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Ärendet 

Diarienummer: 0857/19 

SDN-område:  Norra Hisingen 

Fastighet:  Tuve 7:5, 7:18, 9:174 m.fl. 

Sökande:  Fastighetskontoret 

Området ligger norr om Tuve torg i stadsdelen Tuve, cirka 6 km från Göteborgs centrum. 

Den södra delen av området ligger cirka 300-400 meter från torget, och delen längst i norr 

ligger cirka 1,3 km från torget. Marken inom området består av natur, grön- och 

rekreationsytor. All ingående mark är kommunägd. Förslaget innebär planläggning för 

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

avdelningar. Småhusbebyggelsen föreslås vara av typen stadsradhus. 

 

Förslaget (alternativskisser finns) 
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Styrande dokument och tidigare beslut 

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. 

Kommunens 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.  

Delar av planområdet är inte tidigare planlagt.  

Program har upprättats och godkändes 2008-04-01 av byggnadsnämnden. Programmet 

föreslår omvandling från trafikseparerade bostadsområden till en sammanhängande 

stadsdel med mer stadsmässiga stråk och en tätare och mer sammanbyggd bebyggelse 

med integrerade grönområden. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2008-04-01 att godkänna program för Tuve 

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

 

 

Rekommenderad markanvändning enligt gällande ÖP, två föreslagna delområden som 

avviker från ÖP är inringade 
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Bedömning 

Översiktlig planering 

Förslaget överensstämmer till största delen med föreslagna utbyggnadsområden i program 

för Tuve, som för den aktuella delen föreslår förtätning med tät småhusbebyggelse. Två 

delområden avviker från kommunens översiktsplan, som anger jordbruksmark respektive 

naturvärden, och behöver prövas med särskilt fokus på detta. Förslaget överensstämmer 

med strategin för utbyggnadsplanering. Grönstrategin anger att stadsdelspark och 

bostadsnära park ska finnas, men detta saknas i stadsdelen/området. 

 

 

Program, aktuell del inklusive föreslagen ny vägkoppling inringad 

 



 

Förprövningsrapport 6 (16) 

Planbesked för bostäder och förskola norr om Tuve torg (Tuve 7:5 m.fl.) inom stadsdelen 
Tuve, dnr 0857/19 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-05-25 

Stadsmiljö och sociala frågor 

I Tuve finns spår av mycket lång historia. Rester av kulturlandskap och äldre 

jordbruksbebyggelse är påtagliga i hela området. Platsen kring Tuve medeltida kyrka, 

inklusive ett stort järnåldersgravfält och by- och gårdsstrukturer, har stora 

kulturmiljövärden och är utpekat i kommunen kulturmiljöprogram. Under efterkrigstiden 

omvandlades jordbruksbygden i området till förortsbebyggelse, och idag präglas 

stadsdelen av den tidens planeringsideal, med funktionsseparering och mycket grön- och 

friytor. Flerbostadshus, småhus och service är strikt uppdelade i olika områden. 

De olika delarna av Tuve har separata tillfarter från omgivande vägar vilket ger bristande 

orienterbarhet, sårbarhet i trafiksystemet och svaga kopplingar mellan de olika delarna. 

Förslaget kan, särskilt om den tänkta vägkopplingen genomförs, bidra till att förbättra 

detta. Avsikten med vägkopplingen är att minska sårbarheten i trafiksystemet, och att 

bidra till stärkta kopplingar och samband mellan de olika delarna av Tuve som idag är 

tydligt åtskilda från varandra, vilket kan stärka underlaget för handel och service vid 

Tuve Torg och därmed förbättra människors möjlighet till ett vardagsliv utan långa 

transporter. 

God tillgång till kollektivtrafik krävs för att inte bilberoendet i vardagen ska öka. Detta är 

viktigt även för småhusbebyggelse. Områdets läge i mellanstaden med relativt god 

tillgänglighet till kollektivtrafik och service ger goda förutsättningar för detta. 

Kollektivtrafiken kan dock behöva förstärkas för att uppnå att så många som möjligt har 

tillgång till kollektivtrafik inom högst 400 m gångväg från bostaden. 

