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FÖRSLAG
6

Övergripande plan

Planförslag
Syftet med planen är att visa hur en utbyggnad av Säve stationssamhälle
kan se ut i framtiden. Den övergripande planen visar områden där den
nya bebyggelsen kan lokaliseras och hur områdena ska matas med trafik.
Planen har utformats efter de förutsättningar och restriktioner som finns
i planområdet och från de resultat som analyserna gav. Intentionen har
varit att visar hur en utbyggnad av Säve stationssamhälle kan bli en del
av det stora Göteborg främst med hjälp av det kollektivtrafikstråk som
passerar samhället.
Utbyggnaden bör i första hand ske i anknytning till befintliga Säve mot
syd och öst, delområde A och B. En andra kompletterande bebyggelse
kan ske senare i norra delen av planområdet, delområde D. Områdena
kopplas samman med en befintlig väg som rustas upp och förlängs norr
ut. Delområde C blir en mindre enklav av bebyggelse med hus som
blickar ut över det öppna landskapet och som får en annan, mer
naturnära karaktär än den övriga bebyggelsen.
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Utbyggnadsetapper
Utbygganden av området börjar med delområde
A och B för att senare kopplas ihop med område
D. Delområde C är självständigt och inte
beroende av den övriga utbyggnaden och kan
därför tillkomma tidigt eller sent i utbyggnaden.
Det redovisade planförslaget visar hur en full
utbyggnad kan se ut.

för att skapa ett urbant stråk. Vid den centrala delen av

Strukturplan
Delområde A
Området avgränsas av vegetation och kopplas samman
med befintliga Säve genom vägen förbi kyrkan. Området
blir den första etappen av utbyggnaden och kommer att
innehålla främst bostäder. Då området kommer att ligga
centralt i Säve, omgivet av ny och gammal bebyggelse
föreslås en tätare bebyggelse. Området korsas av två
större kommunikationsstråk och vid den knutpunkt som
bildas kan bebyggelsen tillåtas vara något högre än övrigt,
i 3-4 våningar. Områdets täthet kan motiveras med att
det ger stort underlag för kollektivtrafiken redan i början
av utbyggnaden. Längs hela kollektivtrafikstråket ska
bebyggelsen vara högre och tätare med en högsta
byggnadshöjd på 4 våningar. Detta för att få upp antalet
invånare så att underlaget för kollektivtrafiken blir hög och

området i punkten där de två viktiga kommunika-
tionsstråken möts kommer en skola och eventuellt
någon mindre verksamhet eller kontor att ligga.
Exploateringstalet i området är 0,64 eftersom
detta blir den centrala delen av Säve.
Området redovisas mer detaljerat i Fördjupningen
av delområde A på sidan 97.

Delområde B
Söder om delområde A ligger etapp två i
utbygganden och denna förutsätter en ny infart till
området från Norrleden. Bebyggelsen består av
bostäder i större och mindre områden. Bebyggelsen
är mer småskalig och ligger inbäddad i den
befintliga vegetationen på de planaste ytorna.
Bebyggelsen gränsar till delområde A genom ett
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Totalt antal nya lägenheter: ca 4650 st
Totalt antal nya invånare: 10800 invånare

grönstråk som delar områdena. Tätheten och skala i
bebyggelsen  trappas av från område A men håller en
något hägre täthet kring den nya vägen från Norrleden.
Området kan delas upp i norr och söder om den vägen.
Norr om ligger bebyggelsen på plan mark och behöver
mer variation i höjden. Högre bebyggelse kan tillåtas
längs vägen men även i nordöst. Där har en högre skala
på bebyggelse stöd från bergen och fungerar på så sätt
i stadsbilden. Söder om berget ligger bebyggelsen mer
friliggande då terrängen är mer kuperad. En större
skogsklädd kulle sparas mitt i bebyggelsen och ger en
naturnära karaktär åt området. Bebyggelsen i södra
området får en mindre skala och täthet än det norra
området på grund av terrängen. Våningshöjd på ca 1-3
våningar där den högsta bebyggelsen ligger i suterräng.
Tomterna ska vara relativt stora för att återkoppla till
den bebyggelse-strukturen som finns vid likande läge
i Säve.

Delområde C
Området kan fungera självständigt och kan bebyggas
som en första etapp eller som en sista utan att vara
beroende av övrig bebyggelsestruktur. Bebyggelsen
kommer att klättra upp för berget längs den slingrande
vägen och längst upp får husen en vidsträckt utsikt
mot havet. På toppen av berget ligger Svarte mosse som
görs mer tillgängligt och den östra bebyggelsen får
utsikt mot den. De flesta hus får en suterräng våning
för att ta upp höjdskillnader. Att bygga högre hus på
bergens topp är vanligt i Göteborg. Bebygglesen på
bergets topp tillåts därför vara 3-4 våningar och blir
ett tydligt landmärke.

