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Yttrande över samrådshandling Planprogram 
för Säve flygplatsområde 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade i februari 2020 om positivt planbesked för verksamheter vid 
Säve flygplats inom stadsdelen Säve. Nämnden beslutade samtidigt att planläggningen 
ska föregås av program.  

Programmets syfte är att utreda lämpligheten och möjligheten att utveckla ett större 
sammanhängande verksamhetsområde och samtidigt bevara pågående markanvändning 
för delar av flygplatsen. Genom programförslaget öppnas området upp och blir mer 
tillgängligt. Genom områdets utveckling skapas en större mängd arbetsplatser. 

Programförslaget innehåller trafikinfrastrukturåtgärder i form av gator inom området 
utformade för tung trafik med separerade gång- och cykelbanor, genomgående gång- och 
cykelbana utmed Holmvägen mellan Hisingsleden och Tuvevägen, gång- och cykelbana 
längs Kongahällavägen samt två cirkulationsplatser, samt två körfält per riktning och 
planskilda anslutningar på Hisingsleden söder om Holmvägen.  

Vägar inom planområdet kommer täckas av exploateringsekonomin. Till detta kommer 
stora kostnader för investeringar för utbyggnad av statlig infrastruktur med krav på en 
stor andel medfinansiering från stadens sida. Inför inriktningsbeslut avseende de 
kommunala investeringarna så ska fördelningen av kostnader mellan exploatörer, staden 
och Trafikverket vara klarlagt.  

Resor till och från området förväntas till 80–90 procent ske med personbil på grund av 
dess perifera läge. Om denna andel bilresor blir verkligt gör det att programmet kommer 
motverka att målsättningarna i trafikstrategin och miljö- och klimatprogrammet nås.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kostnaderna för utbyggnad av allmän plats i programområdet ligger mellan 400–600 
miljoner kronor, dock är kostnaderna för skyfallshantering inte beräknade inför 
programsamrådet. Kostnader för kommunala vägåtgärder utanför programområdet 
bedöms ligga mellan 30–50 miljoner kronor. En schablonberäkning av driftkostnaden för 
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tillkommande kommunala gator visar en årlig kostnad om nästan fyra miljoner kronor. 
Vägar inom planområdet beräknas att täckas av exploateringsekonomin genom intäkter 
från exploatörerna. 

Kostnader för åtgärder på det statliga vägnätet bedöms ligga i intervallet 500–1 000 
miljoner kronor. Trafikverket ansvarar för åtgärder på det statliga vägnätet och det pågår 
en åtgärdsvalsstudie där åtgärder och kostnader kommer tas fram. Studien beräknas vara 
klar i början av 2023. För att finansiera åtgärderna kommer Trafikverket sannolikt ställa 
krav på hög andel medfinansiering, upp till 100 procent. Kostnadsfördelningen mellan 
Trafikverket och staden är ännu inte fastställd. Stadens andel finansieras med 
medfinansieringsersättning från exploatörer och skattemedel (driftmedel). 
Medfinansieringen ska betalas av under maximalt 25 år, och vid en 
medfinansieringskostnad om 500 mkr får staden en årlig kostnad om 20 mkr. Stadens 
kostnad kommer till stor del belasta kommande stadsmiljönämndens driftsbudget. 
Medfinansieringsersättning för infrastruktur, både kommunal och statlig, som är till nytta 
för exploatörer kommer att tas ut i enlighet med PBL 6 kap. 40 § från exploatörer.  

För att genomföra programmet krävs även stora investeringar för VA-kollektivet, vilket 
kan medföra ökad VA-taxa för stadens invånare.  

Innan programmet slutligen kan godkännas kommer staden att ta upp ett inriktningsbeslut 
avseende de kommunala investeringarna till kommunfullmäktige där fördelningen av 
kostnader mellan exploatörer, staden och Trafikverket vara klarlagt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Resor till och från området förväntas till stor del ske med personbil på grund av dess 
perifera läge. En färdmedelsandel på 80–90 procent för bil har ansetts som trolig. 
Programförslaget innebär förändringar på systemnivå för det övergripande trafiksystemet 
såsom utöver stora trafikmängder till/från planområdet kommer ge effekter på både 
statligt och kommunalt vägnät. Delvis har staden rådighet över frågorna men stor del av 
rådigheten ligger hos Trafikverket som väghållare för statligt vägnät. Om andelen bilresor 
blir verkligt gör det att programmet kommer motverka att målsättningarna i trafikstrategin 
och miljö- och klimatprogrammet nås. 

