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Programområdet omvandlas till ett större sammanhängande 
område för blandade verksamheter. Flygplatsen ska bevaras.

Fullt utbyggt kan programområdet innehålla ca 700 000 m2 
BTA verksamhetslokaler med sammanlagt ca 6000 arbets-
platser. 

Huvudinfart till området är korsningen Flygflottiljens väg/
Hisingsleden/Holmvägen. Inom området föreslås nya gator 
och kvarter för verksamheter. I programförslaget ingår en ny 
tvärlänk som förbinder västra och östra delarna av området 
och länkar samman Kongahällavägen med Hisingsleden. 

Föreslagen bebyggelse lokaliseras till de flacka och låglänta 
områdena. Storskalig bebyggelse tillåts, bebyggelsen ska dock 
ges en medveten gestaltning samt anpassas i skala, placering 
och höjd utifrån platsens förutsättningar.

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0882/20 
Senast 30 december 2022

Har du synpunkter?

Program för 
Säve flygplatsområde

Programmets innehåll

 Allt om programmet finns            
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Fredrik Andersson   031-368 15 33
 Paula Franco de Castro  031-368 17 81      
 Kontakt på fastighetskontoret:
 Kristina Johansson   031-368 12 96
 Emely Lundahl    031-368 09 77   

 Kontakt på trafikkontoret:
 Robert Sommar    031-368 28 02
 Fredrik Asphult    031-368 23 07 

Syftet med ett planprogram är att utreda 
lämplig markanvändning inom ett område 
samt att översiktlig behandla frågor som rör 
bebyggelsetäthet, trafik, miljöoch genomför-
ande. Planprogrammet anger kommunens 
avsikter med platsen och utgör grund för 
kommande detaljplanering.

Vad är ett planprogram?

Uppdrag Samråd Godkännande Uppdrag 
detaljplan

Enligt PBL 
2010:900

Möjlighet 
att lämna 
synpunkter

Start  
detaljplan

Här är vi nu

Planprogram Detaljplan

För kännedom beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad den 25 november 2021 om en 
förändring av befintlig nämndsorganisation. Beslutet innebär att byggnadsnämnden, fastighets-
nämnden, trafiknämnden, lokalnämnden och park- och naturnämnden upphör. Dessa kommer 
från 2 januari 2023 att ingå i fyra nya nämnder; stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, 
stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden. I samband med förändringen av organisationen 
kommer ansvar att överlåtas till de nya nämnderna och förvaltningarna inom Göteborgs Stad.

Vybild: Programområdet sett från nordost

Visionsbild: Castellum/Heart Aerospace (Nils Andréasson Arkitektkontor AB, Krook & Tjäder)


