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Perfekt läge i Norden

Läget i Göteborg (huvudvägar markerade)
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Göteborgs hamn är avgörande 
för stora delar av svensk industri. 
Cirka 30 procent av svensk export 
passerar Göteborgs Hamn.

I Göteborg möts även � era stora 
Europavägar: E6 mellan Oslo och 
Köpenhamn, E20 mot Stockholm 
och E45 mot norra Sverige.

Säve uvecklingsområde ligger 
längs Hisingsleden som förbinder 
Göteborgs Hamn med E6. 

Göteborg utgör ett av Nordens 
viktigaste logistikcentra och 
Göteborgs hamn är Skandina-
viens största. 
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Läget i Norden

Läget längs Hisingsleden

Storleksjämförelse. Befi ntlig landningsbana i 
jämförelse med centrala delarna av Göteborg. 
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Säve – Göteborg Centralstation
12-13 km, 18-20 min

Säve – Hamnen (Arendal/Skarvik)
12 km, 15 min
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Industriell blandstad

Säveområdet med omnejd.

I Säve planerar vi uppförande av 
en industriell blandstad på en 
markyta motsvarande 150 Ha 
(1 500 000 m²). 

Här vill vi ge Göteborgs industri 
och näringsliv en fantastisk plats 
att expandera på i direkt anslut-
ning till Hisingsleden, hamnen, 
staden och havet.

Genom att dra nytta av den be-
� ntliga infrastrukturen på det 
tidigare � ygplatsområdet skapas 
kostnadseffektiva och hållbara 
lösningar för exploatering. 

I kontrast till vår de� nition av den 
moderna blandstaden (likt Karla-
staden) innebär den industriel-
la blandstaden en kombination av 
industri, logistik, handel, upple-
velser och verksamheter. Här � nns 
plats för utrymmeskrävande verk-
samheter, samtidigt som det blir 
en attraktion att besöka.

Alla typer av etableringar är möjliga, 
allt ifrån mer småskalig verksamhet 
med lokalbehov på 1 000-5 000 m² 
upp till normalstora logistikfacili-
teter uppåt 25 000-50 000 m². 
En annan möjlighet är riktiga  stora 

anläggningar på 100 000+ m². 

Nya tvärkopplingar i området kring 
den minskade � ygplatsen tillgäng-
liggör nya ytor samt möjliggör ett 
ökat utbud av service, handel och 
upplevelser kring � ygplatsområdet 
– både för boende i närområdet 
samt arbetande i området. 

I norra delen av området byggs 
nordens största solcellspark. 
Genom att förse ny bebyggel-
se med solceller på tak � nns en 
enorm potential att förse hela 
området med förnyelsebar energi.
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Logistik med 
människan i centrum
För att skapa ett område med människan i centrum 
orienteras alla verksamheter med sina personaltäta 
delar mot huvudgatorna. På detta sätt är det aldrig 
långt till grannen och det skapas naturliga lägen för 
restauranger och service att etablera sig. Kontors-
delar längs gatan utförs som en separat lågdel för 
att betona den mänskliga skalan. Med grönska på 
fasader och de lägre husdelarna får området en 
trivsam karaktär.

Gatunätet har generösa mått för att åstadkomma 
bästa framkomlighet. Större korsningspunkter är 
utformade som rondeller för god kapacitet. 

I den centrala och södra delen av området � nns 
plats för större verksamheter (5 000 – 50 000 m²). 
I den norra delen är verksamheterna upp till 5 000 
m². Här � nns även naturliga lägen för kontorsfastig-
heter i anslutning till den kulturhistoriskt intressanta 
miljön vid � ygledartornet. 

Området kommer att byggas ut etappvis. Den cen-
trala delen tillkommer i ett första skede. Därefter ut-
byggnaden i norr och som en tredje etapp området i 
söder. 
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Utrymme för upplevelser

Med plats för det möjliga 
- och det omöjliga!
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Utveckling Säve
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Säve � ygplatsområde, ca 3 140 000 
m², har förvärvats i två omgångar. 
Västra delen, fd Göteborg City 
Airport, i maj 2016 och östra delen, 
fd militär � ygplats, i september 
2017.  Fastigheterna har sedan 
övertagandet ägts och drivits av 
Serneke Fastighet AB. Flygplats-
driften sköttes fram till 31 jan 2017 
av den tidigare ägaren Swedavia. 
Idag driver Serneke � ygplatsen.

Riksintresse � ygplats upphörde i 
april 2018 och landningsbanans 

längd har halverats till ca 1000 
m. Flygplatsområdets minskning 
möjliggör exploatering av ytorna i 
söder.

Sjöfartsverkets SAR-verksamhet 
får en nyproducerad bas på � yg-
platsens västra sida Q2 2019. Då 
är den gamla militära � ygplatsen 
befriad från � ygande verksamhet 
och därmed även den östra sidan 
av området fullt exploateringsbar.
Eftersom riksintresse � ygplats har 
upphävts kommer området nu att 

läggas med i översiktsplanen som 
utvecklingsbar yta som industri-
mark med inslag av kontor, upple-
velse och handel. 

Stadsbyggnadskontorets strate-
giska avdelning har med utveck-
lingsplanerna i det översiktsplan-
arbete som pågår. Stadens önskan 
med området är logistik, industri 
och tillhörande kontor. Remiss-
förslaget kommer att skickas ut 
hösten 2018 och en ny plan plane-
ras vara färdig 2020. 

ETAPP 1
Ny bebyggelse varierar 
mellan 5 000 - 50 000 kvm

Ny bebyggelse upp till 
5 000 kvm

Ny bebyggelse varierar 
mellan 5 000 - 50 000 kvm

ETAPP 2

ETAPP 3

DEN UTVECKLINGSBARA YTAN (224 HA) FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE:
Industri och logistik  150 ha 
Kontor och handel  20 ha 
Motocross  14 ha 
Rid och hästcenter  10 ha 
Hotell och konferens  5 ha 
Camping/stugby  15 ha 
Deponi  10 ha       
(Potentiell yta för solceller på tak  75 ha)

IDAG EXPLOATERADE YTOR (90 HA) VILKA KAN FÖRTÄTAS 
FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE:
Flygplats med landningsbana.  50 ha
Be� ntliga hangar och kontorsbyggnader  5 ha 
Be� ntliga asfalterade ytor  20 ha
Hotell och upplevelse   5 ha 
Solcellspark (under produktion)  10 ha

Hotell och konferens  5 ha 

Motocross  14 ha 

Industri och logistik  150 ha 

Deponi  10 ha       

Flygplats med landningsbana.  50 ha

Be� ntliga asfalterade ytor  20 ha

Solcellspark (under produktion)  10 ha
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KONTAKT
fastighet@serneke.se




