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Infrastruktur
Vägnätet
Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för
att kunna leva i Säve stationssamhälle idag efter-
som bussen inte går så ofta. Trafiknätet i centrala
Säve är komplicerat och svårt att orientera sig i,
särskilt de vägar som går igenom samhället.
Säve stationssamhälle matas från Norrleden eller
Tuvevägen via Bärby korsning till Kongahällavägen.
Den västra delen av Säve, Brunnstorp, har  tre lokal-
gator som matar området. Den norra vägen är en ny
väg som byggdes i samband med den nya bebyggel-
sen och den kantas av en nyplanterad trädallé. Inom
Brunnstorp finns större parkeringsytor och garage
avskilda från bebyggelsen. Några hus har parkering
på tomten som man når genom att passera en smal
gårdsgata.
Idag är entrén till Säve brokig och inte välkom-
nande. Det första man möter är ett mindre industri-
områden med skräpiga tomter. Det pågår en hel del
ombyggnader på Kongahällavägen, bl. a. bygger
Gatukontoret ut cykelbanan från Bärby korsning
och norr ut vilket försämrar genomfartstrafiken i
samhället.
Ska man ta sig till den östra delen av Säve måste
man passera järnvägsövergången. Denna når man
genom att svänga av till öster när man kommer in i
Säve. Lokalgatan passerar mellan några verksamhe-
ter och ett mindre hyreshus innan man kommer till
en trevägskorsning.  Tar man till vänster kommer
man till den gamla stationen och tar man höger kör
man över den u-svängda järnvägsövergången. Efter
passagen med järnvägen når man enkelt bebyggel-
sen som ligger i Säve tätort. För att komma till de
utspridda gårdarna måste man passera en smal kro-
kig passage mellan kyrkogården och en bergsknalle.
Väl förbi kyrkbyn sträcker sig vägarna mellan åk-
rarna i väst östlig och nord sydlig riktning. Vägarna
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försvinner långt bort men de är oftast inte samman-
kopplade på fler ställen, utan bildar långa säckgator.

Gång- och cykelstråk
Den nybyggda cykelvägen som förbinder centrala
Säve med Bärby korsning ger cyklister i området yt-
terligare en förbindelse. Inom Säve är cykelnätet
dock inte lika utbyggt utan man utnyttjar det van-
liga trafiknätet för att ta sig fram med cykel, vilket
fungerar relativt bra eftersom de smala vägarna gör
att bilisterna sänker hastigheten. Det finns några
mindre gångvägar som kopplar samman de olika
bebyggelseenklaverna men i övrigt så saknas trot-
toarer på många vägar.

Järnvägsövergången

Passagen mellan kyrkogården och bergsknallen
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Kollektivtrafik

Bussarna stannar vid Säve station som geografiskt
ligger mitt i Säve samt vid några hållplatser som
finns längs Kongahällavägen. Dessa ligger dock på
stort avstånd från de resenärer som bor i utkanten
av samhället. Idag trafikeras Säve station av buss
nummer 35, 36 och 37. Buss 35 går mellan Säve
station och Hjalmar Brantingsplatsen på södra
Hisingen i Göteborg, restiden är ca 23 minuter och
sen tar det ytterligare 5-7 minuter att ta sig med
spårvagn till Centralstationen. Buss 37 går från
Klareberg via Kungälv och Säve till Hjalmar
Brantingsplatsen, restiden dit från Säve är ca 20
minuter. Buss 36 går från Säve till Skra bro, vilket
tar ca 14 minuter, på vägen passerar bussen Säve
flygplats. Från Skra bro går det buss vidare till

Klippholmen och Hjalmar Brantings plats.
(www.vasttrafik.se)

Järnvägen

Bohusbanan är av riksintresse. Eftersom det
transporteras farligt gods på järnvägen har den ett
säkerhetsavstånd på 80 meter från närmsta spår till
sammanhållen bebyggelse och 30 meter till
kontorsbebyggelse. (Stadsbyggnadskontoret i
Göteborg 2001b)

Kraftledningar
Mitt igenom Säves jordbruksmark går en
kraftledning på 130kV Volt som är av
riksintresse.(Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
2001b)

Säve järnvägsstation
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ligger Bärbyskolan för årskurs f-5 med ett integrerat fritidshem.
Humlelyckan och Bärbyskolan har idag ca 240 elever. Årskurs 7-9 bussas
till Glöstorpsskolan i Tuve. I Bärby bygdegård är fritidsgården för
årskurs 7 och uppåt öppen under tre kvällar i veckan. (www.tuve-
save.goteborg.se)

Sportanläggning och fritid

Fotbollsplanen, Säveplan, är den enda sportanläggning inom
planområdet. Runt Säve stationssamhälle finns det flera hästgårdar som
utnyttjar markerna kring Säve som ridstigar. Säve-Rödbo
hembygdsförening har sin verksamhet förlagd till Gunnesby skola, de
ordnar föreläsningar, utflykter och andra tillställningar. Kyrkan i Säve
har flera verksamheter bl.a. barngrupper, körer och seniorgymnastik.
(www.svenska kyrkan.se/save/)

Äldreboende

Det finns två mindre gruppboenden i Säve varav ett ligger i Brunnstorp
och har åtta lägenheter för personer med demenssjukdom. I samma hus
finns det dessutom sex stycken servicelägenheter om 2 r o k.
Hemtjänsten utgår från Brunnstorps gruppboende. (www.tuve-
save.goteborg.se)

Verksamhet och handel

Den service som betjänar området idag består av en bensinmack med
postservice samt en pizzeria, dessa finns vid Bärby korsning, som ligger
nästan 1 km söder om centrala Säve. I centrala Säve finns det en hårfrisör,
fotvård och en mindre affär som främst fungerar som kiosk och café.

Service
Skola och dagis
Barnomsorgen i Säve sköts till viss del av Svenska kyrkans förskola som
har sina lokaler i församlingshemmet vid Säve kyrka. Humlelyckans
förskola som ligger mitt inne bland bebyggelsen i Brunnstorp tar hand
om förskolebarnen och årskurs 1. På Bärbykullen sydväst om Säve

Vid Säves entré ligger flera mindre men skrymmande industrier/
verksamheter.

Säve plan

Affären
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Statistik
År 2003 hade Säve tätort 758 invånare. (www.goteborg.se/statistik)

Bostadsbeståndet bestod år 2002 av 98 % småhus och 2 %
flerbostadshus.

Bostadslägenheter i samtliga hustyper i Säve (2002)
38 % 4  r o k
35 % 3 r o k
13 % 2 r o k
10 % 1 r o k
4 % annat

Ägarkategori, samtliga bostäder Säve (2002):
78 % Enskild person
21 % Bostadsrättsförening
1 % Övriga ägare

Byggnadsperiod samtliga bostäder i Säve (2002)
19 % -1940
6 % 1941-1950
8 % 1951-1960
17 % 1961-1970
5 % 1971-1980
15 % 1981-1990
30 % 1991-
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