Delområde D
Den norra och sista etappen av utbyggnaden kopplar
ihop den nya vägen med Kongahällavägen i norr.
Området är tänkt att bebyggas med bostäder och i
några delar kan mindre verksamheter eller kontor

placeras. Det är dock svårt att bestämma det precisa
innehållet i varje kvarter på denna skala. Bebyggelsens
skala ska vara tätare kring kollektivtrafikstråket och
mot bergen. Marken vid den centrala delen av området
är platt och därför bör mindre variationer i
bebyggelsen skapas.

Den befintliga delen av Säve stations-samhälle behåller
sin nuvarande funktion sånär som på kvarteren strax
väster om järnvägen (område E). Området som idag
består av skrymmande verksamheter bör rustas upp
och få en mer strukturerad bebyggelse. Bebyggelsen i
kvarteren blir mer småskalig för att stämma överens
med resterande bebyggelse. Innehållet i kvarteren blir
mindre verksamheter, kontor och handel. De
byggnader som ligger utanför skyddsavståndet på 80
meter kan inrymma mindre lägenheter i husens övre
våningar. Området kring stationen blir en ny plats för
Säveborna och ett mindre torg med anslutande
parkering anläggs.

En genomsnittlig nybyggd lägenhet i Sverige är på 83m2

(www.scb.se 2000). Antal invånare / lägenhet i
Göteborg är 1,97. I stadsdelarna Säve och Tuve är
samma siffra 2,32 (www.goteborg.se/statistik). Säve/
Tuve ligger i anslutning till planområdet. Tuve har den
blandning av bostäder som eftersträvas i utbyggnaden
av Säve med flerbostadshus och villor. Därför är siffran
2,32 relevant att räkna med för att få fram antalet
invånare i den nya bebyggelsen.

Total yta för hela planområdet: 673 ha
Varav befintlig bebyggelse: 52 ha
Total yta för den nya bebyggelsen: 42 ha
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Delområde A
Yta: 27 ha
Exploateringstal: 0,64
Bruttoarea bostäder: 162 000m2

Bruttoarea  lokaler och parkeringshus: 12 500m2

Lägenheter: ca 1950 st           Invånare: ca 4550

Delområde B
Yta: 31 ha
Exploateringstal: 0,15
Bruttoarea bostäder: 45 000m2

Bruttoarea  lokaler och parkeringshus: 2000m2

Lägenheter: ca 550 st            Invånare: ca 1250

Delområde C
Yta: 18  ha
Exploateringstal: 0,2
Bruttoarea bostäder: 37000m2

Bruttoarea lokaler och parkeringshus: 0m2

Lägenheter: ca 450 st            Invånare: ca 1050

Delområde D
Yta: 43 ha
Exploateringstal: 0,35
Bruttoarea bostäder: 141 000m2

Bruttoarea lokaler och parkeringshus: 9000m2

Lägenheter: ca 1700 st         Invånare: ca 3950

Delområde E
Yta: 7 ha
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Utblickar

Siktlinjer

Utblickar, siktlinjer, rum & stråk

UTBLICKAR & SIKTLINJER:
För att behålla landskapets naturliga siktlinjer
och riktningar som följer det flacka jordbruks-
landskapet så förstärks dessa i den nya
utbyggnaden. Detta kan ske på olika sätt, bl.a.
genom att lämna en del siktlinjer helt öppna och
på så sätt bevara kontakten mellan landskaps-
rummen.

RUM:
Det andra sättet är att förstärka och sluta in
landskapsrum med hjälp av vegetation eller
bebyggelse är att låta de små landskapsrummen
förbli små och de stora förbli stora.



Utblickar, siktlinjer, rum & stråk

LÄNKAR & STRÅK:
Det nya området kopplas samman med befintliga
Säve genom en utvidgning av vägen förbi Säve
kyrka. Det befintliga stråket förstärks och
förlängs allt eftersom utbyggnaden sker. Det
andra stråket utgörs av den nya vägen som
kopplas på Norrleden. Detta stråk är tänkt att
förstärkas ju närmre det kommer det befintliga
stråket förbi kyrkan. I mötet mellan de två
stråken bildas en knutpunk där liv och rörelse
sker. Detta blir den centrala punkten i den nya
bebyggelsen.
När området är helt utbyggt kommer stråket att
sträcka sig genom hela Säve samhälle från
sydväst och norr ut. Den södra delen av området
kopplas även ihop med den mindre bebyggelsen
strax norr om Norrleden. De två större
utbyggnadsområdena kopplas samman genom
ett tredje stråk. Detta är en befintlig väg som får
en högre standard och förses med gång- och
cykelväg. Vägen förses med god belysning för att
vara en säker väg att färdas på.

