


Samhällets överordnade element
I samhällen finns det överordnade element som styr hur samhället har utvecklats. Det kan vara fysiska
element, bestämmande planer, eller andra begränsningar som påverkat samhällets utveckling. I Säve har
jag funnit följande element:

Jordbruksmarken
Marken kring Säve har alltid varit av god
kvalitet och därför har man valt att inte
bebygga denna mark utan brukat den genom
generationer.

Kyrkan och kyrkogården
Kyrkan ligger där den en gång
byggdes och ingen ny kyrka har
tillkommit i Säve. Tillsammans
med kyrkogården bildar
kyrkbyn ett glest och relativt
obebott område mitt i Säve
samhälle som tyvärr är svårt att
exploatera.

Järnvägen
Järnvägen har visserligen
tillkommit på senare tid men
den går rakt igenom samhället
och hindrar bostadsbebyggelse
nära spåren på grund av buller
och vibrationer i marken.

Berg i dagen
På kullarna runt omkring Säve är berg
i dagen vanligt. Där har man inte
kunnat bygga förut eftersom det då
var svårt med grundläggningen. Idag
är detta problem mindre eftersom
tekniken att bygga finns, det är bara
en fråga om kostnaden.

Buller
Väster om järnvägen har ingen utbyggnad varit tillåten på
många år på grund av buller från Säve flygplats.
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Slutsatser

Säves bebyggelse har lokaliserats till en relativt koncentrerad punkt
kring järnvägen och den gamla stationen. Samhället har utvecklats från
att vara en mindre kyrkby vid kyrkan och från det stället växt på marken
som troligen varit minst bördig. Man har inte kunnat bygga på
jordbruksmarken eftersom den varit viktig för byns överlevnad. Den
har tillsammans med de bergiga kullarna lett till ett samhälle på gränsen
mellan dessa överordnade element. Järnvägen var och är en stor tillgång
för samhället men den kom att påverka en utbyggnad kring
spårområdet. När flygplatsen byggdes tillkom bullret som en ny
restriktion för en utbyggnad väster om järnvägen.

Säve har fortfarande kvar dessa restriktioner men det finns nya
möjligheter. Människorna i Säve klarar sig idag utan den brukbara
jordbruksmarken eftersom det finns andra arbetstillfällen. De ställen
som har berg i dagen kan bebyggas med hjälp av dagens teknik.
Järnvägen är det största elementet att utveckla samhället ifrån. Den är
dels en tillgång för kollektivtrafiken och en barriär för den fysiska
strukturen.
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Samhällets bebyggelsestruktur
Denna del av analysen ska visa hur Säves fysiska struktur är ordnad
genom att lyfta fram typiska delar med olika byggelsestruktur. Efter
att ha studerat Säves bebyggelse har följande fyra klasser av
bebyggelsestrukturer framkommit:
1) Linjär bebyggelse (gula, rosa & orange byggnader på kartan) -
bebyggelse som är strukturerad efter en linje (väg, kustlinje, bäck).

Det finns tre varianter av linjär bebyggelse i Säve. Den första har a)

fristående bebyggelse efter en gata och eftersom det ofta ligger ett
garage mellan husen och gatan blir gaturummet öppnare. Den andra
är bebyggd med b) täta radhus som bildar ett mer slutet gaturum.
Den tredje har endast en c) enkelsidig bebyggelse och ligger främst
på kanten mellan berget och åkermarken. Denna bebyggelse tillhör
inte gaturummet som därmed blir obefintligt.



2) Punktbebyggelse (röda byggnader på kartan) - enskilda byggnader eller
bebyggelsegrupper med speciell betydelse, t.ex.  kyrkan (monumental
byggnad). Punktbebyggelsen i Säve ligger med kortsidan mot gatan och
skapar stora öppna ytor kring de övriga sidorna av byggnaden.

3) Friliggande bebyggelse (blå bebyggelse på kartan) - bebyggelsen är inte
ordnad efter någon princip eller ligger fristående i förhållande till den
mer strukturerade bebyggelsen.

