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PLANOMRÅDET
3

Placering
Planområdet ligger väster om det som kallas Säve stationssamhälle, ca
12 kilometer norr om Göteborgs centrum på Hisingens nordöstra del.
Säve ligger i ett område som länge varit utredningsområde för ny
bebyggelse men som fortfarande präglas av det gamla jordbruks-
landskapet. Avståndet till Göteborg stad är påtagligt och bilberoendet
är stort i området.

Området avgränsas i väster av Kongahällavägen, då det ligger ett djupt
lager lera och ett Natura 2000 område på andra sidan som inte får
bebyggas samt strandskyddet kring ån Kvillen.
I söder avgränsas området av Norrleden och dess säkerhetszon som
sträcker sig 100 meter på vardera sidan av vägen.
I öster finns ingen fysisk avgränsning, men eftersom Djupedal som ligger
ca 2 km från Säve station är bevarandevärd bland annat pga. den
värdefulla landskapsbilden och dess intresse som friluftsområde, så
omfattas planområdet inte av detta område.
I norr finns ingen specifik avgränsning, men ska Säve byggas
som en pärlbandsstad så bör den ha en koncentrerad och
relativt rund struktur.
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Markanvändning
Idag används marken i planområdet till större delen
som brukad åkermark av hög kvalitet. En viss del
används till befintlig bebyggelse med utbyggda
lokalgator och järnväg. Bohusbanan delar samhället
i två delar.

Endast den centrala delen samt en sammanhållen
bebyggelse i östra Säve är detaljplanelagt.
Bostäderna består främst av småhusbebyggelse
samt några gamla gårdar. Den senast byggda
enklaven var när man byggde ut Brunnstorp,
området väster om Kongahällavägen, med ca 200
lägenheter i en – två plan samt några friliggande hus.
En stor del av den övriga bebyggelsen i Säve är på
traditionellt bohuslänskt vis placerad ovanpå eller

Markägoförhållande
När Göteborgs kommun planerade för en större
utbyggnad av Säve Stationssamhälle på 1960-talet
köpte man upp stora delar av marken i Säve och man
äger därför idag nästan all mark (Örneblad, E 1981).
Detta är en viktig och styrande faktor kring en
utbyggnad av Säve.

bostäder

jordbruksmark

skogsbruk
kommunägd mark

i anslutning till de omgivande skogsklädda bergens
syd- och västsluttningar.
Området sydväst om järnvägen och öster om

Kongahällavägen används idag av diverse mindre
industrier vars tomter uppleves som stökiga och
skräpiga.
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Historia – samhällets utveckling
Innan Säve blev Säve:
Under forntiden var hela Kvilledalen, som sträcker sig i nord-sydlig
riktning på östra Hisingen, ett sund och slätten kring Säve var skärgård
med många små öar. På dessa öar slog stenåldersmännen läger och man
försörjde sig på fiske och på jakt i de stora skogarna på land, där hade
man även sina boplatser. Spår efter dessa människor finns i form av
kvarlämnade redskap.

Under bondestenåldern och vidare in på bronsåldern började man
utnyttja marken genom att röja ut skogen och anlägga åkrar, dessutom
började man ha boskapshållning i mindre skala. Lämningar från den
här tiden är främst en dös som låg i Säve men som numera är flyttad
och ligger intill Norrleden. Kvillesundet smalnade av med tiden och
under järnåldern anlades några fornborgar längs sundet, dock inte kring
Säve by. (Andersson, S. u.å.)

Före 1658 tillhörde hela Hisingen Norge, gränsen till Sverige gick först
vid Göta älv och flyttades senare till söder om Kvillebäcken. Inte förrän
freden i Roskilde blev Säve en del av Sverige. (Anderberg, R. u.å.)

Beslut om järnväg:
1897 års riksdag enades om sträckningen för den nya Bohusbanan som
skulle förbinda västkustbanan med norska Smålens-banan och
beslutade då att den skulle passera Säve.