0m                 1000m            2000m             3000m

SKALA 1:50 000

Rum

Lämkar & stråkLänkar & stråk
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SKALA 1:50 000

Trafiknätsplan
Biltrafiknätet är hierarkiskt uppbyggt och delas
upp efter funktion enligt:
Huvudgata/Infart (50 km/h)
Lokalgata (högst 30km/h)
Kvartersgata

Huvudgata/Infart
Då det befintliga trafiknätet i Säve inte klarar av
den ökade belastningen av trafik måste en ny
huvudgata/infart anläggas för att avlasta trafiken
på Kongahällavägen. Ett nytt mot vid Norrleden
(a - se kartan till höger) anläggs och den nya gatan
blir huvudgata i området som försörjer
delområde A & B i en första utbyggnad. Vägen
går mellan höjderna och håller en relativt jämn
höjdnivå genom bebyggelsen. I norr kopplas
gatan på Kongahällavägen (h - se kartan till höger),
samtidigt bör bron över järnvägen flyttas en bit
söder ut (g - se kartan till höger).
Vid en full utbyggnad av Säve behövs ytterligare
en huvudgata som försörjer norra delen. Gatan
kopplas på den andra huvudgatan i mitten av
området och sträcker sig norr ut tills den kopplas
ihop med Kongahällavägen (i - se kartan till höger).
Huvudgatorna har en hastighet på 30-50 km/h
eftersom den passerar tättliggande bebyggelse
och centrum med skola. Gatubredden är 7,0 m
(sektion, se sid 103)  eftersom gatorna även
trafikeras av bussar och har separerade gång- och
cykelvägar.

Lokalgata
Den befintliga vägen (e - se kartan till höger) till den
nya bebyggelsen är inte tillräcklig för den ökade
belastningen som en nybyggnation ger. Där
vägen passerar Säve kyrka är vägbredden
begränsad mellan en kultur- och naturmiljö-

NYA KOPPLINGAR TILL DEN NYA BEBYGGELSEN
a - Nytt mot vid Norrleden
b - En ny väg kopplas ihop med södra Säve
c - Ny korsning vid Säves entré
d - Ny planskild korsning
e - Vägen breddas vid sträckan förbi Säve kyrka
f - Ny planskild korsning för fotgängare
g - Ny planskild korsning över Bohusbanan och en ny
anslutning till Kongahällavägen
h - Ny anslutning till Kongahällavägen
i - Ny anslutning till Kongahällavägen från den nya vägen

ab

e
c
f

g

h

i

d
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mässigt viktig bergsknalle och kyrkogårdens gamla stenmur. En
utbyggnad av denna vägsträcka innebär att man måste inkräkta på något
av intressena och en breddning av vägen bör, utifrån den gamla byns
karaktär, ske med varsamma ingrepp i miljön. Vägen bör fungera som
en länk mellan den nya bebyggelsen och Säve stationssamhälle och
kopplas på huvudgatan i mitten av området.
De övriga lokalgatorna i området matar trafiken till bebyggelsen från
huvudgatan eller annan lokalgata. Lokalgatorna har en hastighet på
högst 30km/h och en gatubredd på 4,5 m - 5,5m beroende på om det är
en säckgata eller en gata som matas från två håll. Gatorna har separerade
gång- och cykelvägar.

Kvartersgata
Inom kvartersmark kan kvartersgator anläggas för att göra bebyggelsen
tillgänglig. Gatorna utformas så att de inte utgör en fara för fotgängare
och därför bör hastigheten ske på de mjuka trafikanternas vilkor.

Gång- och cykelstråk
Tillgängligheten och kontakten mellan de olika områdena är viktig,
särskilt för fotgängare och cyklister.  Huvud- och lokalgatorna får gång-
och cykelbanor i en eller två riktningar för att göra området lätt-
tillgängligt. På kvartersmark få fotgängare och cyklister samsas med
bilarna, men det sker på de mjuka trafikanternas vilkor.