4) Verksamheterna (grön bebyggelse på kartan) - bebyggelsen ligger oftast
långt in på tomten och saknar kontakt med gatan. Byggnadernas storlek
har inget förhållande till övrig bebyggelse och bidrar inte till en god
stadsmiljö.

Slutsatser

Säve stationssamhälle har en variation av strukturer men den
dominerande strukturen är linjär. Säve började växa kring kyrkan och
där finns rester av kyrkbyn som idag inte bildar någon ordnad struktur.
Kyrkan och den stora ladan mitt i Säve är två dominerande byggnader
som ger karaktär åt kringliggande område. Förgårdarna till dessa
byggnader borde förstärkas, annars kan de lätt hamna i skymundan.
De utspridda gårdarna saknar struktur i förhållande till övrig
bebyggelse. Man kan utläsa att de senaste tillskotten i bebyggelsen har
skett efter en linjär struktur med viss variation då större delar av
samhället har denna struktur. De stora verksamheterna mellan
Kongahällavägen och Bohusbanan ligger långt in på tomten och har fel
skala i förhållande till storleken på övrig bebyggelse.

1b) Bebyggd med täta radhus 1c) Enkelsidig bebyggelse1a) Fristående bebyggelse efter en gata

2) Punktbebyggelse

3) Friliggande bebyggelse

4) Verksamheterna
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Avgränsning av homogena områden
Detta kapitel visar på skillnader i
bebyggelsen utifrån olika karaktärer.
Områdena identifieras efter likvärdig
strukturell, typologisk och morfologisk
homogenitet.

Gul - Monoton parhusbebyggelse
Orange - Monoton villabebyggelse
Rosa - Frilliggande villabebyggelse
Röd - Mindre verksamheter
Blå - Gamla centrumområdet

0m                       100m                    200m                    300m

SKALA 1:5000

70



Monoton parhusbebyggelse:
Bebyggelsemönster: Bebyggelsen ligger i två rader
med en yttre och en inre ring av bebyggelse. Mellan
dessa går en mindre körbar gata och i mitten av
området ligger en lekplats. Eftersom gatan följer
enklavens kvadratiska mönster skapas det ett
gaturum som hela tiden varieras. Gaturummet
förstärks av att husen är parhus och har långsidan
mot gatan.

Typologi: Identiska parhus i 1-2 våningar med
sadeltak.

Morfologi: Fasader med stående ljus träpanel,
sadeltak av rött tegel och få detaljer på husen.

Monoton villabebyggelse:
Bebyggelsemönster: Husen är ordnade efter en rak
gata i en eller flera rader. Gaturummet är relativt
snävt och husen ligger med samma avstånd från
gatan. Saknaden av variation gör gatan monoton.

Typologi: 1-1,5 våningar, radhus eller enfamiljshus.
De hus som har garage har kortsidan vänd mot gatan
och radhusen har sin långsida vänd mot gatan vilket
gör att husen ligger tätt.

Morfologi: Ljus träpanel. sadeltak eller platt tak.

Monoton  parhusbebyggelse

Monoton villabebyggelse
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Friliggande villabebyggelse:
Bebyggelsemönster: Bebyggelsen ligger glest längs
en väg. Förgårdarna till husen är oftast stora
trädgårdar och gaturummet är inte definierbart.

Typologi: Större friliggande villor i 1-2,5 våningar.
Tomterna är stora i förhållande till husen.

Morfologi: Tegel eller träpanel. Sadeltak eller
brutna tak.

Mindre verksamheter:
Bebyggelsemönster: Byggnaderna ligger i sydväst-
nordostlig riktning efter de äldre tomtgränserna.
Bebyggelsen har ingen relation med gatan och
ytorna omkring är ofta asfalterade eller fulla med
skräp och bråte.

Typologi: Byggnaderna har stora volymer och platt
tak .

Morfologi:  Fasader och tak är av tegel eller
korrugerat plåt. Byggnaderna saknar detaljer och
har endast några fönster.

