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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar frågan om varför Säve stationssamhälle
i norra Göteborg kan byggas ut för att tillmötesgå den expandering som
sker i regionen. Arbetet visar även hur en utbyggnad bör ske för att
skapa ett hållbart attraktivt samhälle. I arbetet redovisas  och analyseras
de förutsättningar och restriktioner som finns för att bygga ut Säve
stationssamhälle med tätortsbebyggelse för Göteborgs framtida
bostadsbehov. Resultatet presenteras i ett övergripande planförslag
samt i ett detaljstuderat område.

Säve stationssamhälle ligger ca 12 km norr om Göteborgs centrum och
är ett gammalt stationssamhälle omgivet av åkermark och med
järnvägen dragen rakt igenom byn .

Del 1 behandlar frågan om varför Säve stationssamhälle skall byggas ut
och generella utbyggnadsidéer kring samhället redovisas.
Säve stationssamhälle har länge varit aktuellt för en utbyggnad men än
så länge har inget skett. Då större delen  av den planlagda markreserv
som Göteborgs kommun förfogar över kommer att vara utbyggd inom
en snar framtid har Säve  åter blivit aktuellt som utbyggnadsområde.
En expandering av Göteborgsregionen kan ske på många olika sätt. För
att få en hållbar utveckling måste man utveckla staden efter de stora
strukturerna och bestämma sig för hur staden skall utvecklas på lång
sikt. Säve stationssamhälle ligger strategiskt i ett kommunikationsstråk
mellan Uddvalla och Göteborg. Mitt i samhället går Bohusbanan som
tidigare stannade vid Säve station. Om Säve skall bli ett attraktivt
område att bosätta sig i måste pendlingsmöjligheterna inom regionen
vara goda. Tågen måste därför åter stanna vid Säve station. För att få
tågen att stanna måste andelen resenärer öka.  En utbyggnad av
samhället ger en ökad befolkning som även kan ge underlag åt en ny
dagligvarubutik,  något som saknas idag.
Eftersom Säve är ett litet samhälle med ett storslaget landskap omkring
är det viktigt att bebyggelsen hamnar på rätt ställe. Därför redovisas
vad olika utbyggnadsstrukturer innebär för en exploatering av
landskapet, dvs. var ska man bygga och vilka konsekvenser de olika
strukturerna ger. Analysen visar  att det är lämpligast att bebygga
marken öster om Säve stationssamhälle. Bebyggelsen kan ligga främst
på åkermarken, men på vissa ställen kan den klättra upp på bergen.



Del 2 redovisar planområdet efter förutsättningar och inventering. För
att förstå hur landskapet och samhället fungerar och ser ut redovisas
tre olika analyser och en utvärdering av de restriktioner som finns i
Säve. Den första analysen är en landskapsanalys som redovisar
landskapsbild och landskapselement. Analysen visar att det finns både
stora möjligheter och begränsningar i landskapet kring Säve.
Variationen i terrängen är den främsta potentialen. Den andra analysen
är en visuell landskapsamalys, där jag tagit hjälp av Kevin Lynch
begrepp. Resultatet visar var de stora barriärerna ligger och att Säve
behöver ett starkare centrum. För att förstå hur samhällets strukturer,
historia och utveckling kontinuerligt förändras tog jag hjälp av
Realistisk ortsanalys. Analysen ger en förståelse för samhället som är
till stor hjälp för fortsatt planering. Till sist redovisas samhällets
restriktioner. Restriktionerna ger en bra översikt på var det är lämpligt
att bygga i Säve.

Del 3 redovisar planförslaget. Syftet med planen är att visa hur en
utbyggnad av Säve stationssamhälle kan se ut i framtiden. Intentionen
ha varit att visa hur en utbyggnad av Säve stationssamhälle kan bli en
del av det stora Göteborg främst med hjälp av det kollektivtrafikstråk
som passerar samhället.
Lokaliseringen av den nya bebyggelsen har varit viktig i planeringen.
Förutsättningar, restriktioner och analyser har legat till grund för
utformningen. Bebyggelsen kommer främst att innehålla bostäder med
inslag av service samt mindre kontor och verksamheter.
Förslaget visar hur Säve kan byggas ut i fyra etapper . Den första etappen
blir den centrala delen av utbyggnaden och redovisas därför separat i
ett fördjupat planförslag.
Fördjupningen av delområdet visar på en tätare bebyggelse för att denna
i ett tidigt stadium skall kunna ge underlag för tågen att stanna, en
dagligvarubutik, samt en ny högstadieskola.
Ett koncept för hur utformning av kvarteren i delområdet kan se ut har
utvecklats och detta har applicerats på en illustrationsplan. Planen
redovisar en utbyggnad med flerfamiljshus, radhus och flerfamiljsvillor.
Gatorna i området skall ge karaktär åt området och skapa rumslighet.
En tydlig hiererki i gatunätet bildar en stomme i stadsplanen och delar
upp kvarteren.
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9
INLEDNING
1

Bakgrund
Göteborgregionen växer, främst i de centrala delarna. Nya bostäder
behövs i takt med den ökade befolkningen. Nord västra delen av
Göteborg, Hisingen, expanderar och hittills har detta skett längs kusten.
Snart kommer den planlagda markreserv som Göteborgs kommun
förfogar över att vara utbyggd och då behöver nästa steg i en
exploatering ske. För att motverka den obalans som skett när kusten
bebyggts bör man bygga inåt i landet. För att få människor att bosätta
sig inåt landet måste man göra området attraktivt. De främsta
argumenten är den närliggande naturen som tillsammans med god
förbindelse till centrala Göteborg skulle göra områdena attraktiva.
Genom att bygga ut staden längs stråk med utbyggd kollektivtrafik kan
man erbjuda god kommunikation och naturnära boende i dessa
områden.

