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Ortsutvecklingsmöte: Bohus 
Höst 2017 

 

 

Datum och tid 2017-10-26, 19:00-21:00 

Plats Bohus servicehus, Bohus 

Presidium Inga-Lill Andersson, ordförande 
Lennart Dahl, 1:e vice ordförande 
Mohammed Bitar, 2:e vice ordförande 

Sekreterare Mari Schönenberg 

Inbjudna Björn Berle, trafikingenjör 
Rolf Gustavsson, ordförande i byggnadsnämnden 
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef 
Johan Redlund, VD Alebyggen 
 

Antal övriga 
mötesdeltagare 

70 personer 

Ortsutvecklingsmöte i Bohus 

Inledande presentation 
Ordförande inleder mötet med att presentera presidiet och välkomna alla närvarande till mötet. 
Hon informerar även om kvällens talare och uppmanar församlingen att spara frågor på 
trafikplanen till efter presentationen. 
Det kommer även att genomföras en workshop under kaffepausen, med frågor som kan 
diskuteras i grupp. 

Föregående mötesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte finns utlagt på Ale kommuns webbplats: 
http://ale.se/kommun--politik/sa-kan-du-paverka/ortsutvecklingsmoten/bohus.html 

Frågor och svar 
Parkbänk på skolvägen 

Det kommer en bänk under våren på skolvägen. Skall den vara i krysset eller ovanför i backen. 
Det kommer in nya förslag på placering av bänken. 

Parkeringstiden framför Netto 

Parkeringen framför/bakom Netto, får nyttjas i två timmar. Man behöver mer än två timmar, t ex 
besök på Älvans öppna förskola och besök till vårdcentralen. Vi tar med frågan igen och ser 
om vi kan få ännu längre möjligheter. 

http://ale.se/kommun--politik/sa-kan-du-paverka/ortsutvecklingsmoten/bohus.html
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Dagens möte 
Ordförande välkomnar Björn Berle, trafikingenjör på infrastrukturenheten som presenterar: 

Trafikplan Ale kommun (trafiksäkerhetsplan) 
 
Björn presenteras sin verksamhet infrastruktur. 
Se bifogad presentation. 
 
Hur jobbar vi med trafikplanen? 
Vi samlar in synpunkter från invånarna. Trafikplanen var ute på remiss förra året, för 
synpunkter. Annan information får vi via trygghetsvandringarna, hastighetsmätningar och vi 
studerar trafikantvanor. 
Vi samarbetar med trafikverket och har politiska och kommunala mål att rätta oss efter. 
 
Hur ser trafiken ut? 
Vi analyserar gång- och cykelvägar som är skolvägar och skapar konkreta åtgärdsplaner för 
att skapa en skyddad väg. 
 
Vilka lämnar sina synpunkter? 
Medborgarna, vägföreningar, räddningstjänst och kommunala instanser har lämnat remisser. 
Konsulten som jobbat med trafikplanen har kört runt på vägarna och gjort bedömningar på 
vägarnas skick och hur det presenteras på kartorna. 
 
Ale kommun är inte alltid väghållare, det finns även vägföreningar och trafikverket. 
Trafikverket har fokus på framkomlighet, som inte alltid överensstämmer med kommunens 
fokus på säkerhet. 
 
Hastighetsplan 
Grunden i analysen är, vad vägarna haft för karaktär och om det fungerar med hastigheten. 
Kollektivtrafik och räddningstjänst skall också ha framkomlighet. På smala gator i villaområden 
med skymd sikt, är hastigheten 30 km/h. Oskyddade trafikanter är beroende av de lägre 
hastigheterna för att skadorna skall bli färre. 
 
Verktyg för ökad trafiksäkerhet 
Hastighetsgräns kombinera det med andra åtgärder. Vid busshållplatserna kan man inte köra 
om eftersom man byggt ett hinder. Timglashållplatser säkrare att gå över och smalare väg att 
gå över. 
Vad händer i kommunen – Fartgupp vid Jennylund (effektivaste trafiksäkerhetsåtgärden). 
Refuger, rondeller, chikaner (med hastighetstavlor), separera gående och cykelvägar från 
vägen och bygga fler trottoarer,  
 
Du som har hörntomt 
Se till att det är god sikt max 70 cm höjd i en triangel på 10 meter (se bild). 
Fria höjder (se bild) tänk på att gatubelysningen inte skall hindras. 
 
Vad saknar vi? 
Hinder kan t e x vara skyddsvärda träd. 
 