Friliggande villabebyggelse

Mindre verksamhetsbebyggelse
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Gamla centrumområdet:
Bebyggelsemönster: Ligger tätt med långsidan mot
gatan.

Typologi:  Bebyggelsen vänder sig mot gatan.
Varierade byggnadsvolymer med 1-2 våningar.
Putsade fasader och sadeltak.

Morfologi: Stora fönsterpartier mot gatan vilket
påminner om tiden då det låg affärer i husen. Några
hus har burspråk. Gamla centrumområdet

Slutsatser
I Säve kan fem olika bebyggelsekaraktärer urskiljas.
Bebyggelse-mönstret skiljer sig genom att den äldre
bebyggelsen ligger mer friliggande och med ett
större avstånd från gatan. Den nyare bebyggelsen
ligger med tätare gaturum som oftast är monotona
och saknar variation. Det lite speciella området
mellan järnvägen och Kongahällavägen har den
äldre täta centrumgatan i mitten och runt om denna
har ett mindre verksamhetsområde utan någon klar
struktur växt fram.
Typologin och morfologin i Säve skiljer sig inte
särskilt mycket mellan de olika områdena. De flesta
byggnader har stående ljus träpanel, sadeltak och
1-2 våningar. Avvikande från detta mönster är
verksamhetsområdet som har stora volymer och
fasadmaterial av korrugerat plåt. Verksamheternas
byggnader bör brytas upp i mindre volymer och
struktureras upp. Fasaderna bör dessutom få ett
mer lämpligt material som t.ex. trä.
Då bebyggselsemönstret gått från friliggande
bebyggelse till mer tättliggande, bör den nya
bebyggelsen fortsätta vara tätbebyggd men med
inslag av friliggande bebyggelse.

Bebyggelsen bör ha samma småskaliga volym men
ha en större variation i höjd, d v s att några hus är
upp till 3-4 våningar. Den nya bebyggelsen bör ta
upp material såsom trä och puts men nya material
bör även adderas.

Slutsatser av den Realistiska ortsanalysen
Det finns många äldre byggnader och vägar som är
värda att bevara och som dessutom bör få större
utrymme i den fysiska miljön i Säve.
De överordnade elementen i Säve består främst av
restriktioner i markanvändningen. Många av dessa
restriktioner finns fortfarande kvar men områden
som tidigare inte kunde bebyggas pga. att teknik
saknades ( berg i dagen) eller för att marken
behövdes för försörjningen (jordbruksmark) kan
idag exploateras om det görs varsamt.
Strukturen i Säve är i huvudsak linjär och bör därför
byggas ut efter samma princip. Bebyggelsen bör
dessutom vara småskalig och tätbebyggd med inslag
av friliggande hus. Verksamhetsområdet bör
struktureras upp och få en mer småskalig
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1 Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket Göteborg, intervju 2004-03-03

Restriktioner

Järnvägens dragning

Järnvägens läge skapar stora problem vid en exploatering av området.
Tågen ger vibrationer på marken omkring spåren och det går farlig
godstrafik regelbundet vilket gör att man inte bör bygga i närheten av
Bohusbanan.  Grundförhållandena särskilt på den västra sidan av
järnvägen där leran är djup gör området olämpligt att bebygga. Att
öppna den gamla stationen är en möjlig lösning trots att gångavståndet
till den nya bebyggelsen blir lång. Järnvägen passeras av tåg som har
last med farligt gods

Norrleden

Norrleden har en 100 meter bred säkerhetszon på båda sidorna av vägen
där bostäder inte får byggas. (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 2001b),

Kraftledningens dragning

Mitt genom planområdet går en kraftledning på 130kV. I Göteborg stad
tillämpar man ett säkerhetsavstånd på 50 meter för bebyggelse. Då det
kommer att ske en större exploatering i Säve borde man gräva ner eller
flytta ledningen genom området. Kostnad för att lägga ner ledningarna
i mark ligger på ca 5000 kr/m men vid en större exploatering kan detta
motiveras. (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 2001c).

