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Planbesked för bostäder och förskola norr om 
Tuve torg (Tuve 7:5 m.fl.) inom stadsdelen Tuve 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och förskola norr om Tuve torg inom stadsdelen Tuve  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2021. 

 

Sammanfattning 
Kontoret bedömer att förslaget är lämpligt att pröva i detaljplan. Förslaget innebär cirka 

200 nya bostäder i form av småhus och BmSS samt en ny förskola med 8 avdelningar 

inom mark som idag är natur, grön- och rekreationsytor. Förslaget och dess 

genomförandeaspekter behöver utvecklas när planläggning inleds. Förslaget överens-

stämmer till största delen med program för Tuve. Två delområden avviker från 

översiktsplanen, vilket behöver prövas särskilt i planprocessen. Förslaget kan bidra till 

stärkta kopplingar och samband. Sociala aspekter i stadsdelen behöver beaktas. Ett 

mindre inslag av småskaliga flerbostadshus bör prövas utifrån viktiga sociala aspekter. 

Dialogarbete är viktigt. En utpekad ny vägkoppling, som inte ingår i ansökan, är viktig att 

beakta. En nödvändig utbyggnad av befintlig grundskola bedöms kunna ingå i 

planläggningen. Stadsdelspark ingår inte i ansökan men bedöms behöva ingå i det som 

prövas i detaljplanen. Projektets ekonomi för staden är osäker.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. Projektets ekonomi för staden bedöms vara osäker. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
God tillgång till kollektivtrafik krävs för att inte bilberoendet i vardagen ska öka. 

Förslaget kan bidra till bättre koppling mellan olika delar av Tuve vilket kan stärka Tuve 

Torg och öka möjligheten till ett vardagsliv utan långa transporter. Naturvärdes-

inventeringar krävs för att värna den biologiska mångfalden i detta område som har stora 

naturvärden och skyddade arter och biotoper. Det eventuella öppnandet av en kulverterad 

bäck, och det eventuella anläggandet av en spridningskorridor utanför planområdet, kan 
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få positiv påverkan på ekologiska aspekter i ett större sammanhang. Skyfallshantering är 

en stor fråga i projektet. Det finns också kända markföroreningar som behöver utredas. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget kan bidra till stärkta kopplingar och samband mellan olika delar av Tuve vilket 

kan stärka Tuve Torg som mötesplats, bidra till att lösa upp mentala barriärer, och bidra 

till att människor med olika bakgrund och förutsättningar kommer närmare varandra.  

Att tillföra småhus i mellanstaden är viktigt för staden. I Tuve är det utifrån sociala 

aspekter önskvärt att åstadkomma en mer finmaskig blandning av upplåtelse- och 

boendeformer i stadsdelens olika områden, till exempel genom att tillföra flerbostadshus i 

områden som enbart har småhus med äganderätt. Ett mindre inslag av småskaliga 

flerbostadshus bör därför prövas i det aktuella området. Att enbart tillföra en stor mängd 

småhus i det aktuella området riskerar att öka ensidigheten i stadsdelen. Det finns en 

blandning av upplåtelseformer i Tuve men de är uppdelade i enklaver med tydliga gränser 

emellan. I stadsdelen som helhet är det brist på små och tillgängliga lägenheter. 

Dialogarbete är viktigt. Områdets karaktär och identitet påverkas av projektet. Det 

förväntas finnas stor oro kring den föreslagna nya vägkopplingen, och kring förändringar 

vid skredområdet från Tuveraset 1977.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barn kommer påverkas av 

projektet eftersom förskola, grundskola, lek- och rekreationsytor samt trafikytor ingår. 

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 
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Beskrivning av ärendet 
Området ligger i Tuve, cirka 6 km från Göteborgs centrum. Avståndet till kollektivtrafik 

är cirka 300-600 meter. Service finns vid Tuve Torg. Förfrågan innebär cirka 200 

bostäder i form av småhus och BmSS, samt en ny förskola med 8 avdelningar. Förfrågan 

innebär ett mycket stort planarbete.  