I den centrala delen av Tuve pågår en succesiv utveckling där överdimensionerade och 

barriärskapande vägar med trafikseparering byggs om till gator där alla trafikanter 

samsas, med mer stadsmässiga kvaliteter och ny bebyggelse som stärker gaturummen. 

Detta bedöms ge ökad säkerhet och trygghet. 

Projektet bedöms ha social komplexitetsnivå 3. Dialogarbete blir viktigt vid större 

förändringar i området. 

Identitet, karaktär 

Området har idag en lugn och tyst karaktär och har stora upplevelsevärden i form av 

grönområden och natur. Områdets äldre historia är närvarande. Skredområdet och minnet 

av Tuveraset 1977 är en del av områdets identitet. Många trivs och bor länge i Tuve. 

Områdets karaktär och identitet påverkas av projektet. Grön-, rekreations- och 

lekområden påverkas. Det förväntas finnas stor oro kring den nya vägkopplingen och 

kring förändringar vid skredområdet. Tillägg bör omsorgsfullt anpassas till området och 

till den befintliga bebyggelsens karaktär och skala. Omsorgsfull terränganpassning är 

viktigt. Förslaget till småhus i form av stadsradhus ansluter till programmet som anger tät 

småhusbebyggelse. Ett ledord kan vara ”trädgårdsstad”; en tät men småskalig bebyggelse 

som inte utesluter inslag av småskaliga flerbostadshus. En inriktning utifrån programmet 

är att inte sprida ut bebyggelsen överallt, utan bygga vidare på områdets tydliga delar med 

integrerade grönområden, med en tydlighet i vad som är bostäder respektive mer 

allmänna funktioner som grönytor, park och förskola. Att behålla och bygga vidare på de 

tydliga bryn där bostadsbebyggelsen möter landskapet och privat möter allmänt kan vara 

ett sätt att förtäta på platsens villkor. 
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Samspel, vardagsliv 

Förslaget kan bidra till stärkta kopplingar och samband mellan olika delar av Tuve vilket 

kan stärka Tuve Torg som mötesplats och bidra till att människor med olika bakgrund och 

olika socioekonomiska förutsättningar kommer närmare varandra. Vid Tuve torg finns 

kommersiell service, kulturhus, bibliotek, kyrka och vårdcentral. 

Det finns en blandning av upplåtelseformer i stadsdelen Tuve som helhet men de är 

uppdelade i enklaver med tydliga gränser emellan. I stadsdelen som helhet är det brist på 

små och tillgängliga lägenheter. Det är önskvärt att åstadkomma en mer finmaskig 

blandning av upplåtelse- och boendeformer i stadsdelens olika områden, till exempel 

genom att tillföra flerbostadshus i områden som idag 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 skulle öka ensidigheten i 

stadsdelens olika områden, och skulle inte bidra till ökad blandning av upplåtelseformer 

och bostadsstorlekar. Ett inslag av flerbostadshus, gärna med en andel små lägenheter, 

skulle kunna bidra till att lösa upp stadsdelens strikta socioekonomiska och upplevda 

gränser, och bidra till att människor kan bo kvar i området och i stadsdelen vid förändrad 

livssituation. 

Stadsdelsförvaltningen uppger att Norumshöjd, bostadsområdet med flerbostadshus 

väster om Tuve torg, är ett av norra Hisingens mest socioekonomiskt utsatta områden 

med hög arbetslöshet och mycket stor andel med utländsk bakgrund. Alla bostäder där är 

hyresrätter och saknar hiss.  

I området finns naturområden, grönytor, bollplaner, lekplatser och stigar som är 

tillgängliga för boende i olika delar av stadsdelen. Det finns både mer 

kuperade/tätbevuxna och mer öppna grönytor. Stora delar är promenadvänliga och 

används bland annat för hundpromenader. Stärkta kopplingar, även stärkta gång-, cykel- 

och grönstråk, kan bidra till att grön- och rekreationsområden i norra delen av Tuve blir 

mer tillgängliga för de boende i de centrala och södra delarna. Programmet pekar på att 

den nya nord-sydliga vägkopplingen även kan bidra till detta. Vid lokaliseringen av en 

stadsdelspark är det viktigt att beakta hur väl den kopplas till de olika delarna av Tuve, 

och hur den kan placeras så att den binder samman olika områden och blir en naturlig 

mötesplats för invånare i norra och södra delarna. 