Flygbuller

Sydväst om Brunnstorp ger sig bullret från Säve flygplats allt mer
tillkänna och begränsar möjligheterna till att bygga bostäder där.

VA-nätets kapacitet

De rör som leder VA 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 det skulle räcka för en relativ lång framtida utveckling av Säve.
Denna var inte beräknad att bli av samma utbyggnadsstorlek som man
idag föreställer sig. 1
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Ledningarna är försedda med dubbla tryckledningar från Tuve/Skogome
men idag används endast en av dessa. Tryckledningarna pumpar
dricksvatten ut i ledningarna och kräver flera pumpstationer. Den andra
tryckledningen måste undersökas noga om den ska kunna användas
igen. Detta sker genom att man skickar in en kamera genom ledningen
för att kontrollera eventuella sprickor vilket kommer att kosta ganska
mycket pengar. Dessutom så behöver man bygga en ny pumpstation i
Säve vilket höjer kostnaden.1

En preliminär kostnad på en nyläggning av VA-ledningar från Tuve/
Skogome till Säve är ca 17, 5 Miljoner kronor plus kostnader för det
lokala ledningsnätet och tryckledningar. Om man förutsätter att varje
hus har en egen anslutning/ingång till spill- och dricksvatten-
ledningarna kan intäkten bli ca 65 000: - per fastighet i
anläggningsavgift. Det lokala nätet/ledningarna kostar ca 4000: -/
metern.2

Nollalternativet är således att någon pumpstation går sönder och måste
bytas.

Geologi

Leran ligger djupt på västra sidan av Säve, främst i anslutning till bäcken
Kvillen och därför gå denna mark inte att bebygga. Området med lera
sträcker sig ända in i Säve stationssamhälle, endast strax väster om
järnvägen är den leriga marken bebyggd och då enbart med enkla
verksamhetsskjul och några mindre bostadshus.3

Leran på åkern öster om Säve är ca 1, 5 m djup. Alla hus bör placeras på
lerans torrskorpa. Längs järnvägen måste bebyggelsen pålas eftersom
leran är ca 35 m djup. Där leran är djup och mjuk kan man endast bygga
envåningshus, dessutom är leran där känslig för vibrationer.4

För att bygga närmare järnvägen måste husen byggas på betongpelare,
men detta är kostsamt. Varje påle kostar ca 12 000:- men då tål den 600

Omläggning vatten + avlopp 4100 m
(den sträcka som behöver läggas
om) 12,3 Mkr
Omläggning vatten 1400 m 2,8 Mkr
Omläggning avlopp 1200m 2,4 Mkr

Totalt: 17,5 Mkr + lokala
ledningsnätet

(Lokalt ledningsnät i Säve: 4000kr/
m)

Intäkter:
(gäller anslutning av dricks- och
spillvatten,  ej dagvatten)

Medelavgift för anslutning av 1
småhus: ca 65 000 kr

Gemensamhetsanläggning 1-7
småhus alt. 1-8 lgh: ca 100 000 kr

Gemensamhetsanläggning 8-26
småhus alt. 9-30 lgh: ca 200 000 kr

1 flerbostadshus ca 10 lgh: ca 150 000
kr
Centrumverksamhet alt. Skola: ca
200 000 kr
( Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket
Göteborg, intervju 2004-03-03)

1 Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket Göteborg, intervju 2004-03-03
2 Mikael Adrian. Ingenjör. VA-verket Göteborg, intervju 2004-03-03
3 Lars-Gunnar Hellgren. Geolog Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2003-12-03
4 Lars-Gunnar Hellgren. Geolog Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2003-12-03
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Kostnader för att lägga nya
ledningar för VA:



K-newton. För att det ska bli ekonomiskt lönsamt krävs det att man bygger 3-4
våningar och då måste man sätta pålar med 1, 5 m avstånd. Man bör enbart
bebygga området med verksamheter som tål vibrationer. Området borde därför
bebyggas med kontor och mindre industrier. Vibrationerna från järnvägen kan
dock ge problem för de verksamheter som använder sig av datorer. Bäst hade
varit att ”påla upp” järnvägen, detta är dock dyrt men det skulle ta bort alla
vibrationer. Det kostar lika mycket att förbereda bergsmark för bostäder som
att påla i lera.1