När kyrkbyn blev stationssamhälle:
Bygget av stationer längs den nya Bohusbanan påbörjades 1905 och de
fick en enhetlig stil. 1907 stod stationerna färdiga och Bohusbanan
invigdes samma år. Då blomstrade Säve upp och växte från kyrkby till
stationssamhälle. Detta innebar att några fabriker växte fram nära
stationen tillsammans med en delvis samlokaliserad villabebyggelse. Vid
1920-talet fanns det två butiker i Säve, en VIVO och en ICA.

På 40- talet ökade bil- och busstrafiken och transporter med lastbil
blev allt vanligare, detta märktes på biljettförsäljningen och frakterna
längs järnvägen minskade.
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Planer på en Sävestad:
Under mitten av 1950-talet skedde ingen snabb tillväxt i Säve, men när
Regionplanekontoret började utreda lokalisering av ny bebyggelse i
Göteborgsregionen lyfte man fram Säve som lämpligt utbyggnads-
område. På Hisingen fanns då flera olika utbyggnadsstrategier som alla
utgick ifrån att i princip hela Hisingen skulle bebyggas. Idéerna om
bostadsutbyggnaden byggde på olika bandstadsprinciper. Ett nytt Säve
centrum norr om Tuve planerades som en knutpunkt för hela Hisingen.
Området skulle ha olika centrumfunktioner och vara en knutpunkt för
kollektivtrafiken. De tilltänkta hamnar som skulle komma att behövas
på Hisingen skulle vara i behov av en utbyggnad i området kring Säve.
Eftersom stora delar av Säve var bullerstört föreslog man att flytta F 9
(flyget) och på så sätt ge goda möjligheter till att bygga ut Hisingen.
Planeringen av en Sävestad med plats för ca 40 000 invånare startade.
Detta skulle få Säve liksom Hisingen i övrigt att förvandlas från
jordbruksbygd till stadslandskap utan att hänsyn togs till varken
jordbruksmark eller Säves tidigare bebyggelsestruktur. Men planerna
aktualiserades inte. År 1956 behövdes en brådskande nybyggnation av
en fångvårdsanstalt och den valde man att lokalisera  i Skogome 5 km
öster om Säve. Väster om anstalten växte istället ett bostadsområde
fram. (Kommittén för utgivande av kommunbok över Säve kommun. 1969)

För Säve stationssamhälle fanns redan en plan för utbyggnad klar och
den var under utredning hos länsstyrelsen. Eftersom området
fortfarande var bullerstört fastställde länsstyrelsen år 1961 endast en
mindre del av planen, vilken i princip endast tillät komplettering av
den gamla bebyggelsen. 1965 byggdes 25 nya enplans radhus i närheten
av stationen, på den mark som tidigare tillhört Kyrkeby Gullringe gård.
Husen ritades av arkitekt Nils-Olof Lilja och är vardera på 120 m. I slutet
av 1960-talet tyckte man att husen hade ett tilltalande läge och ett de
smälte väl in i miljön. Området är dessutom fritt från genomgångstrafik,
enligt den tidens ideal. Trots att F 9 lades ner blev det ingen Sävestad
planerats. (Kommittén för utgivande av kommunbok över Säve kommun.
1969)

Kommunsammanslagningen:
Den 1 januari 1967 inkorporerades Säve kommun med Göteborgs
kommun. Då hade Säve kommun ca 3200 invånare. Resandefrekvensen

35



På senare år…
Under många år har det funnits ett byggförbud i delar av Säve, delvis
på grund av bullret från Säve flygplats.

1987 byggdes en mindre grupp bostäder på 15 st friliggande villor norr
om kyrkan längs en säckgata.

När Brunnstorp, öster om Säve, byggdes ut i början an 1990-talet hade
Säve stationssamhälle 500 hushåll som då utökades och blev ca 700.

från Säve station sjönk avsevärt och sen 1970 stannar inte tågen på Säve
station. De har istället ersatts med bussar.
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