Barnperspektivet 

Möjligheterna för barn att själva ta sig till stadsdelens skolor bedöms vara goda. 

Trafikföringen i området kommer förändras, särskilt om den tänkta vägkopplingen ingår i 

projektet. Trafiksäkerhet för barn och andra oskyddade trafikanter behöver beaktas. Barn 

kommer påverkas av projektet. eftersom bland annat förskola, grundskola, lek- och 

rekreationsytor samt trafikmiljöer ingår. Enligt programmet för Tuve är naturupplevelser, 

utelek och idrott viktigt för barnen i Tuve. Barnkonventionen blir svensk lag från och 

med 2020. 

Kommunal service 

Den befintliga grundskolan i området, Tångenskolan, behöver byggas ut för att behovet 

av grundskoleplatser i stadsdelen ska kunna tillgodoses. Inriktningen är att befintlig 

förskola ska flyttas från skoltomten, och att det på så sätt ska ges utrymme för 

Tångenskolan att utvecklas inom befintlig skoltomt. En ny förskola med 8 avdelningar 
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som ingår i denna ansökan avses ersätta den befintliga, som har 4 avdelningar, samt 

tillgodose tillkommande behov i området. Det bedöms finnas goda möjligheter att 

åstadkomma utemiljöer av god kvalitet och tillräcklig storlek. Inom området bedöms det 

finnas behov av 2-3 friliggande BmSS à 6 lägenheter. 

 

Föreslaget antal bostäder enligt programmet 

Trafik och parkering 

Befintliga hållplatser för kollektivtrafik finns söder om området, vid Tuve torg och 

Nolehultsvägen som trafikeras av stombuss, samt norr om området på Tuve kyrkväg. Det 

är delvis långt, cirka 400-600 meter, från föreslagna bostäder till befintliga hållplatser för 

kollektivtrafik. Om ny kollektivtrafik och hållplats lokaliseras i den tänkta nya 

vägkopplingen, så kan områdets tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras väsentligt. I 

programmet för Tuve föreslås att Tuves norra delar integreras med den centrala delen 

med en ny busslinje i den nya vägkopplingen. Enligt programmet så ger detta möjlighet 

till en direkt busslinje mellan Säve och Tuve torg vilket saknas idag. Det har tidigare 

funnits ett spårvägsreservat i nord-sydlig riktning genom det aktuella området. 

Området har idag relativt lite trafik och uppfattas som lugnt och gång- och cykelvänligt. 

Föreslagna bostäder och förskola kommer generera biltrafik. Förskolans lokalisering 

behöver studeras så att genomfartstrafik på lokalgatorna minimeras.  

För småhus ska det enligt stadens riktlinjer finnas utrymme för minst 1 bilplats på 

fastigheten eller i närheten. Utrymme för 0,1 besöksplats per bostad ska finnas, samnyttjat 

med flera bostäder, alternativt ska det finnas 2 bilplatser på varje tomt. För småhus anges 

inte några parkeringstal för cykel. För flerbostadshus är normalspannet för Tuve 0,3-0,6 

bilplatser per bostad inklusive besöksparkering. En mobilitets- och parkeringsutredning 

behöver tas fram, där även behoven för förskola, grundskola och BmSS utreds. 
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Program för Tuve, föreslagen trafikstruktur, bl.a. ny nord-sydlig vägkoppling med 

busshållplats vid korsningen vid Tuve kyrkväg (inringad) 

Teknisk försörjning och mark  

Utbyggnad av allmänt VA-nät krävs i hela området. Flytt av befintliga VA- och 

elledningar krävs. Omfattningen av detta, och frågor kring finansiering och 

genomförande, behöver utredas i planarbetet. Det är svårt att effektivt försörja småhus 

med fjärrvärme. De flesta delar av den föreslagna exploateringen, inklusive förskolan, 

ligger också långt från befintligt fjärrvärmenät och det är svårt att ansluta dem av denna 

anledning. Uppvärmning bedöms främst behöva ske med andra sätt än fjärrvärme. 