Området med mycket djup lera i marken ska lämnas öppet för inte påfresta det
känsliga landskapet. Mark som idag är jordbruksmark samt de bergspartier som
inte har för mycket berg i dagen är därför mest lämpliga för en exploatering

Jordbruksmarkens höga kvalitet

Jordbruksmarkens höga kvalitet är en stark anledning till att inte bygga i Säve,
men eftersom det inte kan garanteras att marken kommer att brukas för jordbruk
i framtiden kan man exploatera en liten del av den. Lämnar man dessutom hela
området väster om Bohusbanan som odlingslandskap och endast tar marken
norr och öster om Säve i anspråk så kan man spara stora åkermarker men ändå
bebygga ett stort område.

Kulturmiljö, riksintressen, fornlämningar och Natura 2000 områden

Kulturmiljön vid Säve kyrka ligger så koncentrerad och det vore förödande att
överhuvudtaget ta en del av marken i anspråk. Låter man marken vara
kulturmiljöskyddad så kan man istället tillåta en exploatering runt om den.
Marken som lämnas för bevarande är en viktig hörnsten i hur Säve samhälle ska
utvecklas. Eftersom kulturmiljön ligger som en plugg mellan det exploaterbara
landskapet och det som idag utgör centrala Säve så måste hela Säves struktur
förändras. Området kan användas till rekreation och som en del av
grönstrukturen i Säve. Dock är området så stort att ett mindre ingrepp i den
östra delen går att genomföra utan att förstöra områdets kulturmiljövärde. Andra
områden som är av riksintressen ur ett kulturmiljöperspektiv är större områden

1 Lars-Gunnar Hellgren. Geolog Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2003-12-03
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som ligger norr och öster om planområdet samt några mindre områden väster
om Bohusbanan.



Naturreservat, områden med riksintresse för sitt naturvärde och Natura
2000 områdena ligger kring Nodre älvs dalgång och söder ut mot Bärby.
Dessa områden bör lämnas och inga större ingrepp på naturen får ske.
Istället bör området innanför Säve stationssamhälle bebyggas.

Riksintressen i området är främst järnvägen och kraftledningens
dragning. Järnvägen går inte att flytta på, vilket man lättare kan göra
med kraftledningen om det kan motiveras.

Fornlämningarna i området bör inte byggas bort, istället kan synliga
lämningar integreras i bebyggelsen så att fler kan ta del av dem.

Strandskydd

Kvillen berör endast området strax norr om korsningen Norrleden –
Tuvevägen. Den har ett strandskydd på 100 meter på båda sidor om ån.
Detsamma gäller för Svarte mosse som ligger på berget norr om Säve.
Avståndet ska respekteras men tillgängligheten till vattendragen bör
förbättras.

Slutsatser av restriktionerna

Det finns flera fysiska och lagstadgade begränsningar i marken kring
Säve stationssamhälle. Begränsningarna är oftast fasta och går de att
flytta på är det en ekonomisk fråga. De flesta ligger utanför planområdet
och det är främst dessa begränsningar som har avgränsat planområdet.
Inom planområdet är järnvägen den största fysiska begränsningen och
den nya bebyggelsen måste anpassas så att den inte störs av vibrationer
eller buller. Kraftledningen kan grävas ner eller flyttas på ett enkelt
sätt och hänsyn måste tas till avståndet mot Norrleden. Forn-
lämningarna i området bör integreras i bebyggelsen liksom utkanten
av området med betydelsefulla kulturvärden.
Begränsningarna bör inte ses som problem utan som fysiska
förutsättningar där man lämnar det öppna landskapet och bebygger
marken innanför Säve.
Vatten- och avloppsledningar måste bytas ut och kompletteras för att
en utbyggnad ska vara möjlig.
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