Workshop i gruppen: 
Gunilla kommer att lämna ut underlag så att ni kan ha synpunkter på vad som behövs göras. 
Samhällsbyggnads skall fatta beslut och innan det, vill vi gärna ha in era synpunkter. 
Allt samlas in för beredning innan beslutet. 
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Synpunkter från mötet: 
Rondellen vid Jordfallsbron, är en mycket farlig överfart för gång- och cykeltrafikanter. Förslag 
med skyltar. Björn delar mötets uppfattning, det är ingen kommunal rondell och trafikverket har 
en annan syn på framkomlighet och skyddsvärda trafikanter. 
 
Saknar dialog angående Jennylunds utbyggnad, det saknas 20 meter till lekplatser. 
 
Kommunen har större frihet att göra åtgärder som påverkar säkerheten i förhållande till 
trafikverket. 
 
Ingår belysningsfrågor i trafikplanen? Nej den ingår inte.  
Kommunen har ett belysningsprogram och byter ut gamla belysningsstolpar.  
Synpunkt - Öka belysningen vid övergångställen. Ljuset äts ibland upp av träd och buskar som 
skymmer, anmäl gärna detta i appen Fixa min gata. Belysning är dyrt, vi måste väga alla 
kostnader i kommunen. 
 
Kaffe och Workshop i gruppen: 
Gunilla kommer att lämna ut underlag så att ni kan ha synpunkter på vad som behövs göras. 
Samhällsbyggnads skall fatta beslut och innan det, vill vi gärna ha in era synpunkter. 
Allt samlas in för beredning innan beslutet. 
 
Framtidens Bohus Centrum 
Johan Redlund, VD Alebyggen 
Se bifogad presentation.  
 
Vi har tittat på många ytor där man kan bygga bostäder. En genomlysning av Bohus centrum 
och omkringliggande parkeringsytor har gjorts. Det finns inga tydliga promenadstråk. 
Planansökan, processas i en planprocess. Planen antas och efter det begär man bygglov. Vi 
skall gå vidare med en förstudie. Orterna skall växa i närheten av pendeln. Detta är viktigt ur 
ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Målsättningen är att öka antalet bostäder. Arkitekterna gör en helhetsbedömning. Nära till 
naturen och älven. Infrastrukturen är väl utbyggd. Kapacitetsutmaning på pendelparkeringen. 
Buller- och riskhanteringen är en utmaning. Vi vill skapa ett attraktivt och funktionellt centrum. 
Tillgång och efterfrågan är en viktig utmaning. Bostäder för alla med tonvikt på tvåor och treor, 
man skall ha råd att bo i lägenheten.  
 
Dennis Ljunggren (ordförande barn och utbildningsnämnden) presenterar förskole- och 
grundskoleplaner för framtiden i Bohus. 
 
Ordförande tackar samtliga gäster för sitt deltagande och presentationer. 

Nya frågor 
Pendelparkering 

Det förs en diskussion angående nuvarande möjligheter att pendelparkera. 
Västtrafik är mycket medvetna om att de råder brist på pendelparkering. 

Frågor och synpunkter: 

Skickat vidare till verksamheterna via Kontaktcenter. 

Återvinningscentraler och kostnadsfria besök, ärende 2017KC88258 
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Bohus vårdcentral har tagit bort sina akuttider, ärende 2017KC88265 

Möjlighet att kontoladda Västtrafikkort i Bohus, ärende 2017KC88267 

Ljuddämpning av tågbanan, ärende 2017KC88273 

Önskemål om förändring av hela Bohus Centrum, ärende 2017KC88278 

Inga-Lill Andersson     Mari Schönenberg 

Ordförande Sekreterare 



 

BILAGA TILL MINNESANTECKNINGAR 
Ortsutvecklingsmöte 

 

Uppföljning av frågor som ställts på ortsutvecklingsmötet i [Bohus] 

Datum Ärende/fråga Frågan besvaras av Status/svar Plats för anteckningar 

     

     

     

     

     

 



Ale - Lätt att leva

Trafikplan Ale kommun

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

Trafikplan ≈ Trafiksäkerhetsplan

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

Vi som arbetar med trafiksäkerhet inom Ale 
kommun, infrastrukturenheten är:

• 2 trafikingenjörer
• 2 gatuingenjörer
• 2 projektledare
• 1 utredningsingenjör

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

Trafiksäkerhetsarbete i Ale kommun

• Dialog/kontakt med invånare
• Ortsutvecklingsmöte
• Trygghetsvandring
• Hastighetsmätningar
• Observationer
• Kontakt med andra aktörer
• Politiska och kommunala mål 

och visioner

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

Vad är trafikplanen?
• Trafiksäkerhet
• Analyserar nuvarande förhållanden och föreslår 

förbättringsåtgärder
• Hastighetsplan
• Analys av gång- och cykelnätet samt skolvägar
• Analys av olycksstatistik
• Sammanställning av förslag till åtgärder

Vilka bidrar till trafikplanen?
• Remisser från vägföreningar, Trafikverket mfl
• Synpunkter från allmänheten
• Konsultens analyser

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

Vem ansvarar för vägen?

