
Fördjupning av delområde
Delområde A som fördjupningen visar ligger
centralt och är den bebyggelse som ska knyta ihop
befintliga Säve med den nya bebyggelsen.
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Delområde A Byggnadernas användning

Skola
Centrum
Parkeringshus
Bostäder

Byggnadernas användning
Delområde A bebyggs liksom övriga områden främst med
bostäder. Mitt i området anläggs ett centrum med ett
mindre torg. Byggnaderna innerhåller kontor, butiker och
någon restaurang. Byggnadernas översta våningar är av-
satta för bostäder. Ett parkeringshus är placerat strax

norr om torget.  I anslutning till det nya torget pla-
ceras en ny högstadieskola.

Lägnheter i delområde A: ca 1950 st
Invånare i delområde A: 4550 invånare

Vy över delområde A
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Typkvarteret är uppbyggt så att det mittersta

Kvartersstruktur
Gatustrukturen med de allmänt tillgängliga gatorna
bildar stora kvarter för bebyggelsen. Kvarteren kan
därefter utformas på olika sätt.
Med den traditionella rutnätsstaden som förebild har
jag utvecklat ett koncept som går att applicera på
kvarteren. Konceptet bygger på att varje storkvarter
delas upp i mindre kvadrater. Utgångspunkt för
utformningen av kvarteren är att det delas upp i 3 * 3
kvadrater. Kvarteret på 3 * 3 kvadrater är ett
typkvarter som kan varieras i storlek.  Om kvarteret
är mindre på en sida kan den delen av storkvarteret
innehålla två kvadrater istället för tre.

Exempel på hur tomterna i ett kvarter kan bebyggas

kvarteret kan vara en grön halvprivat yta, gemensam
för de boende. Mellan kvadraterna kan det finnas
mindre enskilda körbara vägar eller breda gångvägar.
Kvadraterna kan bebyggas med olika hustyper. De
ställen där parkering inte går att ordna eller där
tomterna blir för små kan mindre byggnader för
parkering eller förråd anordnas istället för hus.

Tomterna kan bebyggas med:
-Större en- eller flerfamiljsvillor
-Radhus
-Flerfamiljshus
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Storkvarterens uppbyggnad

B - Bebyggelse

G - Grönyta

Strecken imellan kan vara körbara vägar,
gränder eller gång- och cykelvägar.

Illustration av två typkvarter uppbyggda av 3 * 3 kvadrater
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Planförslaget
Illustrationen av planförslaget visar en variation av kvarter där
typkvarteret står som grund. Varje storkvarter har i största möjliga
utsträckning fått en grön yta som oftast ligger centralt lokaliserad i
storkvateret.
För att få en tydlig och strukturerad kärna i samhället som tillåter både
privata och publika rum måste man tillåta båda delarna. Varje byggnad
får därför en privat sida av huset där man kan koppla av under den varma
sommaren eller ställa cykeln säkert över natten och en mer offentlig
sida där spontana möten kan ske. Den mer offentliga sidan vetter mot
en gata eller en grönyta.

Illustrationen visar den privata sidan av huset som har en tydlig gräns mot den offentliga sidan.
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Huvudgata 19m
Lokalgata 14,5m
Lokalgata 11m
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Gatustruktur
De största gatorna i gatunätet är kontinuerliga och
ger karaktär åt området. Gatorna är traditionellt
utformade med en tydlig gatukaraktär och en
måttlig bredd. Den tydliga hiererkin i gatumönstret
med de större huvudgatorna underlättar
orienteringen i gaturummet. Huvudgatorna (turkos
gator på planen till vänster) bildar stommen i stads-
planen och delar upp kvarteren i storkvarter.
Gatorna har en bredd på 19 m, varav 7 m körbana.
Lokalgatorna (orange & gula gator på planen till vänster)
matar trafiken från huvudgatorna till kvarters-
gatorna. De två typerna av lokalgator skiljer sig åt
då 14,5 meters gatan används på gator som knyts
ihop med en annan gata i båda ändana. 11 meters
gatorna är återvändsgator som matar trafiken till
kvartersgatorna.
Husen har en nära relation till gatan på den ena
sidan och de har den andra sidan mot trädgården.
Alla byggnader har en egen trädgård/gård. Gränsen

riktar sig mot den. Mellan gatan och husfasaden får
varje byggnad en privat/halvprivat zon som
avgränsas med häck eller lågt staket. Träd, häckar,
staket, carports och husens fasader skapar väggar i
gaturummet.
Gaturummet ska vara framkomligt för fordonstrafik
men det är fotgängarna och cyklisterna som skall
dominera på kvartersmarkens gator.
Träd längs gatorna förstärker rumsligheten och
gaturummet blir intimare. Det skapar dessutom
vackra och mjuka gaturum. De största gatorna i Säve
planteras därför med stora träd för att förstärka
gaturummet. Träd som kan användas är lönn, lind
eller ask. Gaturummet på de mindre gatorna ges en
trädgårdsprägel och planteras därför med fruktträd.
DByggnadernas fasader, trädplantering och häckar
bildar gaturummets väggar. Golvet i gaturummet
är lika viktigt för upplevelsen. På kvartersnivå bör
gatorna därför beläggas med markbeläggning utav
gatsten.mellan privat och offentlig mark är tydlig. Gatan

blir mer livlig och händelserik eftersom fasaderna

19 m
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14,5 m
2    2,5     2          5,5          2     2,5     2

