
lång sikt. Strukturer som måste beaktas i en stad är t.ex.: trafikleder,se de stora strukturerna och bestämma sig för hur staden ska utvecklas på
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UTBYGGNAD AV SÄVE

2
Vad innebär en utbyggnad av Säve stationssamhälle
Att planera hur Göteborgs stad ska växa i framtiden är en komplex uppgift.
Att planera en utbyggnad av ett mindre samhälle utanför Göteborgs tätort
som varken har attraktionen att vara kustnära, eller som har daglig service
är ännu svårare.
I detta kapitel kommer jag att diskutera olika utbyggnadsidéer kring
Göteborg, men främst hur Säve bör planeras för att området skall bli
attraktivt så att fler människor vill bosätta sig där.

Generella utgångspunkter för en utbyggnad av Göteborg och Hisingen
Säve har länge varit aktuellt som utbyggnadsområde eftersom exploaterbar
mark börjar minska i områdena utanför centrala Göteborg. Idag finns en
planlagd markreserv som klarar en utbyggnad för ca 10 år framöver
(Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 2001c). För att samhällsutvecklingen
ska vara hållbar krävs att man börjar planera hur och var nästa steg i
exploateringen av ytterområdena ska ske. Under de senaste åren har
utbyggnaden av Hisingen främst skett längs Norra Älvstranden, i
Gerrebacka och i Torslanda. Det har skett en obalans i utbyggnaden då
många vill bo vid kusten istället för inåt landet. För att få folk att bosätta
sig längre in i landet måste man öka områdets attraktionskraft. Det främsta
argumentet för detta bör vara den närliggande naturen i kombination med
god för-bindelse till centrala Göteborg.
För att Göteborgs stad ska kunna
utvecklas på ett hållbart sätt måste man



SÄVE

HISINGEN

SÄVE
FLYGPLATS

KUNGÄLV

CENTRALA
GÖTEBORG

k o l l e k t i v - t r a f i k s t r å k ,
bebyggelseområden (verksamheter
och bostäder), teknisk försörjning
samt grönstruk-turer och
kulturmiljöer. Strukturerna kan både
vara förutsättningar och
restriktioner.
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Flera strukturer kan förstärka varandra och vara ömsesidigt beroende,
t.ex. samverkar kollektivtrafikstrukturerna med bebyggelsen, det ena
ger underlag till det andra. Vid sidan av dessa strukturer måste man
parallellt väva in grönstrukturerna.
Det finns flera olika tänkbara strukturer som stad eller tätbebyggelse
kan utvecklas från:

1) Växa genom förtätning
2) Växa efter stråk, antingen linjära stråk eller genom att bygga

satellitstäder
3) Successiv påbyggnad av staden

För Göteborgs del så är det mest realistiskt att bygga i stråk från
centrum. Stråk kan byggas på många olika sätt:

Stjärnstad: Flera stråk byggs från centrum och mellan dessa sparar man
kilar med grönområden. Exempel på stjärnstaden är pärlbandsstaden,
där mindre tätortsenklaver (satellitstäder) ligger utefter ett stråk med
goda kommunikationer, helst någon räls- eller spårbunden
kommunikation.

En annan variant på stjärnstaden är bandstaden: här ligger bebyggelsen
jämt fördelat och på båda sidor utefter kommunikationsstråken. En
bandstad är inte möjlig på Östra Hisingen då bostäderna oftast ligger
på ena sidan av kommunikationsstråken och verksamheter på andra.
Detta möjliggör endast en ensidig stråkutbyggnad. Bygger man en
bandstad på Hisingen kommer kollektivtrafiken att vara god men
bebyggelsen kommer att bli utspridd vilket gör det svårare att skapa
centrumpunkter. Göteborgs stad strävar efter att bli de små stads-
delarnas stad och Säve skulle kunna bli en del av dessa små stadsdelar
i staden.