• Trafikverket (röd)
• Ale kommun (lila)
• Enskilda (vägföreningar) (blå)

www.ale.se

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Hastighetsplan



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Hur mycket säkrare blir en väg med sänkt 
medelhastighet?

• 90% av oskyddade trafikanter överlever vid 
30km/h

• 20% av oskyddade trafikanter överlever vid 
50km/h

Konsekvenser av hastigheter



Ale - Lätt att leva

Analys av gång- och cykelnätet samt skolvägar

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

• Hastighetsgräns
• Smalare vägar
• Avsmalning
• Tunnlar 
• Broar
• Staket/räcken
• Gupp
• Sidoförskjutningar
• Refuger vid passage över väg
• Cirkulationsplatser
• Separering av olika trafikantgrupper
• Belysning
• Beskära träd 
• Fri sikt

Övergångsställe för bättre 
framkomlighet för gående. Ökar ej 
trafiksäkerheten.

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Verktyg för ökad trafiksäkerhet



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Källarliden - Sandliden



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Klorvägen



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Jennylundsvägen



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Lindvägen



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun

Elysörvägen



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Fri sikt Ale kommun

Du som har hörntomt:



Ale - Lätt att leva

Du som har tomt intill gata:

2017-12-18 Fri sikt Ale kommun



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Presentationens namn



Ale - Lätt att leva
2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Ale - Lätt att leva

Avslutningsvis

Vet ni något som vi missat eller 
behöver ta del av?

kommun@ale.se

0303-33 00 00

Felanmälan fixa min gata

Frågor?

2017-12-18 Trafikplan Ale kommun



Framtidens Bohus Centrum
Förstudie 2016/2017



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
2 (25)

 Övergripande målsättning - Öka antalet bostäder i Centrumområdet

Förstudiens fokusområde.



Analys



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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Analys - Befintlig bebyggelsestruktur

Industriområde

Villor och radhus Flerbostadshus

Verksamhet

Skola och förskola

Idrottshall

Bohus karaktäriseras av en god blandning av olika 
boendeformer och storlekar av bostäder. Det saknas 
mindre lägenheter överlag. I centrum bor mest seniorer 
där det även finns ett serviceboende. Närhet finns till 
Skola, förskola och idrottshall. Närbutik finns i centrum 
tillsammans med Apotek, tandläkare samt vårdcentral. 
Signifikant i området är de blå punkthusen söder om 
torget.



Förstudie Bohus Centrum
2016-09-23

5 (25)

Analys - Vatten- och grönstruktur

Vättlefjällsleden 
13 min

Älvdalen är dominerande och definierande för landskapet 
i stort.

Den gröna klippan är brant och fungerar 
som en fond för centrumet. Gång och 
cykelvägar runt den får en parkkänsla.

Söder ut mot skolan höjer sig träden på 
klippan till vänster. 

Idrottsområde

Mellan lägenhetshusens parkering och Skårdalsvägens småhus ligger ängmark. 
Bortom småhusen tornar en träbeklädd kulle upp sig.

G
öt

a 
äl

v

Gröna halvprivata 
gårdar med lekytor

Stora träd skapar en grön korrdior vid punkthusen.



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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Analys - Kollektivtrafik

Tågstation Bussterminal

Göteborg C 
13 min

Kungälv
8 min

Det finns goda förbindelser kollektivt till både Göteborg 
och Kungälv från centrumet. Bussterminalen upplevs 
överdimensionerad och borde kunna reduceras för att 
ge plats till mer bostäder. 



Förstudie Bohus Centrum
2016-09-23
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Analys - Cykel och gångstråk

Cykelbana

Gångstråk

Målpunkt

Träd står mitt i linjen mellan tågstation 
och entré till centrumet.

Gränden som är en linje mellan Bygatan och 
tågstationen möts av inlastning och en sluten 
fasad på serviceboendet lågdel.

God stadsmässig gatusektion. Centrumets entréer är låga och känns inte 
inbjudande. Insidan blir introvert och sluten.



