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Val av analysmetoder
Valet av analysmetod bygger på Säves lokalisering, storlek och
förutsättningar. Landskapsanalysen visar landskapets förutsättningar
som är av stor vikt för en utbyggnad av Säve stationssamhälle. Det finns
viktiga element i landskapet och därför redovisas en visuell landskaps-
analys utifrån Kevin Lynchs analysmetod. Eftersom det finns många
restriktioner och problem som måste lösas vid en exploatering av
området så analyseras problemen för att komma fram till en eller flera
lösningar. På så sätt lyfts områdets brister och kvalitéer fram och
värderas mot varandra, därifrån dras slutsatserna. Landskaps-analysen
används för att se var man kan och bör bygga och dra fram vägar.

För det fortsatta arbetet med en fördjupad detaljutformning av
planområdet ville jag veta hur man kan ta vara på de kvalitéer som finns
i den befintliga bebyggda miljön i Säve. Därför satte jag mig in i den
Realistiska ortsanalysen, förenklade denna och anpassade den efter Säves
storlek som samhälle. Analysen hjälper mig att beskriva och förstå
samhällets arkitektoniska form och funktion för att sedan kunna tolka
den. Resultatet från analysen används sedan för att se samhällets
utvecklingsmöjligheter när det nya området ska detaljutformas, dvs.
gator, platser och bebyggelsestruktur.

49



SKALA 1:25 000
0m                500m              1000m              1500m             2000m            2500m

Rum & riktningar

Rum

Riktningar



Landskapsanalys

Syftet med analysen

Landskapsanalysen syftar till att visa de fysiska utgångspunkter som
Säve Stationssamhälle har och värdera dessa för att kunna hitta
landskapets begränsningar och potentialer.

Landskapsbild

Säve har en karaktäristisk landskapsbild med öppna slätter och
skogsklädda kullar. Dessa sätter stor prägel på samhället och har genom
tiderna lett till en lokalisering av bebyggelsen mellan de brukbara
åkrarna och de bergiga kullarna.

RUM & RIKTNINGAR: Det viktigaste landskapsrummet är det som
har kontakt med Öxnässlätten som ligger väster om Säve och därmed
utanför planområdet. Detta område är olämpligt att bebygga. Innanför
planområdet bildar vegetationen och den kuperade terrängen rum i
landskapet. De flesta av dessa kan bebyggas, främst de största. De stora
landskapsrummen ska behålla de befintliga avgränsningar mot naturen
som finns i form av vegetation. Rumsligheten bör förstärkas för att
rummen inte ska växa och försvinna. Detta kan ske  med hjälp av den
nya bebyggelsen och vegetationen genom att rumsavgränsningen och
riktningen i landskapet stärks.
Riktningarna i landskapet kan lyftas fram med bebyggelsestråk eller
lämnas öppna som siktlinjer.
De små landskapsrummen bör man vara varsam om och några av dem
är olämpliga att bebygga. Istället bör man lämna dessa öppna för
parkmark eller bebygga dem med mindre enklaver.
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LANDSKAPSELEMENT:
De rumsbildande elementen i landskapet är bergen och vegetationen.
Dessa element är fasta och en förändring påverkar hela landskapbilden.
Befintlig vegetation bör sparas för rekreation i så stor utsträckning som
möjligt. Bryn i det öppna landskapet är lämpliga att bevara då dessa
bidrar till att sluta in bebyggelse i grönska.
De branta partier som finns redovisade på kartan  är olämpliga att
bebygga eller dra vägar igenom. På bergens nord- och östsluttningar
blir området skuggigt och lokalklimatet på dessa platser gör dem
olämpliga för bebyggelse.
Ytor som är mest lämpliga att bebygga är de fria områdena som är flacka.
De mindre bäckar som rinner genom planområdet har goda möjligheter
att stärka naturupplevelsen i närmiljön.
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måste man vara aktsam om med hänsyn tagen till natur och
landskapsvärden.

Vegetation och markförhållande

Vegetationen i Säve består av blandad löv och barrskog. Bevarandevärd
vegetation är solitärträd och bryn som är viktiga för grönstrukturen.
Det är dessutom viktigt att det finns gröna stråk med vegetation som
kan användas som spridningskorridorer för flora och fauna. De
ekologiskt känsliga områdena i utredningsområdet bör därför bevaras
som de är och undantas från exploatering. Östra delen av planområdet
närmar sig Djupedal. För att bevara detta orörda rekreationsområde är
det lämpligt att hålla ett visst avstånd till bebyggelsen som bör
lokaliseras till bergets västsluttningar.
Marken i Säve består mest av berg eller lera och därför är det viktigt
hur och var man bygger. Platser som är olämpliga för bebyggelse är de
som har djup lera eller där det finns torv. Platser där berget är synligt

Bäcken förbi kyrkan
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Slutsatser av landskapsanalysen

Landskapet kring Säve har både möjligheter och begränsningar.  De
potentialer som finns i landskapet är främst relationen mellan berg och
den flacka åkermarken. Variationen i landskapets terräng och
vegetation skapar rum och riktningar. Bergen är starkt kuperade på
många ställen vilket gör dessa ställen olämpliga att bebygga. Partier
som inte är byggbara kan bli vackra slänter som är utmärkta platser för
lek och rekreation eller kan de utgöra en del av de naturliga grönstråken.
Nord- och östsluttningarna på bergen är dessutom skuggiga. Djupedal
rekreationsområde gör att det berg som är beläget längst åt öster i den
östra sidan av planområdet inte är lämpligt att bebygga. De flacka
åkermarkerna mellan bergen är de mest lämpliga områdena för
bebyggelse eftersom grundförhållandena är bäst där. Den befintliga
vegetationen och brynen bör dock sparas.

Svarte mosse
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