Växa genom förtätning

Växa efter stråk

Successiv påbyggnad av staden



Uddevalla

Stenungsund

Kungälv
Säve

Göteborg

Kungsbacka

Varberg

När det gäller Säve bör man istället beakta byns lokalisering ur ett
regionalt perspektiv. Samhället ligger strategiskt i förhållande till ett
större kommunikationsstråk från Uddevalla i norr till Varberg i söder
och det stråket bör förstärkas. Ett stort antal människor pendlar idag
inom regionen, genom att kommunikationsstråket byggs ut och
förstärks kan Säve bli ett levande samhälle.
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Förutsättningarna för att den biologiska mångfalden sparas är en viktig
faktor att beakta vid en exploatering av området

Nollalternativ
En utbyggnad av Säve har varit aktuell flera gånger under de senaste 35
åren men trots detta har endast mindre kompletterande bebyggelse till-
kommit. Den mest omfattande utbyggnaden är området Brunnstorp som
byggdes på 1990-talet. Under samma tid har det befintliga samhället
glesats ut till följd av dagens livsstil.  Följderna har blivit att samhället
har mist affärer och verksamheter samt att kollektivtrafiken försäm-
rats när de boende började använda bilen istället för tåget.

Den struktur som Säve har idag gör att beroendet av bilen kommer att
bestå i ett nollalternativ. Den låga andelen arbetsplatser och den otill-
räckliga servicen räcker inte för att de boende skall kunna leva ett obe-
roende lokalt liv. Det finns en risk för att samhället fortsätter att vara
ett funktionsuppdelat samhälle på väg utför.

Det som händer om ingen utbyggnad sker är att marken som inte ex-
ploateras sparas till framtida användning och att jordbruket kan fort-
sätta

Även om Säve är ett levande jordbrukssamhälle finns ändå risken att
jordbruken läggs ner och att odlingslandskapen växer igen. Friluftsom-
rådet i skogarna och bergen omkring Säve är idag otillgängliga och om
inget händer kommer de att vara otillgängliga och glömmas bort av in-
vånarna i Säve.
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Bygga på berg eller åker?
Man kan välja olika alternativ vid en exploatering av
Säve. Det första alternativet innebär att man bebygger
all åkermark som finns i Säve och sparar skogen och
kullarna omkring. Det andra alternativet innebär att
man enbart bebygger bergen och lämnar åkrarna som
då kan fortsätta brukas. Genom att bebygga både åker
och berg kan man som alternativ tre visar bygga ut
stora markarealer och koncentrera bebyggelsen. Det
sista alternativet innebär att man enbart fortsätter
bygga i randstäder utefter bergets kant.

Slutsatser
Säve är en del av ett större område i odlings-
landskapet och det krävs starka argument för en
utbyggnad av samhället. Om man inte bygger ut
samhället finns det dock risk att det dör ut och blir
en tyst sovstad.

Vid en utbyggnad av samhället är det viktigt att man
tar till vara de förutsättningar som finns idag och
bygger efter dessa.

Ser man på tabellen till höger kan man läsa ut att de
flesta fördelarna vid en utbyggnad får man om man
bygger både på bergen och på åkrarna men sparar
viktiga delar för grönstrukturen. En utbyggnad efter
denna princip ger bättre underlag för kollektivtrafik
och någon dagligvarubutik. Tar man både
jordbruksmark och berg i anspråk kan man tillåta sig
att spara viktiga utblickar, siktlinjer, fornlämningar
och värdefulla natur– och kulturområden. Marken
som man kan bebyggas begränsas i så fall endast av
de restriktioner som presenteras senare i analysen.
Att bygga på både berg och åker kan ge goda
förutsättningar för en stark centrumbildning och god
kollektivtrafik.

SKALA 1:50 000

SKALA 1:50 000

Bygga på bergen

Bygga på åkern
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       BERG?

ÅKER?