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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Analys - Gator och vägar

Bilvägar

ParkeringP

P

P P

P

P

Parkeringen norr om centrumet är det första 
som möter  biltrafiken. Anslutingen till 
E45 är oklar och fasaden mot parkeringen 
täcks av en panncentral samt lastbryggor. 
Ytan omges av stora gräsytor som känns 
ödsliga och tomma. Här finns plats för mer 
bostadsbebyggelse som kan ge tydlighet till 
Bohus entré.

PendelparkeringP

P

P



Förstudie Bohus Centrum
2016-09-23
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Sammanfattning av analys

1. Bullerutsatt miljö

2. Konturlöst torg

3. Överdimensionerat busstorg

4. Otydlig infart från bilvägen

5. Outnyttjade områden

6. Stor parkeringsyta i förgrunden

7. Framåtvänd baksida

8. Ovälkomnande entréer till centrum

9. Otydligt stråk Bygatan - Tågstation

6.

7.

9.

8.
8.

8.

3

2.

5. 4.

5.
1.

Utmaningar och brister i 
den fysiska miljön



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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1.  Friytor - byggbar mark

2.  Livsmedelbutik

3.  Ljus och bullerfri inomhusmiljö

4. 	Mycket	god	kollektivtrafik

5. Närhet till skogsleder och natur

6. Gott om grönska i området

7. God blandad bebyggelse i olika storlekar   
 från olika tider

Sammanfattning av analys

1.

2.

4.

3.

3.

1.

Kvalitéer och möjligheter



Förslag



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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Strategi

Målsättning

Utökad målsättning och strategi

1. Skärma av buller

2. Tydliggöra gång och cykelstråk

3. Tillföra funktionella verksamhetsytor som   
 målpunkter

4. Utforma attraktiva offentliga rum, torg,   
 gator mm.

5. Skapa byggrätter för olika  
 boendeformer

6. Öka tätheten

7. Göra centrum lätt tillgängligt för   
 människor och fordon

8. Låta naturen ta plats!

•	 Öka antalet boende i 
centrumområdet

•	 Skapa ett attraktivt och 
funktionellt centrum

•	 Skapa goda förutsättningar för 
en hälsosam vardag



Förstudie Bohus Centrum
2016-09-23
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Befintligt utseende



Förstuide Bohus Centrum
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Rivning

Bussstationen görs 
om och ger plats för 
byggbar mark



Förstudie Bohus Centrum
2016-09-23
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Skärma av buller

En ny 5-våningsbyggnad byggs längs med 
Göteborgsvägen för att skydda torget och 
de nya bostäderna från buller. I markplan 
görs P-hus för pendeltrafik. Ovanpå 
byggs ensidiga ungdomslägenheter med 
korridor mot den bullriga sidan.

Bullrig
 sid

a

Lägenhetshus P-hus (pendel)



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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Utforma attraktiva offentliga rum, torg och gator mm.

Busshållplatsen får mer 
kontakt med torget.

Torget blir mindre 
och får en bad-
fontän.

Ny entré till 
Gallerian

Gångstråk

Öster om handelhuset 
bildas en mindre torgyta 
mer avskärmad från stråket.

Ny entré till 
Gallerian



Förstudie Bohus Centrum
2016-09-23
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Tydliggöra gång och cykelstråk

Stråket får ny markbeläggning och 
nya gatumöbler. Det förtydligas 
med trevliga boendefasader.

Den södra delen av centrumet byggs på med en våning och de två övre 
planen görs om till serviceboende med invändig kontakt till gallerian.

Lägenhetshus P-hus (boende)

Elysörvägen ramas 
in med ett nytt 
flerfamiljshus om 3 
våningar.

Söder om torget skapar ett nytt 3-våningshus 
med ungdomsbostäder både en inramning 
av torget samt en trevlig sektion för 
Göteborgasgatan. Parkering i botten.

Norr om torget blir ett 3-våningshus 
med ungdomsbostäder ytterligare 
en fasad för torget. Huset gör också 
Göteborgsgatan mer stadsmässig. I 
bottenplan blir boendeparkering. Även 
dessa hus kan byggas som trähus med 
Lindbäcksmoduler.



Förstuide Bohus Centrum
2017-04-18
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Öka täthet och skapa byggrätter för olika boendeformer

Där förskolan tidigare 
låg byggs radhus med 
trädgårdar.

Ett nytt flerfamiljshus 
definerar kvarterets 
hörn. Det byggs 
P-hus för boende i 
bottenplan med två 
våningar av lägenheter 
ovanpå.