Skyfall ger delvis stor påverkan på området. Delar av området översvämmas med 0,5-1 

meter vattendjup vid ett 100-årsregn. Vissa ytor kan vara svåra att ianspråkta för 

exploatering, eftersom det är svårt att ändra höjdsättning utan att påverka befintlig 
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bebyggelse/anläggningar. Flera utpekade skyfallsytor och -leder finns i området, och 

behöver säkerställas och/eller anläggas när dessa eller angränsande ytor ianspråktas. 

Finansiering av detta i staden är inte klarlagt. Det finns tankar om att ta fram en 

kulverterad bäck, vilket skulle kunna ha positiva effekter på både ekologi och 

skyfallsaspekter. Detta behöver utredas i planarbetet. Det behöver utredas om skyfallsytor 

kan kombineras med grön- och rekreationsytor, så att tillräckligt mycket 

exploateringsbara ytor möjliggörs.  

 

Utpekade skyfallsytor (gröna) och -leder (blå) 

Marken består till stor del av lera med 1-20 meter djup till berg. Området har 

tillfredsställande stabilitet men leran är sättnings- och flytbenägen. Inom skredområdet är 

leran högsensitiv, men det bedöms inte längre finnas förutsättningar för de 

grundvattenförhållanden som rådde vid skredet. Byggbarheten bedöms generellt som god 

och byggnader i 1-2 plan bedöms till stor del kunna grundläggas med platta på mark. 

Större delen av området är låg- eller normalriskområde för radon. En mindre del är 

högriskområde, dock främst inom naturmark som inte föreslås exploateras. 

Området består av gräsytor och grönytor med olika ädellövträd, och naturområden med 

tall och ädellövskog. Det finns stora träd, diken och rester av alléer och stengärdesgårdar. 
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Geotekniska förutsättningar (Program för Tuve 2008), C är skredområdet, svart 

markering är en spontkonstruktion, ljusgrå områden bedöms ha god byggbarhet  

 

Miljö- och hälsoaspekter 

God tillgång till kollektivtrafik krävs för att inte bilberoendet i vardagen ska öka. Att 

skapa bättre koppling mellan olika delar av Tuve kan stärka Tuve Torg och öka 

möjligheten till ett vardagsliv utan långa transporter.  

Naturvärdesinventeringar 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 få positiv påverkan på ekologiska aspekter i ett större sammanhang. 

Fornlämningar och andra kulturmiljövärden finns och behöver utredas. 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem. Tillgängliga underlag visar på god luftkvalitet i 

området. Skyfallshantering är en stor fråga i projektet. Det finns också kända 

markföroreningar som behöver utredas. Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt 

material och det bedöms finnas förutsättningar att klara gällande riktvärden. Ekvivalent 
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ljudnivå bedöms underskrida 50 dBA i hela det aktuella området. Projektet bedöms 

preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan.  Ställningstagande till om en 

miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

 

Vid föreslaget delområde E, sett mot norr 

 

Skredområdet mot öster 

 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Samband och beroenden finns till planering, finansiering och genomförande av 

kommunal infrastruktur och service. Området avses byggas ut av ett flertal exploatörer 

varvid samordning av genomförandefrågor blir särskilt viktigt. 

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. 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Förslaget bedöms vara 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 används som natur, grön- och rekreationsytor. Den nya småhusbebyggelsen 

föreslås till stor del vara av typen stadsradhus. Förslaget behöver utvecklas i planarbetet. 

