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verksamheter. Det är inhägnat med galler som håller ihop
området.

Visuell landskapsanalys

Kevin Lynch – analys

Denna metod grundar sig på Kevin Lynch visuella analysmetod,
där han utefter vissa begrepp analyserar samhällen. Jag har valt
att använda mig av dessa begrepp men värderingen i analysen
är min egen.

Delare/avgränsning: I området är Bohusbanan den största
barriären som delar samhället i två delar, en väster och en öster
om järnvägen. Väster om Bohusbanan går Kongahällavägen som
utgör en annan barriär men denna är trots den tillåtna höga
hastigheten lättare att passera vid flera övergångställen.
Norrleden är en del av det övergripande trafiksystemet och
utgör ett oframkomligt hinder utan några passager. I sydvästra
delen av planområdet ringlar ån Kvillen sig fram. Även denna
är svår att passera. Längs några av bergssluttningarna är
terrängen så pass brant att den utgör en barriär för
tillgängligheten till berget.

Stråk: De få stråk som finns sträcker sig från en av
knutpunkterna längs någon lokalgata ut till bostäderna, eller
utgörs de av mindre gångvägar som förbinder olika områden
och är svåra att märka ut.

Områden/distrikt (de rosa ytorna på kartan): Tydliga homogena
områden:Radhusen belägna strax öster om Bohusbanan ger med
sin låga volym, genomgående kulör och sammansatta form ett
starkt homogent uttryck. I väster ligger Brunnstorp som
byggdes under samma tid och även om det finns små variationer
i bebyggelsen så känns det homogent. Det största homogena
området är ändå åkermarken som breder ut sig runt hela
samhället.
Otydligare områden: Verksamhetsområdet mellan Bohusbanan
och Kongahällavägen innehåller diverse skrymmande
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Slutsatser av den visuella landskapsanalysen:

Området består av stora ytor med homogen markanvändning, främst i
form av jordbruksmark. I det sydvästra hörnet ligger barriärerna
samlade och bildar ett stort hinder för en exploatering. Järnvägen är
den starkaste barriären i området och skär av samhället eftersom
övergångarna inte ligger vid någon knutpunkt eller i något naturligt
stråk.
Knutpunkterna är små och svaga som en reaktion på att samhället
saknar ett fysiskt centrum. Slutsatserna från analysen är att det behövs
en stark knutpunkt som ett centrum kan växa fram kring. Barriärerna
måste överbyggas eller så måste samhället flyttas ifrån dem. Området
mellan Bohusbanan och Kongahällavägen kan bli svårt att bebygga med
bostäder, istället borde området snyggas upp och bebyggas med mindre
verksamheter och kontor.

Knutpunkter: De platser som man kan peka ut som knutpunkter är
främst den lilla kvartersbutiken/caféet som ligger vid entrén till
samhället, intill Kongahällavägen. Även skolan som ligger i Bärby
sydväst om stationsområdet, fortbollsplanen och kyrkan är väsentliga
punkter i Säve. Bensinstationen och pizzerian som ligger söder om Säve
i Bärby korsning vid Norrleden/Hisingsleden är idag en viktig målpunkt,
men pga. dess geografiska läge är det inte lämpligt att utveckla ett
centrum här. För barn och ungdomar så är fotbollsplanen som ligger
nordost om Säve en populär plats.

Landmärken: Kyrkan är den högsta byggnaden och dess torn är synligt
på långt håll.
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Kyrkan - Landmärke & knutpunkt

Brunnstorp - Homogent område

Bohusbanan - Delare/barriär

Järnvägsövergången - stråk
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Historisk utveckling av samhällets
form

Den första kartan är från år 1830 och
omfattar endast Säve kyrkbys ägor.
Man kan läsa ut från kartan att

bebyggelsen ligger strax norr om Säve
kyrka och att den då bestod utav fem

gårdar. Gårdarna ligger samlade och är
placerade på eller i kanten av två mindre

kullar. Den gamla landsvägen som passerade
Bärby och sen Brunnstorp har en sidoväg till
Säve kyrka och by. Längs denna väg tycks en
u-formad gata kunna urskiljas, denna finns
kvar än idag och fungerar nu som passage
över järnvägen.

Realistisk ortsanalys
När man ska bygga ut ett samhälle som Säve bör man beakta den gamla byns historia,
vad som finns där idag och vilka behov som kommer att behövas i framtiden. Med
detta som grund kan man behålla den gamla karaktären och skapa ett hållbart
samhälle för framtiden. För att finna de strukturer som Säve är uppbyggt av tar jag
hjälp av Realistisk ortsanalys.

Realistiska ortsanalys utvecklades av Karl Otti Ellefsen och Dag Tvilde och den
innebär att man utgår ifrån samhällets arkitektoniska form, historiska utveckling
och samhällets brister och problem. Analysen visar på hur ett samhälle kontinuerligt
förändras och hur detta sedan kan ligga till grund för en utveckling istället för en
stagnation av samhället.

Eftersom Säve är ett så litet samhälle har jag valt att ta med de delar av analysen
som är relevanta och som går att applicera på en liten ort. Analysen utgår från Säve
tätort eftersom det är Säves karaktär som jag utvärderar.
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1862 års karta är inte lättläst
men man kan urskilja viktiga
vägsträckningar i förhållande
till samhället och den kuperade
terrängen. Samhället har blivit
något större och man kan se att
fler gårdar tillkommit vid Säve
kyrkby. Landsvägen förbi
Brunnstorp är fortfarande en
primär väg men det har
tillkommit några fler sidovägar.
Mitt igenom Säve går enligt
kartan en järnväg, men denna
byggdes inte förrän 1905.
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1934 har järnvägen kommit till Säve och den
drar fram genom samhället. Vägarna vid
kyrkan ser fortfarande ut som tidigare, vilket
är förklarligt eftersom området har mycket
berg i dagen. Runt den lilla kullen strax
sydväst om kyrkan har några småhus byggts.
Vid Tåfjäll,  nordost om Kyrkeby, har
ytterligare några hus uppförts. Husen är
något större och ligger på rad längs
sluttningen upp mot berget. Brunnstorp har
bebyggts med några fler gårdar och
fristående hus. Säve stationssamhälle, som
det nu kallas, har fortfarande inget samlat
centrum.
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Vid kommunsammanslagningen 1969 hade det inte skett några större
förändringar i Säve. Det främsta nytillskottet är radhusen som ligger
öster om järnvägen. En mindre enklav med bostäder har tillkommit i
nordöstra delen av jordbruksmarken och några hus och verksamheter
har tillkommit strax väster om järnvägen.
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På mitten av 1990-talet
byggdes Brunnstorp ut med
ca 200 lägenheter och en
säckgata med villor tillkom
år 1987 norr om kyrkbyn.
Verksam-heterna väster om
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järnvägen har blivit fler och
större.
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Slutsatser

Utveckling av Säve samhälle har skett med små steg. Det finns några
byggnader som är bevarandevärda ur historisk synpunkt, främst de
gamla gårdarna. Byggnaderna och den omkringliggande miljön är därför
värda att slå vakt om och förstärka för att ge karaktär åt Säve.  Även
kyrkan och stationen är äldre byggnader som bör bevaras.
Många vägar som sträcker sig genom landskapet är gamla och därför
värda att ha kvar.
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