Säve ligger på östra Hisingen och är ett gammalt stationssamhälle med
järnvägen rakt igenom byn omgivet av åkermark. Bohusbanan, järnvägen
som går genom samhället, var grunden till att samhället växte under
början av 1900-talet men på 70-talet slutade tågen att stanna vid
stationen. Bohusbanan trafikeras idag av farligt gods vilket är en
riskfaktor för närliggande bebyggelse. Tågen orsakar dessutom
vibrationer och buller. Eftersom järnvägen korsar den geografiska
mittpunkten i byn utgör den även en visuell barriär, som dessutom
förstärks med Kongahällavägen som går parallellt med järnvägen. I
området kring järnvägen är marken dessutom täckt med ca.35 meter tjock
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lera. Öster om Säve tätort finns idag ett odlingslandskap med jordbruk
av hög kvalitet.

Enligt Göteborgs översiktsplan från år 1999 (ÖP99) nämner kommunen
att man skall undersöka förutsättningarna för en utbyggnad av Säve.  I
första hand ska en komplettering av byn prövas och därefter
möjligheterna för en större utbyggnad. En mindre komplettering är dock
inte genomförbar pga. överbelastning på VA-systemet. För att en
exploatering av Säve skall var ekonomisk försvarbar (hållbar) krävs
därför en snabb utbyggnad med relativt hög exploateringsgrad.

Säve erbjuder idag ett attraktivt boende i lantlig miljö och det finns
stor efterfrågan på bostäder, trots att servicenivån i samhället är låg.
Idag bor ca 1000 personer i Säve med omnejd.  Ny bebyggelse ger
underlag för en utökad service såsom livsmedelsaffär, skola, förskola
mm vilket kan öka byns dragningskraft för barnfamiljer. Avståndet till
staden kan kännas långt men om pendeltågen kan stanna vid stationen
ger järnvägen en direktförbindelse med centralstationen i Göteborg och
blir ett gott alternativ till bil.

Problemformulering
Säve har länge varit aktuellt som utbyggnadsområde och det har goda
förutsättningar eftersom det går att ordna bra kollektivtrafik till
Göteborg. Idag har samhället inget fungerande centrum, endast några
få arbetsplatser finns och samhället saknar nästan helt mötesplatser.
Den övergripande frågan är hur man utvecklar ett litet samhälle i
Göteborgs periferi till ett växande och fungerande samhälle, med
tätortsbebyggelse och god kollektivtrafik? Eftersom området har många
restriktioner är en viktig fråga vilken mark som är lämplig att bebygga
samt vilken struktur den nya bebyggelsen skall få. För att kunna förstå
vad en exploatering kommer att betyda för Säve beskrivs ett
nollalternativ, dvs. vad som händer med samhället om det inte
exploateras.
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Syfte
Syftet med arbetet är att studera Säve stationssamhälle och analysera
de förutsättningar som finns för att bygga ut samhället med
tätortsbebyggelse för Göteborgs framtida bostadsbehov. Resultatet hur
en utbyggnad kan se ut presenteras i ett övergripande planförslag samt
i ett detaljstuderat område. Syftet nås genom att:

- Undersöka om Säve är ett lämpligt utbyggnadsområde i Göteborg och
hur byn kan byggas ut.
- Undersöka vad olika utbyggnadsstrukturer innebär för en exploatering
av landskapet, dvs. var ska man bygga och vilka konsekvenser de olika
strukturerna ger.
- Ta reda på förutsättningarna för en utveckling av järnvägstrafiken, dvs.
att den stannar till vid Säve station.
- Ta reda på hur stor utbyggnad som är lämplig för att tillgodose samhällets
behov av en ny dagligvarubutik.
- Undersöka vad som händer om inget byggs eller åtgärdas (nollalternativ).
-Skissa och värdera olika bebyggelsestrukturer.
- Inventera och analysera planområdet.
- Vidareutveckla en av strukturerna som redovisas i en övergripande plan.
- Föreslå ett koncept för hur man kan bebygga ett detaljstuderade
planområdet.
- Konceptet appliceras på planområdet och redovisas i en detaljerad plan.
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Upplägg

Arbetet är uppdelat i tre delar:

Del 1 behandlar frågan om varför Säve stationssamhälle ska byggas ut
och generella utbyggnadsidéer kring samhället redovisas.

Del 2 beskriver planområdets förutsättningar utifrån dagsläget. En
landskapsanalys över planområdet visar var det är lämpligt att bygga.
För att öka förståelsen för samhällets utveckling redovisas en ortsanalys
över Säve stationssamhälle, vilket är till nytta för planeringsarbetet.
Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de restriktioner som finns
inom planområdet.

Del 3 visar planförslaget, först övergripande hur en långsiktig utbyggnad
kan ske. Sedan redovisas ett koncept till hur ett detaljstuderat område
kan bebyggas och detta redovisas även i en illustrationsplan och med
hjälp av andra illustrationer.