SKALA 1:50 000

SKALA 1:50 000

Bygga på berg & åker

Bygga på bergets rand
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Generella utbyggnadsidéer kring Säve
stationssamhälle
Det finns stora potentialer till att utveckla ett stråk på
Hisingen där Säve blir en satellitstad med goda
kommunikationer till Göteborg. Idag ligger samhället
som en liten enklav med det omgivande odlings-
landskapet och Bohusbanan som passerar rakt igenom
samhället. Det finns därför goda förutsättningar för att
förstärka Säve som ort i ett större pärlbandsstråk.
Med god kommunikation till Göteborg kan Säve växa
och bli ett stabilt samhälle. Därför måste man ställa höga
krav på de fysiska strukturerna i samhället och tillåta

Alternativ 1: En utbyggnad runt befintlig bebyggelse
Det första alternativet är att bygga i årsringar runt
den befintliga bebyggelsen i Säve. På så sätt kan man
behålla den gamla bebyggelsen som en kärna i
samhället. Platsen mellan Bohusbanan och Konga-
hällavägen har då ett utmärkt läge för handel och
centrumbebyggelse. Alternativet kräver dock för
stora investeringar i byggteknik för att kunna bygga
på leran och för att få bort vibrationerna från
järnvägen. Ny bebyggelse måste dessutom placeras
i området som idag är utpekat som betydelsefullt
för kulturmiljön.

en högre och tätare bebyggelse i den centrala delen.
För att stärka ortens identitet behövs ett centrum i
Säve.

Ser man till de restriktioner och fysiska förut-
sättningar som finns omkring Säve finns det flera
områden som inte kan bebyggas. Väster om Konga-
hällavägen breder Öxnässlätten ut sig med en
väldigt känslig landskapsbild med Kvillen som
rinner ut mot havet.

SKALA 1:50 000

ALTERNATIV 1
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Alternativ 2: En utbyggnad öster om befintlig
bebyggelse
Det andra alternativet bygger på att man bygger
innanför den befintliga bebyggelsen, bort från alla
områden med restriktioner. Då måste den nya och
gamla delen av Säve kopplas ihop med ett starkt
stråk. Detta stråk bör ha en nod i varje ända som i
den gamla delen utgörs av tågstationen. Den nya
delen av Säve bör få verksamheter som högstadie-
skola, busshållplats, mindre verksamheter eller
kontor, allt samlade kring en nod centralt i området.

Alternativ 3: En utbyggnad enligt alternativ 2 samt
ytterligare utbyggnad norrut
Det tredje alternativet bygger på att det behövs
ännu mera bostäder i Göteborg. Alternativet är en
fortsättning på det andra alternativet med ny
bebyggelse norr ut. Den nordligaste delen bebyggs
enbart med bostäder men får god tillgänglighet till
kollektivtrafiken.

SKALA 1:50 000

ALTERNATIV 2

SKALA 1:50 000

ALTERNATIV 3
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Slutsats
De tre alternativen på en utbyggnad av Säve har alla
sina för- och nackdelar. Det första alternativet har sin
nackdel i att utbyggnaden hamnar för nära Bohus-
banan. Den ger inte bara ifrån sig vibrationer och bul-
ler utan kräver även ett säkerhetsavstånd för farligt
gods. Säkerheten och den ökade byggkostnaden väger
för tungt mot att alternativet skall vara hållbart. Det
andra alternativet är hållbart liksom det tredje. De al-
ternativen bygger på följande idéer: Kollektivtrafik-
stråket som Säve ska vara en del av bör följa Bohus-
banan och ha riktning mot Ytterby i Kungälv som är
nästa station. Detta leder till att axeln som stråket ska
följa får en nord-sydlig riktning och lämnar den be-
fintliga bebyggelsen i Säve i dess västliga utkant. Ax-
eln skall utgöra ett större stråk där kollektivtrafiken
med buss passerar och förstärker känslan av Säves rikt-
ningar mot Göteborg (Varberg) och Kungälv (Udde-
valla). Kollektivtrafiken utgörs av expressbussar och
pendeltåg. Stationen får dock ligga kvar där den lig-
ger. I söder finns goda förutsättningar för att skapa en
ny entré till Säve då den gamla inte tål en större ut-

byggnad. Istället föreslås att man bygger ett nytt mot
vid Norrleden, och låta vägen till Säve löpa rakt ut i
nordvästlig riktning.
Förslaget som utarbetas kommer härefter att bygga på
en utbyggnad av Säve genom att exploatera den
åkermark och de berg som är lämpliga att bebygga.
Utbyggnaden kommer att ske med en axel i nord –
sydlig riktning med goda förutsättningar för
kollektivtrafik. Indelning i utbyggnadsetappen föreslås
ske först efter alternativ 2 som sedan byggs på till
alternativ 3.
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1  Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket Göteborg, intervju 2004-03-03
2 Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket Göteborg, intervju 2004-03-03
3 Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket Göteborg, intervju 2004-03-03
4 PM från möte mellan Cecilia Henriksson & Britt Kjellberg 2004-02-19