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger 

bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, jordbruksmark, särskilt stora värden 

för naturvård, friluftsliv, landskapsbild/kulturlandskap, samt reservat för kommunikation 

-väg. Strategi för utbyggnadsplanering anger prioriterat utbyggnadsområde med 

tyngdpunkt i Tuve torg.  

Gällande detaljplaner akt 2-2125, 2-3275, 2-3509, 2-3510, 2-3517 anger allmän plats 

park/plantering, samt allmänt ändamål (Tångenskolan). Genomförandetiden har gått ut.  

Del av planområdet är inte tidigare planlagt.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2008-04-01 att godkänna program för Tuve 

Program för Tuve, dnr 05/0793 med samrådsredogörelse finns på stadsbyggnadskontoret.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning  
Kontoret bedömer att förfrågan är lämplig att pröva i detaljplan. Förslaget och dess 

genomförandeaspekter behöver utvecklas i planarbetets inledning. Sökanden beskriver 

som en avsikt att utveckla förslaget i samverkan med kontoret. Bostadsexploatering 

behöver studeras samlat med andra markanspråk, och utifrån vissa utredningar som bör 

göras översiktligt i tidigt skede. Förslaget överensstämmer till största delen med program 

för Tuve. Två delområden avviker från kommunens översiktsplan. Ett mindre inslag av 

småskaliga flerbostadshus i området bör prövas utifrån viktiga sociala aspekter. 

Den utpekade nya vägkopplingen ingår inte i ansökan men är utpekad som viktig i ÖP 

och program och kontoret bedömer att den bör ingå i det som prövas i detaljplanen. Om 

vägkopplingen inte bedöms vara prioriterad i staden när planläggning startar, så bedömer 

kontoret att det är viktigt att planläggningen i alla fall inte omöjliggör vägkopplingen på 

längre sikt.  

Stadsdelspark ingår inte i ansökan men kontoret föreslår att det ska ingå i det som prövas 

i detaljplanen. 

Utökning av befintlig grundskola bedöms kräva planläggning. Detta ingår inte i ansökan 

men en separat ansökan för detta väntas inkomma. Kontoret bedömer att en 

planändring/planläggning för skolfastigheten kan och bör ingå i planläggningen. 

Omsorgsfull utformning med god anpassning till terräng, natur-och upplevelsevärden och 

befintlig bebyggelse är en viktig inriktning för planläggningen. 

Kontoret bedömer utifrån avvikelserna från översiktsplanen att detaljplanen ska tas fram 

med utökat förfarande och antas av kommunfullmäktige. 
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Knäckfrågor / viktiga frågor 

• Stor utbyggnad av allmänt VA-nät och flytt av befintliga ledningar krävs 

• Fornlämningsområden och kulturmiljövärden finns i stora delar av området  

• Naturvärden, skyddade arter och biotoper finns, bland andra mindre hackspett  

• Skyfall har stor påverkan på delar av området, utpekade skyfallsytor o -leder 

finns vilka behöver beaktas/anläggas.  

• Ny vägkoppling utpekad som viktig och föreslås ingå i planläggningen, 

alternativt att det inte omöjliggörs att den genomförs på längre sikt 

• Stadsdelspark saknas och föreslås ingå i planläggningen 

• Geoteknik har åtgärdats och bedöms vara tillfredsställande. Området gränsar till 

skredområdet frän Tuveraset 1977.  

• Det finns stora rekreations- och upplevelsevärden i hela området och ingrepp i 

skredområdet är känsligt för många. Dialogarbete är viktigt. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Beroenden finns till planering, finansiering och genomförande av kommunal infrastruktur 

och service. 

Att tillskapa fler bostäder i stadsdelen, som är ett prioriterat utbyggnadsområde, har hög 

prioritet. Att tillskapa småhus i mellanstaden, i närhet till kollektivtrafik och service, har 

hög prioritet för att stärka stadens hållbarhet och attraktivitet. Att stärka kopplingar och 

samband i stadsdelen och därmed bidra till stärkta sociala förhållanden har hög prioritet. 

Att tillskapa kommunal service som förskola, grundskola och BmSS har hög prioritet. 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse analyserats enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i 

budget. Sammanvägning av måluppfyllelse visar hög prioritet. 
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