Lägenhetshus P-hus (boende)



Förstudie Bohus Centrum
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Tillföra funktionella verksamhetsytor som målpunkter

Handel/Vård Förskola Tågstation

53 P-platser
Handel

P-platser
Pendel

P-platser
Pendel

Handel och galleria ligger kvar i bottenplan. 
Södra delen öppnas upp mot stråket.

Netto och restaurang 
ligger kvar i 
bottenplan. Norra 
delen byggs på 
med en våning och 
vård fokuseras dit. 
Källaren görs om till 
boendeparkering.

Nya pendelparkering i P-hus.

Tågstationen är 
och förblir en viktig 
målpunkt i stråket.

Förskolan flyttas in i centrum
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Bohus Centrum Situationsplan

Göteborg | 2017-04-18
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Förslag
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Befintliga ytor sammanställning

Bohus Centrum BTA BEF

Ort | 2017-04-13

2 VÅN.
BTA 2200 m2

1 VÅN.
BTA 480 m2

2 VÅN.
BTA 1530 m2

HANDEL/VÅRD

GALLERIA

HANDEL/VÅRD

FASTIGHET 1

Butiker/Vård
Galleria

1.

3700 m2

480 m2

BEFINTLIGA YTOR

Handel vård

Total ca: 4200 m2
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Nya ytor sammanställning

Bohus Centrum BTA

Göteborg | 2017-04-13

BOSTAD

VÅN. 2-3
BTA 2500 m2

P-HUS

VÅN. 1
BTA 1500 m2

58 P-platser

VÅN. 2-5
BTA 2300 m2

P-HUS

VÅN. 1
BTA 900 m2
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56 st
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FASTIGHET 1

Butiker/Vård
Galleria

1.

2.

4100 m2

480 m2

BLIVANDE YTOR

Handel/vård

Total ca: 4500 m2

3.

FASTIGHET 2

Ungdomslägenheter 8400 m2

Bostad

P-plats handel ca 50 st

Ungdomslägenheter
Flerfamiljshus
Äldreboende/
Serviceboende

1600 m2

4000 m2

1530 m2

Bostad

Total ca: 7100 m2

P-hus bostad 4750 m2

ca 180 st

P-hus pendel
Platser

2700 m2

ca 120 st

Radhus ca 11 st 1320 m2

Bostad

Total yta boende:

15 500 m2

Total parkering boende:

180 st

Kvot P-plats/100 m2:

1,16

(+ 1320 m2 radhus)

Pendelparkering
47 platser

Pendelparkering befintliga:
Pendelparkering nya P-hus:

100 st (-5 st)
120 st

TOTALT

FASTIGHET 3

Verksamhet

Förskola 700 m2
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Schematiska skisser - ensidigt hus

TRAPP-
HUS

TRAPP-
HUS

P

5000
2500

50005000 7000

18000

TRAPPHUS

TRAPPHUS

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

5000

2000 150012500

2000 150012500

30
00

18000
Sektionskiss

Typplan skiss

Bottenplan, garage

 Längs med E45:an förslår vi ett hus med 
koridoren mot den bullriga sidan och 
lägenheterna mot den tysta. I bottenplan görs 
garage för pendeltrafik. Huset liknar i sin 
uppbyggnad ett loftgångshus men istället för 
loftgångar görs ljusa koridorer som skyddar mot 
buller. Ett trapphus leder till 6 lägenheter på 
varje våning. På så sätt undviker vi att bygga en 
lång och otrygg passage som ett loftgångshus 
ofta leder till.

Mot bilvägen kan väggen kläs 
med ett extra skal av grönt som 
livar upp fasaden.
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Referenser

Bildkälla: http://schoolstudio.typepad.com/.shared/image.html?/photos/

uncategorized/2007/03/14/water_splash_jump_path.jpg

Vattenlek i det offentliga rummet. Vattnet skapar en 
koppling till Göta älv samt blir en attraktionspunkt i 
centrum.

Vatten kan hjälpa till att försträka stråket i centrum. 

Bildkälla: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/cd/97/

cbcd97b9177d98bda0988e5eba0e41db.jpg Bildkälla: http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/%C3%A4ntligen-

%C3%A4r-nya-torget-klart-1.726077

Odinsplatsen i Göteborg. Ljudet av fontänen tar bort ljudet från trafiken och gör 
Odinsplatsen till en plats där barn leker och folk i området äter glass i solen eller läser 
en bok.

Kungsbacka torg har en urban småstadskänsla. Butiker och restauranger i bottenplan 
drar till sig gatuliv, trevliga och vårdade fasader ger ett livfullt intryck.
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