Utbyggnad av VA-nätet
Enligt VA-verket i Göteborg kan endas ca 2000 personer i Säve tätort
vara anslutna till nätet innan det blir överbelastat. Ca 1000 personer är
anslutna till de kommunala VA-ledningarna i Säve. Övriga boende i Säve
stationssamhälle har egna lokala lösningar på vatten och avlopp.
Dagvattnet leds i ett lokalt system i Säve, dvs. det går inte tillbaka till
Göteborg i samma ledningar som avloppet. I framtiden måste dagvattnet
tas om hand lokalt.1

Ledningarna är försedda med dubbla tryckledningar från Tuve/Skogome
men idag används endast en av dessa. De ledningar som leder vatten
och avlopp till Säve byggdes ut i början av 1990- talet och det anses inte
lönsamt att byta ut dem redan idag. När de byggdes ut ansåg man att
de skulle räcka för en relativ lång tid av framtida utveckling i Säve, vil-
ken inte var dimensionerad efter samma utbyggnadsstorlek som man
idag föreställer sig.2

Ett annat problem som sätter stopp för att ta emot mer avlopp från
Säve i befintliga ledningar är den planerade Rättspsykiatriska anstalten
som eventuellt ska byggas i Skogome sydöst om Säve och som kopplas
på samma ledning som Säve. Anstalten kommer att belasta nätet
ytterligare och omöjliggör kompletterande bebyggelse i Säve utan en
komplettering av VA-nätet. 3

Underlag för en dagligvarubutik i Säve
Enligt Cecilia Henriksson på Inregia i Stockholm krävs det 5000-7000
invånare i Säve för att en butik i storleken ”ICA Nära” med en ungefärlig
omsättning på 35 miljoner ska vilja etablera sig där. Den bör ligga på
väg mot staden från bostaden.4

Det finns två möjliga lokaliseringar av dagligvarubutik i Säve. Antingen
så placerar man den centralt i samhället eller så lägger man den söder
om samhället, dvs. på väg mot Göteborg.
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Spårbunden trafik i framtiden
Enligt studien ”Hur ska östra Hisingen utvecklas” (2001c) krävs det en
befolkning på 2000 invånare i Säve för att motivera att Bohusbanan ska
stanna. Denna siffra är dock osäker och frågan är om man kan ändra ett
invant beteende hos Säves invånare och få dem att börja ta tåget in till
Göteborg?  Säve behöver dock mer än att tåget börjar stanna, samhället
måste växa för att få ett större serviceutbud och inte dö ut.

Lämplig exploatering för Säve stationssamhälle
Eftersom den ena faktorn inte kan fungera helt utan de andra så kommer
det fortsatta arbetet att inrikta sig på en sammanvägning mellan de tre
faktorerna: utbyggnad av VA-nätet, underlag för en dagligvarubutik i
Säve samt spårbunden trafik i framtiden

VA-ledningarnas utbyggnad är främst en ekonomisk fråga och det går
inte att beräkna hur mycket ekologiska system skulle kosta i Säve.

Bohusbanan kräver troligen minst 2000 invånare i Säve men det bästa
för att stärka kollektivtrafiken vore att dra in ett stickspår från
Bohusbanan för persontrafik.

Dagligvarubutiken behöver 5-7000 invånare men då måste den vara
strategiskt placerad. Centrumet måste också lokaliseras så att det ligger
på väg från Säve mot staden, men självklart inte i utkanten av samhället.

