mellan utfarten i Västra Tuvevägen och busshållplat-
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sen kommer att genomföras. Skolvägen till Gunnestorpsskolan blir således trafik-
säker. Planbestämmelse om besiktning av bergsslänt införs. 

Vattenfall Eldistribution AB vill påminna om den av myndigheter rekommende-
rade försiktighetsprincipen vad gäller exponering av magnetfält från närliggande 
kraftledning. 

Kommentar: Kontoret bedömer att planområdet ej berörs av kraftledningen.

Vägverket, Region Väst anser att planbeskrivningen bör kompletteras med be-
räkningar av eventuellt trafikbuller. Utfartsförbud bör redovisas för att undvika 
fler än en utfart mot Västra Tuvevägen. För övrigt anses det positivt med nya bo-
städer inom områden med god kollektivtrafik. 

Kommentar: Se kommentar Länsstyrelsen

Västtrafik Göteborgsområdet AB påpekar att kollektivtrafik till och från områ-
det håller hög standard. På grund av höjdskillnader är gångavstånden nätt och 
jämt godtagbara. En gångväg norrut bör anläggas för att underlätta att ta sig till 
Tuve Torg och hållplatsen Norumshöjd. 

Kommentar: Gångvägen är säkerställd i plan. 

SAKÄGARE 

Riksbyggen Tuvehus 7. Styrelsen befarar högt trafikbuller, samt ökad belastning 
på Glöstorpsvägen. De befarar även ökad belastning på återvinningsstationen mitt 
i Arvesgärde, samt reagerar negativt på att man upplyser om föreningens privata 
lekplats.

Kommentar: Det upplyses ej om föreningens lekplats i samrådshandlingen. Kon-
toret har bedömt att trafikökningen är acceptabel. Återvinningsstationer finns på 
flera platser i Tuve. 

ÖVRIGA

Sammanfattande kommentar: Privatpersoner boende längs Nolehultsvägen anser 
att denna väg inte klarar mer trafik med tanke på buller. Den största förändringen 
när det gäller buller uppkommer troligen att de boende i sydvästra delen av No-
rumsgärde. Där kan trafiken komma att öka med ca 50 %. Det innebär att buller-
nivåerna ökar med ca 1 – 1,5 dBA. Enligt naturvårdsverket ger en skillnad i bul-
lernivå på 3 dBA en knapp hörbar förändring. Kontoret har således bedömt att 
framtida trafikökning är acceptabel. En upprustning av Nolehultsvägen kan ej 
belasta projektet. 
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Glöstorps samfällighetsförening är positiva till att nybyggnation sker i Tuve, 
men är kritisk till den ökande trafiken på Nolehultsvägen och önskar en ny bul-
ler/vibrationsmätning. 

Helena Grundberg m fl påpekar Nolehultsvägens besvärande trafiksituation och 
önskar mätning vid undertecknads fastighet/bergväggen på Nolehultsvägen samt 
hastighetsbegränsande åtgärder, tystare asfaltsbeläggning och partickelinfångande 
och ljuddämpande staket. De undrar även över konsekvenserna för natur- och kul-
turmiljö. 

Kommentar: Kontoret bedömer att förslaget inte har några betydande konsekven-
ser för natur- och kultur. 

Ingegerd Hansson, anser att Nolehultsvägen inte klarar en högre belastning i sitt 
nuvarande skick och redogör för upprustningar som inte har varit tillräckliga. Hon 
anser att det behövs en rejäl förbättring av Nolehultsvägen med sina tre matarga-
tor.

Peter Jönsson m fl, oroar sig för den ökande trafiken, vibrationer och sättningar i 
husen och anser att det bör sättas upp ljuddämpande staket. De anser att trafiken 
absolut inte får öka mer. 

Natalia Stratu m fl, störs redan idag av en hög bil- och busstrafik och vet att 
byggnationen skulle öka transportbelastningen på Nolehultsvägen till bristnings-
gränsen. De skriver vidare att; den enda bekväma och tänkbara vägen är Nole-
hultsvägen, vilket också varit rekommendationen enligt förslaget som ligger 
framme ”mata trafiken via Nolehultsvägen”. De känner även oro för framtida 
sprängningar.

Kommentar: Planen föreslår inte trafikmatning via Nolehultsvägen. Då det nya 
området har sin infart längre väster ut kommer Glöstorpsvägen vara det närmaste 
och snabbaste alternativet, medan Nolehultsvägen kan tänkas vara det bekvämaste 
alternativet.  

Dan Strångert förvånas över husens höjd, hade väntat sig lägre bebyggelse, vil-
ket beskrevs i programmet. Han är orolig att flygtrafiken från Säve flygplats samt 
masterna vid vattentornet utgör en störning för de planerade bostäderna.

Ulf Hammer tycker inte att förslaget är bra. Han anser att Tuve är fullt utbyggt nu 
och vill ha kvar sin skog. Han anser att det är bättre att bygga på området vid 
Shell bensinstation vid Tuve/Finlandsvägen. 

Kommentar: Kontoret bedömer ej området vid Tuvevägen/ Finlandsvägen lämp-
ligt för bostäder i dagsläget. 

Conny Skymne skriver att detaljplaneförslaget som nu föreligger tycks ha fram-
kommit ur ett uppdrag att trycka in så mycket som möjligt på det lilla som har 
blivit kvar av disponibel mark efter att misstaget med ljudlinjen mot Volvo last-
vagnar upptäckts. Han anser att den planerade bebyggelsen trycker ner atriumrad-
husen på Hinnebäcksgatan. 
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S A M R Å D S K R E T S

0 =  har ej lämnat skriftliga synpunkter 

1 =  har lämnat skriftliga synpunkter, inget att erinra/har erinringar vilka 
tillgodosetts

2 =  har lämnat skriftliga synpunkter, har erinringar vilka ej tillgodosetts 

Listan omfattar samtliga yttranden i ärendet 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M 

Fastighetsnämnden  1  
Göteborg Energi AB gas  1  
Göteborg Energi Nät AB  1  
Göteborg Energi GothNet AB  1  
Kulturnämnden  1  
Kyrkonämnden (kyrkog.styr)  1  
Lokalförsörjningsnämnden  1  
Lokalsekretariatet  1  
Miljönämnden  1  
Park- och naturnämnden  1  
Räddningstjänsten Storgöteborg  1  
Stadsdelsnämnden i Tuve-Säve  1  
Trafiknämnden  1 
Vatten- och avloppsnämnden  1  

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg  1  
Länsordningspolisen  1  
Länsstyrelsen  1 
Telia Sonera  1  
Vägverket Region Väst  1  
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm)  1 

SAKÄGARE 

Riksbyggen Tuvehus 7 2 
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ÖVRIGA

Glöstorps samfällighetsförening  1 
Helena Grundberg m fl  2 
Ingegerd Hansson  2 
Peter Jönsson m fl  2 
Natalia Stratu m fl  2 
Dan Strångert  1 
Ulf Hammer  2 
Conny Skymne  2 
HSB  1  