Parkering
Parkering ska i första hand ske längs gatorna eller på kvartersmark.
Stora allmänna parkeringsytor utgör otrygga platser i samhället och de
berikar inte samhället på något sätt. Bilar parkerade längs gatan ger ett
rikare gatuliv eftersom det uppstår fler spontana möten när fler
människor rör sig i området. På de smalaste gatorna anordnas parkering
endast på en sida och mellan parkeringsplatserna planteras träd. Om
parkering sker på kvartersmark ska platsen vara uppdelad i mindre ytor
för att undvika stora parkeringsplatser. Vid centrum kommer ett
parkeringshus att behövas för att ta hand om det stora behovet av parkering
som behövs för kontor, handel och skola.

          3,0      2,5          4,5         2,2    1,8     3,0
11 m
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Kvarteret
Illustrationen av kvarteret visar buskar som delar
gränsen mellan privat och offentlig mark. Entréerna
till husen sker mot gatan och denna sidan blir då
en mer privat sida. Den andra sidan vetter mot en
privat gård eller trädgård. Parkering sker på
tomtmark och gästparkering längs kvarterets yttre
gator. Hos de flesta flerbostadshusen sker
parkeringen dels i carports som hänger ihop med
byggnaden samt på uteparkering på tomten. Den
ena sidan av carporten når man direkt från gatan

och den andra når man från samma infart som
uteparkeringen. Uteparkeringarna är omslutna av
staket eller vegetation för att skapa ett smalt
gaturum och avskilja bilarna från gården. Parkering
på flerfamiljsvillornas tomt sker på små
parkeringsytor vid kortsidan av huset. I mitten av
kvarteret anläggs en plats som kan ha olika
karaktär. På illustrationen används ytan till lek och
en öppen grönyta för diverse lekar eller spel.

10p 10p

3p
3p

4p

8p

2p

2p

3p 3p

SKALA 1:1000

Lek
Gräskulle

Gräsplan
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Illustrationen visar en kvartersgata som når fram till en grönyta i mitten av kvarteret.
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Offentliga rum
GRÖNT
Öster och väster om planområdet anläggs två
grönstråk. Båda är befintliga idag men behöver
ställas i ordning till parkstråk. Det östra park-
stråket ska ligga i anslutning till skolan för att
kunna användas till skolgård med en mindre
idrottsplats. En mindre damm för uppsamling och
hantering av dagvatten anläggs vid skolan i
anslutning till den befintliga bäck som idag går i det
östra grönstråket. Det västra grönstråket utgörs
idag av Säve fotbollsplan som integreras i befintlig
och ny vegetation.
De största gatorna ska prydas med trädalléer för att
få in grönska mellan bebyggelsen. De smalare
gatorna får enkelsidig plantering av träd mellan
parkeringsplatserna.
Platserna som bildas mitt i varje kvarter kan
innehålla olika funktioner. Här kan lekplatser dela
plats med odlingslotter, fotbollsplaner eller små
torgliknande platser. En variation av användning
bör eftersträvas. Platserna bör dock inte användas
för parkering.
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Illustrationen visar platsen över det nya centrumet i anknytning till det nya torget..
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OFFENTLIGA PLATSER
Mitt i planområdet illustreras en plats där ett mindre centrum
kan placeras. Platsen är lämplig då den ligger i korsningen
mellan två stråk och den kommer därför bli en naturlig
knutpunkt. För att addera ytterligare faktorer som skapar ett
livfullt centrum placeras en ny högstadieskola öster om
centrumet. Centrumet består främst av ett mindre torg med
busshållplats där eventuellt någon dagligvarubutik eller kontor
kan placeras.
Den gamla stationen öppnas och rustas upp för att ta hand om
resenärerna med pendeltåget. I anslutning till stationen ska
busshållsplats samt bil- och cykelparkering finnas.

Gestaltning & utformning
Husens placering i färhållande till gatan och de olika platserna utgör
stommen i förslaget. Det är därför viktigt att markera fondbyggnader
och fasader för att förstärka gaturummet. Idag är gaturummen i Säve
både smala och breda. Denna variation appliceras på de nya gatorna.
För att skapa en helhet i bebyggelsen ska husen vara av trä eller puts.
De flesta befintliga husen i Säve är byggda med dessa material. Husen
bör ha  ljusa kulörer men kulörer med kontrast kan användas för att
skapa fondväggar inom kvarteren.
För att tillgodose alla människors behov och för att få en varierad
bebyggelse ska Säve bebyggas med olika typer av bebyggelse.
Utformningen av bebyggelsen bör ha en viss variation utan att den
upplevs som för rörig. Variation kan skapas genom att man t ex utgår
från olika hustyper som man sedan ger en något olika utformning. På
så sätt skapas både en helhet och en variation.
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