Dessa parametrar gör det lämpligt att skissa på en utbyggnad av
bostäder till 1000-6000 invånare, eftersom det redan bor ca 1000
invånare i Säve. Utifrån en minsta exploatering på 1000-6000 invånare
kommer jag att se vad naturen och landskapet tål för att få fram en
maximal exploatering.
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Vad vill Säveborna?
Det råder ingen tvekan om att de äldre Sävebor som bott i Säve i hela
sitt liv är negativa till en större utbyggnad av samhället. De tycker om
sitt samhälle som det är och trivs med att bo i en liten ort där de inte
behöver vara ”märkvärdiga”.
När Brunnstorp byggdes ut med ca 200 lägenheter säger de Sävebor
som jag talat med att det vid den tiden påstods att utbyggnaden skulle
komma till nytta för Säveborna då affären skulle få större underlag. Vad
som hände var att den lilla butiken fick tre stycken nya kunder. Affären
har inte det utbudet att man kan handla mat där utan fungerar istället
som kiosk och café.

Slutsatserna som jag drar från samtalen med de Sävebor som jag träffat
är att de inte vill ha en utbyggnad som enbart grundas på att det kommer
att komma en affär till Säve, även om de gärna vill ha en butik i samhället.
Istället så kan de tänka sig en utbyggnad om man kan få tågen att stanna
till vid stationen, men helst vill de inte ha någon större exploatering.

Hur kan man göra Säve till ett attraktivt samhälle att flytta
till och leva kvar i?
God service, kommunikation, attraktiva bostäder av varierande storlek
och upplåtelseform är faktorer som gör ett samhälle attraktivt för många
olika typer av människor. Kan de goda förbindelserna dessutom
kompletteras med någon form av rälsbunden trafik ökas attraktions-
graden ännu mer.  Detta kan motverka den segregation som finns i
Göteborg idag och skapa möten mellan olika grupper, människor och
åldrar.

Bygger man dessutom i årsringar skapar man en bebyggelse med
historisk kontinuitet.  Ett bebyggt område från olika tidsåldrar skapar
en variation i bebyggelsen som präglas efter tidens formspråk och
efterfrågan. Med en blandad bebyggelse skapar man bostäder för
människor i olika skeden i livet och detta ger i sin tur en stabilitet i
samhället.

Skolor är en verksamhet som kräver blandad bebyggelse och ett stort
befolkningsunderlag eftersom de kräver ett stabilt elevunderlag. En
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blandning av bebyggelse med flera olika funktioner skapar en egen iden-
titet åt samhället samtidigt som det blir mer än bara en sovstad. Fung-
erande social service, blandad bebyggelse och rälsförbindelse till Göte-
borg gör samhället levande och ger det en stark identitet och karaktär.
Detta får stor betydelse för hur det upplevs att bo där. Fyller inte sam-
hället sin funktion för ett kvalitativt boende tappar det i attraktivitet,
vilket är precis vad som hänt i Säve.

Dessutom behövs gemensamma mötesplatser där människor har
möjlighet att utveckla ett socialt liv. Detta saknar Säve idag.

God kollektivtrafik är viktigt eftersom det i ÖP99 konstaterades att
biltätheten är hög i småhusområden i Göteborg. Det är därför viktigt
att prioritera en utbyggnad av områden kring en god kollektivtrafik
eller där man kan skapa en sådan. Kollektivtrafiken bör vara utbyggd
under ett tidigt skede i exploateringen så att de inflyttade vänjer sig
vid att nyttja den redan från början. God kollektivtrafik gör dessutom
att människor utan tillgång till bil kan bosätta sig i Säve och med en
spårbunden trafik kan man dessutom fånga upp många som bilpendlar
till Göteborg varje dag och som då slipper bilköer.
För att Säve ska fungera självständigt krävs det även att samhället är
uppbyggt kring en kollektivtrafik som är anpassad till fotgängarna.
Utbyggda gc-vägar är viktigt för en stor del av Säves kommande
befolkning. Det ska vara enkelt och säkert att ta sig med cykel eller till
fots mellan bostaden, service, kollektivtrafik, skola och arbete. Gatan
är ett av de mest urbana elementen i en stad. En gata kan användas av
alla beroende på dess utformning. Eftersom Säve kommer att bli ett
samhälle där kommunikationen till Göteborg är en stark attraktion
måste man tänka på den lilla människan. Ett samhälle som planeras för
fotgängare är ett hållbart samhälle. Har man därtill en god
kollektivtrafik inom och utom Säve så lägger man grunden till ett
samhälle i mänsklig skala.
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