Programförslaget innehåller åtgärder som innebär bättre infrastruktur för gång och cykel 
samt kollektivtrafikhållplatser. Preliminärt kommer programområdet trafikeras av två 
busslinjer, till detta tillkommer genomgående linjer på Hisingsleden.   

Ur ett bredare geografiskt perspektiv än Göteborg kan ett genomförande av 
programförslaget påverka målet om att minska människans klimatavtryck. Delar av 
programmets inriktning har fokus på verksamheter för utveckling av elektromobilitet. 
Branschens utveckling är viktig för att minska människans klimatavtryck. 

Bedömning ur social dimension 
Befintliga anläggningar och verksamheter för ridsport påverkas när området byggs ut 
enligt programförslaget. För Alleby gård, så innebär programförslaget att verksamheten 
på sikt riskerar att försvinna då företräde för verksamhetsutveckling går före. Göteborg 
Horse Park påverkas genom att de tvingas rationalisera sina ytor i sådan grad att delar av 
verksamheten behöver omdisponeras. Även galoppbanans verksamhet påverkas genom 
programförslaget, men mer begränsat än övriga ridsportsanläggningar. Sammantaget 
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påverkar detta stadens utbud av ridsport och barn, unga och vuxnas fritidssysselsättning 
negativt. Andra delar av verksamheten kan vara kvar.  

Genom programförslaget öppnas området upp och blir mer tillgängligt. Genom att det 
skapas bättre förutsättningar för kollektivtrafik kan tillgängligheten till vissa av 
fritidsanläggningarna, men också för besöksmål som Aeroseum, komma att öka.  

Den barriär som flygplatsen varit sedan den byggdes på 1940-talet minskar och nya 
förutsättningar för att röra sig inom och genom området skapas. Den historiska miljön 
kring flygflottiljen öppnas upp och blir mer tillgänglig. 

Genom områdets utveckling skapas en större mängd arbetsplatser vilket är positivt för 
antal arbetstillfällen i hela Göteborg, men också lokalt inom närområdet är det positivt 
med fler arbetstillfällen. Med planerad inriktning skapas många nya arbetstillfällen, såväl 
enkla som mer avancerade. 

Förhållande till styrande dokument 
• Trafikstrategi för en nära storstad 
• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 
• Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021–2030 
• Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 
• Översiktsplan för Göteborg 

Trafikstrategi för en nära storstad 
I Figur 1 görs en sammanfattande bedömning över programmets bidrag till uppfyllelse av 
trafikstrategins mål, där grönt innebär att målen uppfylls, gult att målen uppfylls delvis 
eller rött att de inte uppfylls.  

 

Figur 1 Bedömning av programmets måluppfyllelse av trafikstrategins mål 
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Med anledning av programmets perifera läge bedöms tillgången till nära service och 
handel som låg. Godstransporterna till programområdet kommer ske med lastbil och 
därmed bedöms delmålet som inte uppfyllt.  

Bilagor 
1. Programhandling 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har den 22 november skickat ut Planprogram för Säve 
flygplatsområde på samråd.  

Samrådstiden är satt till 2022-11-30 – 2022-12-30. 

Beskrivning av ärendet 
Castellum äger sedan 2018 flygplatsen med omgivande områden och har ansökt om 
planbesked. Byggnadsnämnden beslutade i februari 2020 om positivt planbesked för 
verksamheter vid Säve flygplats. Nämnden beslutade samtidigt att planläggningen ska 
föregås av program. Uppdrag för program fanns redan med i beslutet om Startplan 2020, 
vilket togs av byggnadsnämnden i december 2019. Trafikkontoret har deltagit i 
programarbetet.  