Förslaget kan bidra till stärkta kopplingar och samband. Sociala aspekter i stadsdelen 

behöver beaktas. Ett mindre inslag av småskaliga flerbostadshus bör prövas utifrån 

sociala aspekter. Projektets ekonomi för staden är osäker. 
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Detaljplanearbete 

Förslaget och dess genomförandeaspekter behöver utvecklas vid planarbetes inledning. 

Sökanden beskriver som en avsikt att utveckla förslaget i samverkan med kontoret. 

Förslaget till bostadsexploatering behöver utvecklas samlat med andra markanspråk och 

genomförandefrågor, främst förskola/skola, parker, vägar/trafik, VA, och utifrån vissa 

övergripande utredningar som kan påverka exploateringen och som därför bör tas fram i 

tidigt skede, främst beträffande arkeologi/kulturmiljö, naturvärden och skyfall.  

Två delområden avviker från översiktsplanen. Ett delområde är jordbruksmark enligt 

gällande översiktsplan, men föreslås ändras till grönområde i samrådsförslaget till ny 

översiktsplan. Detta delområde har också viktiga kulturmiljöaspekter. Ett annat 

delområde är särskilt värdefull natur enligt översiktsplanen, samt har kulturmiljö- och 

upplevelseaspekter. I planprocessen behöver dessa två områden prövas med särskilt fokus 

på översiktsplanefrågor. 

Inslag av andra boende- och upplåtelseformer än äganderätt i småhus bör prövas utifrån 

viktiga sociala aspekter. Kontoret föreslår därför att ett mindre inslag av småskaliga 

flerbostadshus prövas. Sökanden har angett en inriktning att tillgodose det behov av 2-3 

BmSS som finns enligt lokalsekretariatet.  

En utpekad ny vägkoppling, som inte ingår i ansökan, är viktig att beakta. Kontoret 

föreslår att den ingår i planläggningen, alternativt att den inte omöjliggörs på längre sikt. 

Stadsdelspark ingår inte i ansökan men bör ingå i det som prövas i detaljplanen. 

Utbyggnad av befintlig grundskola bedöms kräva planändring/planläggning, vilket 

bedöms kunna ingå i planläggningen. En separat ansökan för detta väntas inkomma. 

Utredningsbehov: 

• Arkeologisk utredning steg 2 samt avgränsande undersökning lokalt 

• Naturvärdesinventering med fördjupning för ett antal arter/biotoper 

• Dagvatten- och skyfallsutredning, inklusive skyfallsytor och -leder 

• Geoteknik; grundläggningsfrågor, stabilitet, omgivningspåverkan 

• SKA/BKA 

• Översiktlig markmiljöundersökning 

• Luftmiljö, eventuellt behov av bedömning eller utredning behöver klargöras 

• Trafikbuller, eventuellt behov av utredning behöver klargöras 

Knäckfrågor och viktiga frågor som kan påverka exploateringen:  

• 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. 
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Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. Stadens ekonomi för projektet är osäker. Finansierings- och 

genomförandefrågor kring utbyggnad av VA-nät, parkytor, väg samt skyfallsytor- och 

leder behöver klargöras.  Finansiering av strukturella skyfallsåtgärder i staden är inte 

klarlagt. 

Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till (SDF Norra Hisingen, Göteborg Energi, Kretslopp och vatten, 

Kulturförvaltningen, SBK Geotekniker, Trafikkontoret, Park och natur, 

Räddningstjänsten, Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen) för eventuellt yttrande. 

Följande yttranden har inkommit: 

Göteborg Energi AB 

Har befintliga el- och fiberledningar i området vilka behöver beaktas. Bedömer att 

befintliga elledningar i några delområden kommer behöva flyttas, och att en ny nätstation 

kommer behöva anläggas. 

Kretslopp och Vatten 

Stora delar av området är problematiskt beträffande skyfall, med 0,5 – 1 m vattendjup på 

flera platser vid ett 100-årsregn, och det finns flera utpekade skyfallsytor och -leder som 

måste beaktas. En dagvatten- och skyfallsutredning behöver tas fram. Utbyggnad av 

allmänt VA-ledningsnät kommer krävas i alla delområden, och omfattningen av detta 

behöver utredas i planarbetet. Området ligger idag utanför förvaltningens 

verksamhetsområde för VA-tjänster. Befintliga ledningar inom flera delområden samt en 

pumpstation kan behöva flyttas, beroende på bebyggelsens placering, och det bekostas i 

så fall av exploatör/fastighetsägare. Dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad. 