Gång- och cykelstråken delas upp i två klasser:
Den första klassen är asfalterade gång- och cykelvägar (de turkosa vägarna
på kartan till vänster) som går längs gatorna eller förbinder olika delar av
bebyggelsen. Bredden på gång- och cykelvägarna varierare mellan 1,8 –
3 m. Gång- och cykelvägarna ska vara utrustade med belysning för att
göra dessa trygga och tillgängliga.
Den andra klassen är gångstråken (det gula vägarna på kartan till vänster):
För att öka tillgängligheten till rekreationsområdena runt omkring Säve
bereds gångstråk till och genom dessa områden. Runt Svarte mosse
bereds marken extra mycket och en elljusbelysning sätts upp så att
stigen kan användas som motionsspår. Tillgängligheten förstärk då
markmaterialet består av Pelleplattan och grus. Plattan gör att gruset
stabiliseras och gör det halkfritt vilket underlättar för tex
rullstolsbundna. Vegtech (Elektronisk) (http://www.vegtech.se/

mark_pelleplatta.htm) (2004-10-19)

Pelleplattan



Kollektivtrafik
Spårbunden trafik:
En viktig förutsättning för utbyggnaden av Säve är,
som tidigare diskuterats, att tågen stannar vid Säve
station. Om tågen skulle stanna i Säve idag skulle
det ta ca 12-13 minuter till Centralstationen i Gbg.
Det innebär visserligen att de resenärer som går på
tåget innan Säve kommer att få en längre restid, men
å andra sidan kan en ökning av resenärer ge tätare
turer.1

En sträckning för pendling mellan Varberg och
Uddevalla (ev. Stenungsund) är möjlig.
Det vore bäst att trafikera sträckan med tåg som
skulle kunna gå i 130km/h. Tågen till Kungälv är
gamla och kan säkert inte komma upp i aktuell
hastighet. Tågen kommer dock inte att kunna hålla
samma höga hastighet hela vägen in till Göteborg.2

Att bygga dubbelspår längs hela Bohusbanan är
nödvändigt. Mellan Göteborg C till Säve skulle ett
dubbelspår kunna motiveras och finansieras av att
Hamnbanan byggs dit. Enkelspår ger bara låsningar
i tidtabellen och gör det svårt att hålla tider då tågen
ibland blir stående.3

1  Börje Ödlund. Trafikplanerare, Västtrafik intervju 2004-04-22
2 Börje Ödlund. Trafikplanerare, Västtrafik intervju 2004-04-22
3 Börje Ödlund. Trafikplanerare, Västtrafik intervju 2004-04-22
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Buss:
Innan Bohusbanan byggs ut med dubbelspår kan
det bli svårt att få tågen att stanna. Då kan en
expressbuss trafikera Säve. Dessa bussar måste vara
direktbussar från det att den kommer ut till
Norrleden och in till stan. Detta för att hålla nere
restiden. En trolig restid mellan Säve och
Centralstationen i Gbg skulle då kunna bli ca 20-
25 minuter.1

Bussarnas dragning redovisas på kartorna till höger,
den första kartan visar när endast delområde A och
B har byggs ut. När även delområde c och d är
utbyggda dras bussen efter andra kartans
sträckning. Cirklarna visar var hållplatser kan
placeras.
Avstånd mellan hållplats och bostad bör vara max
500 m enlig Västtrafiks riktlinjer, men där terrängen
är svår kan tätare hållplatsläge vara lämpligt. 400
m är i vanliga fall ett lämpligt avstånd.2

Om en tågförbindelse blir aktuell måste man vid
sidan av tåget ha matarbussar som försörjer de
områden som inte har gångavstånd till stationen.
Matarbussen behöver ta sig upp på bergen om
bebyggelse sker där. Matarbussen kan komma att
bli två bussar som trafikerar området från två håll,
för att nå alla invånare och för att täcka turtätheten
med tågen.3

Bussnät etapp 1

Bussnät etapp 2
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1  Börje Ödlund. Trafikplanerare, Västtrafik intervju 2004-04-22
2 Börje Ödlund. Trafikplanerare, Västtrafik intervju 2004-04-22
3 Börje Ödlund. Trafikplanerare, Västtrafik intervju 2004-04-22
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Grönstrukturplan
Grönstrukturen kommer att ha stor betydelse vid
exploateringen av Säve. Då planområdets
omgivning består av större grönområden ska dessa
göras synliga även vid en utbyggnad. Den
sammanhängande grönstrukturen kopplas samman
genom stråk av vegetation eller öppna gröna ytor
som omger bebyggelsen.
Genom området kommer gröna stråk att skapas. De
flesta av dem är befintliga biotoper som sträcker sig
efter mindre bäckar eller längs större stråk och som
är en del av den grönska som finns i Säve idag.
Grönskan ska koppla samman naturen i Säve med
naturen och friluftsområdena runt omkring, främst
Djupedal, men även med det öppna jordbruks-
landskapet på Bärbyslätten.
Bebyggelsen i delområde B, C och D ska placeras så
att befintlig naturmark kan sparas. Delområde A får
behålla befintliga bryn som avgränsar området och
dessa förstärks med ytterligare vegetation.
Parker och gångstråk ska vara lättillgängliga för alla
människor, inte minst de som har något
funktionshinder eller de äldre. Alla ska ha samma
förutsättningar för att nyttja de offentliga platserna
och de ska därför detaljerat utformas för att passa
alla.