Programområdet är beläget på norra Hisingen och omfattar Säve flygplatsområde med 
omnejd. Programområdet är cirka 500 hektar stort och avgränsas i väster i huvudsak av 
Kongahällavägen och i öster av Hisingsleden. I norr har programområdet avgränsats i 
första hand efter fastighetsgränser och det samma gäller i södra änden. 

Marken inom programområdet är till största delen i privat ägo genom Castellum. Staden 
äger cirka en tredjedel och staten äger en mindre del genom Fortifikationsverket. Några 
mindre fastigheter inom programområdet är helt i privat ägo. 

Programmets syfte är att utreda lämpligheten och möjligheten att utveckla ett större 
sammanhängande verksamhetsområde vilket innefattar både störande och icke-störande 
verksamheter, kontors-/företagsytor samt lager och logistik men samtidigt bevara 
pågående markanvändning för delar av flygplatsen. 

Programförslaget 
Programförslaget visar på utvecklingsmöjligheter motsvarande cirka 700 000 m2 BTA för 
olika verksamhetslokaler och att området fullt ut kan sysselsätta cirka 6000 personer. 
Området föreslås främst bebyggas i de flacka och låglänta delarna och då med möjlighet 
till stora verksamhetslokaler.  

En utveckling av området kräver parallell utbyggnad av infrastruktur då det finns 
kapacitetstak i befintliga anläggningar. Eftersom området är stort förväntas det indelas i 
flera kommande etapper och därmed också flera olika detaljplaner.  

Merparten av trafiken till och från området beräknas angöra söderifrån på Hisingsleden, 
samt via Holmvägen, Tuvevägen och belasta Backaplan och Brunnsbo. Mindre andelar 
förväntas angöra via Kongahällavägen och norrifrån på Hisingsleden. Uppdaterade 
trafikanalyser pågår som kommer ge en mer välgrundad och genomarbetad bild av 
påverkan på vägsystemet som tar med pågående exploatering även utanför 
programområdet.  

En utveckling av området enligt programförslaget förutsätter utbyggnad av allmän plats, 
VA-system och övrig infrastruktur, vilket sammantaget innebär betydande investeringar 
och utökade driftskostnader för staden.  

Programförslaget innehåller följande trafikinfrastrukturåtgärder: 
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• Gator inom området utformade för tung trafik med gång- och cykelbanor på båda 
sidor, där inkluderas en tvärlänk mellan Hisingsleden och Kongahällavägen. Vissa 
gator är stickgator och de förses med vändplatser.  

• Holmvägen förses med en genomgående gång- och cykelbana mellan Hisingsleden 
och Tuvevägen 

• En gång- och cykelbana längs Kongahällavägen mellan Säve Flygplatsväg och 
anslutningen till områdets tvärlänk samt cirkulationsplatser vid Säve Flygplatsväg 
och områdets tvärlänk 

• Två körfält per riktning och planskilda anslutningar på Hisingsleden mellan 
Holmvägen och Björlandavägen, en sträcka på cirka tre kilometer. Detta kommer 
påverka Stenebyvägens anslutning.  

o Tillkommande trafik från planprogrammet har bedömts göra att 
kapacitetstaket nås för denna del av Hisingsleden. En utbyggnad av denna del 
av Hisingsleden skulle bli en tre kilometer förlängning av den utbyggnad som 
nu pågår av södra Hisingsleden. 

o För Hisingsleden pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) hos Trafikverket. Denna 
studie förväntas förorda lämpliga åtgärder utifrån planprogrammet och övrig 
utveckling i anslutning till leden.  

o Föreslagna åtgärder på Hisingsleden ligger inte med i Trafikverkets 
nationella plan för planperioden 2022–2033. Detta innebär att föreslagna 
åtgärder hamnar efter nu gällande planperiod, där medfinansiering kan 
tidigarelägga åtgärder.  