Kapaciteten på alla befintliga ledningar behöver utredas. Inget hinder finns utifrån 

avfallshantering, men framkomlighet och manövrering för avfallsfordon måste 

säkerställas. Befintlig återvinningsstation behöver vara kvar. 

Kulturförvaltningen 

Området har delvis mycket höga kulturmiljövärden i form av fornlämningar samt 

kulturmiljöer kopplat till kulturlandskap och bebyggelse. Det finns tydliga rester av 

jordbrukslandskap, gårdar, bykullar, stengärdesgårdar, alléer och vägar. Miljön kring 

Tuve medeltida kyrka är känslig med särskilt högt kulturmiljövärde utifrån arkeologi och 

andra kulturmiljöaspekter. Fornlämningar och fornlämningsområden har lagskydd. 

Länsstyrelsen bedömer fornlämningsområdens storlek. Viss förtätning med småskalig 

bebyggelse är möjlig om stor hänsyn tas till topografi och kulturmiljöer. Placering och 

skala behöver anpassas. Sprängning av höjdlägen är inte lämpligt. Fornlämningar kan 

behöva avgränsas genom arkeologisk förundersökning. Arkeologisk utredning steg 2 

krävs för alla delområden förutom skredområdet. Bebyggelse i delområde A är olämpligt, 

bland annat eftersom det skulle påverka visuella samband från kyrkplatsen. Bebyggelse i 

delområde D är olämpligt eftersom det skulle kräva ingrepp som skulle få negativ 

påverkan på natur- och kulturmiljö. Förslag till bebyggelse i delområde C förhåller sig 

bra till kulturmiljön om den utformas med en buffertzon enligt alternativförslag 2.  
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Lokalsekretariatet 

Platsen för befintlig förskola behöver ianspråktas för en större utbyggnad av befintlig 

grundskola, vilket tillsammans med pågående utbyggnad på annan plats i stadsdelen 

bedöms täcka behovet av grundskola. Utbyggnad av skolan kräver planändring och 

behöver ingå i planläggningen. En ny förskola med 8 avdelningar behövs för att ersätta 

befintlig förskola och tillgodose förväntade behov av förskoleplatser. En ambition bör 

vara att möjliggöra 2-3 friliggande BmSS med 6 lgh vardera. 

Trafikkontoret 

Avstyrker förslaget, på grund av att det visas en mindre villagata i det läge där det enligt 

program och översiktsplan är tänkt en ny vägkoppling. Vägkopplingen är tänkt för både 

bil och kollektivtrafik, och förväntas ge ett mindre sårbart trafiksystem och förbättrad 

tillgänglighet till Tuve torg. Detta är fortfarande aktuellt att pröva i det utpekade läget och 

det kräver en gata med högre standard, förslagsvis lika Nolehultsvägens nya sektion. 

Anslutningarna i norr och söder behöver studeras vidare. Det är inte lämpligt med 

busstrafik på en mindre villagata med utfarter direkt mot vägen. 

Park och natur 

Avstyrker förslaget på grund av att brukningsbar jordbruksmark ianspråktas. De särskilda 

skälen för att ianspråkta sådan uppfylls inte. Delområde A är därför inte möjligt. Tuve 

saknar stadsdelspark, vilket enligt grönstrategin behöver finnas, och en sådan behöver 

därför tillskapas för att föreslagen utbyggnad ska vara möjlig. Programmet för Tuve togs 

fram före grönstrategin. En heltäckande naturvärdesinventering kommer krävas för hela 

området, eftersom det finns flera skyddsvärda arter och intressanta miljöer. Vid 

planläggning är det lämpligt att öppna en kulverterad bäck, vilket kan vara positivt för 

både för skyfall och biologisk mångfald. Befintliga blomsteråkrar bör värnas, och 

förvaltningen önskar se över möjligheterna till en spridningskorridor under Tuvevägen. 