Programområdets interna vägnät innehåller relativt många stickgator vilket inte är 
önskvärt. Detta är svårt att undvika då rullbanan ska bevaras i sin fulla längd, 
sammanhängande ytor ska kunna erbjudas en aktör, samt att Aeroseumberget ska bevaras. 
Att göra Säve Flygplatsväg genomgående, det vill säga skapa en koppling till 
Kongahällavägen i södra änden, skulle vara önskvärt. Detta har bedömts som svårt på 
grund av höga naturvärden och därmed planeras ingen exploatering där. En gång- och 
cykelbana bedöms kunna vara genomförbar.  

Eftersom programmet har haft som förutsättning att rullbanan ska bevaras i sin fulla 
längd har inte någon struktur tagits fram i det fall rullbanans funktion i framtiden 
förändras.  

Programmet rekommenderar att respektive detaljplan arbetar med gröna transportplaner 
som styr utvecklingen mot de mål som finns avseende trafikens utveckling. 
Huvudinriktning för laddning av eldrivna lastbilar är att den sker när lastbilen står still, 
vid lastning, lossning och vid lastbilens depå, vid respektive terminal eller 
logistikfastighet. Programmet uppger att tillräcklig effekt kommer finnas tillgänglig.  

Programförslaget överensstämmer till stor del med Översiktsplan för Göteborg. Det 
utpekade järnvägsreservatet ligger med som en planeringsförutsättning i programmet, 
men ges ingen anslutning in i programområdet. Möjlig verksamhetsmark inom 
järnvägsreservat förslås utarrenderas och inte säljas.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att programmet stärker staden som ett attraktivt logistikläge. Det 
interna vägnätet anses inte kunna utformas tillfredsställande på grund av områdets 
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förutsättningar och alternativa nyttor. Förvaltningen har i programarbetet accepterat 
eftergifter i samrådshandlingens utformning för stickgator som inte möjliggör 
rundkörning, vilket påverkar trafiksystemets robusthet och kan påverka 
säkerhetsaspekter. Grundläggande framkomlighet för alla typer av godsfordon löses 
genom vändplatser. Vägstrukturen är inte utformad utifrån en god 
kollektivtrafikförsörjning av områdets alla delar.  

Det perifera läget är utmärkt utifrån etablering av störande verksamheter men innebär 
stora utmaningar att nå stadens mål i trafikstrategi och miljö- och klimatprogram 
avseende andel bilresor och det motoriserade trafikarbetet. Hög andel biltrafik leder till 
att befintliga leder förstärks som barriärer. Detta motverkar bland annat ambitionerna att 
på sikt kunna ändra Lundbyledens funktion. Programförslaget innebär förändringar på 
systemnivå för det övergripande trafiksystemet som utöver stora trafikmängder till/från 
planområdet kommer ge effekter på både statligt och kommunalt vägnät. Delvis har 
staden rådighet över frågorna men stor del av rådigheten ligger på Trafikverket som 
väghållare för statligt vägnät. Det försämrar också möjligheterna att använda kapaciteten i 
trafiksystemet för alternativa satsningar, exempelvis bostadsutbyggnad i Hisingens 
ytterområden.  

Trafikkontoret ser att det i fortsatt arbete är nödvändigt att arbetet med gröna 
transportplaner behöver användas på ett utvecklat sätt vilket kräver utökade resurser. En 
förutsättning är att exploatörerna bidrar och ställer sig bakom stadens målsättningar. 
Konkreta åtgärder kan vara ifrågasättande av gratis parkering och tidigt tillköp av 
kollektivtrafik, innan det saknas underlag för ett konkurrenskraftigt 
kollektivtrafikerbjudande.  

Förvaltningen gör bedömningen att det råder en generell brist på uppställningsplatser för 
lastbilar och anser att programmet bör utreda om en sådan funktion behövs i 
programområdet. 

Programmet innebär behov av betydande investeringar i infrastruktur där åtgärder på 
Hisingsleden utgör en stor andel. Om staden ska ändra inriktning och prioritera 
utbyggnad av Hisingsleden så krävs nya politiska ställningstaganden, som då eventuellt 
ställs mot prioritering av järnvägsstråken in mot Göteborg, farledsfördjupning samt behov 
av statlig finansiering för kollektivtrafikåtgärder.  
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