Miljöförvaltningen 

Naturvärdesinventering behöver göras. Det finns lämpliga livsmiljöer för mindre 

hackspett, och observationer av arten har gjorts inom området. Det finns en mängd 

biotopskyddade miljöer i området. Föreslagen exploatering av jordbruksmark uppfyller 

inte kraven på väsentligt samhällsintresse, och ska därför undvikas. Översiktlig mark-

miljöundersökning behöver göras för föreslagna bostäder och förskola. Genomförda 

provtagningar visar på förhöjda halter av markföroreningar inom befintliga grönområden. 

Dagvattenutredning behöver tas fram. Platsbedömning för luftkvalitet ska tas fram. 

Bullerutredning behöver tas fram för förskolegård där 50 dBA inte ska överskridas  

SBK Geotekniker 

Utifrån en förenklad kartavläsning avseende stabilitet finns inga geotekniska hinder för 

att ge ett positivt planbesked. Det aktuella området är beläget nära skredområdet efter 

Tuveraset 1977. Därefter har omfattande geotekniska utredningar utförts i området och 

åtgärder har vidtagits för att säkerställa stabiliteten. Geoteknisk utredning har gjorts för 

stora delar av området inklusive en del av skredområdet, och visar på tillfredställande 

stabilitet. Leran inom området är ställvis mycket sättningsbenägen och den är flytbenägen 

vid schaktning. När det gäller det gamla skredområdet visar utredningen att lerlagrets 

egenskaper har återställts, men att leran dock fortfarande är mycket högsensitiv. Det 

bedöms inte längre finnas förutsättningar för de grundvattenförhållanden som förekom 
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vid skredet. Delar av berggrunden inom området är klassad som högriskområde för radon. 

Om detaljplanen startas behöver markens lämplighet för detaljplanens innehåll utredas 

geotekniskt/bergtekniskt. 

SDF Norra Hisingen 

Förslaget ger möjlighet att bygga ihop primärområdets olika delar vilket kan skapa en 

mer sammanhängande stadsdel och stärka Tuve centrum. En sammanbyggd stadsdel med 

utveckling kring lokala torg samt förbättrad kollektivtrafik är önskvärt. Staden måste 

planera mer för egnahem i mellanstaden. Området innehåller endast egnahem idag. 

Tillskott av en stor mängd småhus skulle öka ensidigheten och inte bidra till en bättre 

blandning av upplåtelseformer eller bostadsstorlekar. Idag saknas bilväg mellan området 

och Tuve centrum vilket gör att området uppfattas som lugnt. Mer biltrafik kan mötas av 

kritik från boende. Det blir viktigt att arbeta med dialog. Planförslaget behöver anpassas 

för att inte förhindra en ny vägkoppling som finns med i programmet. Lokalgator kan 

behöva förses med separata gång- och cykelbanor. Det är delvis för långt från föreslagna 

bostäder till befintlig kollektivtrafik. Den tänkta tvärförbindelsen, med kollektivtrafik och 

hållplats längs dess sträckning, skulle kunna förbättra detta. Förutsättningarna för 

förskola och BmSS är goda genom att området är lugnt och grönt. Förskolan genererar 

biltrafik och dess lokalisering behöver studeras så att genomfartstrafik minimeras. 

Behovet av grundskoleplatser, och den befintliga grundskolans förutsättningar, behöver 

studeras mer. Det finns ett stort underskott av skolplatser i Norra Hisingen. Området har 

gott om grönytor men brist på park, och behoven av park- och rekreationsytor behöver 

utredas vidare. Två befintliga lekplatser kan eventuellt utvecklas till bostadsnära parker. 

Detaljplaneförslaget har social komplexitetsnivå 3. 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

I detaljplanen behöver man se över brandposter samt beakta räddningstjänstens 

tillgänglighet och närheten till Tuvevägen som är farligt godsled. Om byggnader placeras 

inom 150 m från Tuvevägen krävs riskhantering. 
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