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1. INLEDNING
1. Planeringens syfte
Syftet med planläggningen är att vid Bohus Skansar skapa förutsättningar för att
bygga nya bostäder i form av friliggande en- tvåbostadshus och radhus med
äganderätt sydost om Platåvägen och vattentornet i Bohus.
1.2 Planområdet
Planområdets avgränsning
Programområdets avgränsning framgår av nedanstående karta.

1.3 Arbetsorganisation
Föreliggande program har upprättats av undertecknad vid samhällsbyggnadsavdelningen inom kommunledningskontoret med kommunstyrelsen som beslutande
organ.
Förslag till detaljplan kommer att upprättas av Miljö- och byggförvaltningen med
Miljö- och byggnämnden som beslutande organ.
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2. SAMMANFATTNING
I anslutning till förutsättningarna vid tidigare bebyggelse på Bohus Höjd är det
angeläget att utnyttja höjdläget inom det aktuella programområdet med den milsvida
utsikten åt väster för uppförande av 2 vånings radhus med sluttningsvåningar i
västerlägen. Sådana radhus kan uppföras med god anslutning till de dramatiska
höjdpartierna och med en medveten gestaltning appellera till äldre tiders skansar i
området. Genom att bebyggelsen på ett tydligt sätt kan markeras mot horisontlinjen
och teckna sig mot Göta älvs dalgång underlättas möjligheten att förstärka områdets
identitet och varumärke; Bohus Skansar.
I de lägen där utsikten mot väster inte kan utnyttjas är det viktigt att området kan få
en intim trädgårdskaraktär med friliggande bostadshus i en eller två våningar
alternativt i en våning med sluttningsvåning och där de naturliga förutsättningarna
kan bevaras.

3. HISTORIK
3.1 Tidigare beslut
Del av den västra delen av planområdet är anvisad för bostadsbebyggelse i den
gällande översiktsplanen Ale ÖP 90, se nedan.
Kommunstyrelsen beslöt 2000-11-28 att tillstyrka planläggning av fastigheterna
Skårdal 1:2 och 7:2 i Bohus samt uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd
med Miljö- och byggförvaltningen upprätta program för planläggning och en
miljökonsekvensbeskrivning av densamma.
Miljö- och byggnämnden har i planavtal under september månad 2005 med
Villastäder i Väst AB åtagit sig att upprätta förslag till detaljplan mm för del av den
västra delen av utbyggnadsområdet. Ägarna till fastigheterna Skårdal 1:2, 7:2, 34:1
och 62:1 har godkänt planavtalet.
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PLANFÖRHÅLLANDEN
4.1 Översiktsplan
Enligt ovan är del av den västra delen av planområdet anvisad för bostadsändamål i
Ale ÖP 90.
Enligt pågående arbete med ny översiktsplan Ale ÖP 06 redovisas planområdet som
B2. Utvidgning av Platåvägen åt öster c:a 200 lgh.
Bohus har 2954 invånare (2004-12-31).
Bebyggelsen har byggts upp kring stationssamhället och den knutpunkt som
förbindelsen över älven har utgjort sedan lång tid tillbaka. Numera är bron den enda
förbindelsen över älven inom kommunen.
Bohus har ett strategiskt läge och har en väl fungerade kollektivtrafik med buss. Över
Jordfallsbron finns även bra kommunikation till Kungälv och E6:an. Bohus är mest
känt för Eka Chemicals AB som är kommunens största företag.
Bohus centrum byggdes i början av 1970-talet. Bohus Höjd och Källarlidens
terrasshus är de två senaste större bostadsområdena. Boendet i Bohus är varierat
med villor, bostadsrätter, hyresrätter samt servicehus.
Från det pågående arbetet med att upprätta förslag till ny översiktsplan Ale ÖP 06
kan bl a följande översiktliga och generella riktlinjer redovisas.

I översiktsplanens generella riktlinjer för Naturmiljö- bebyggelse och Samhällsutbyggande
anges följande.
Exploatering skall i första hand ske i anslutning till de redan bebyggda delarna av
kommunen. Samhällsutbyggnaden, bostäder, verksamheter mm måste ske på att
sådant sätt att en på lång sikt ekonomisk rimlig lokalisering erhålls.
I byggandet måste ingå kompletteringar av bebyggelsen i nuvarande tätorter, så att
befintlig kapacitet i redan gjorda investeringar utnyttjas väl. Behovet av olika
boendeformer skall ständigt beaktas. God planeringsberedskap måste upprätthållas.
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Beträffande den Sociala miljön- närmiljön anges följande i översiktsplanens generella
riktlinjer:
Bostadsmiljön skall ge betingelser, bl a fysiska förutsättningar för goda sociala
kontakter och erbjuda stimulerande kulturell och fysisk rekreation.
Angående Service och rekreation anges följande i översiktsplanens generella riktlinjer:
Planeringen skall medverka till ett bibehållande och utvecklande av servicen i de
befintliga kommundelarna. Cirka 3000 inv bör vara lämpligt underlag för bostadsnära
service eller service inom grannskapsenhet. I övrigt bör närservicen även inbegripa
större lekplats, närströvområden, mindre idrottsplats samt hållplats för
kollektivtrafik.
Beträffande Trafik och kommunikation anges följande i översiktsplanens generella
riktlinjer: Gång-, cykel- och mopedtrafik bör främjas i planeringen då denna trafik
troligen kommer att öka i framtiden.
Det bör utvecklas ett sammanhängande huvudnät av gång-, cykel- och mopedstråk i
möjligaste mån skilt från biltrafiksystemet varvid stor vikt bör läggas vid att erhålla
bekväma och naturliga förbindelser mellan bostäder, arbetsplatser, rekreationsområden, serviceanläggningar och skolor.
Framkomligheten för räddningsinsatser måste ständigt ses över. För vissa känsliga
objekt finns behov av dubbla tillfartsmöjligheter.
Angående Teknisk försörjning; energi mm anges följande i översiktsplanens generella
riktlinjer:
All bebyggelse inom tätortsområden skall förses med vatten av fullgod kvalitet.
Avloppsfrågan inom, såväl tätortsbebyggelse som glesbebyggelsen, måste
uppmärksammas med avseende på kapacitet och utsläpp. Omhändertagande av
spillvatten, och eventuellt dagvatten inom tätortsområden, skall möjliggöra att
vattendragen förbättras successivt. En hög beredskap för olika typer av
avfallsåtervinning skall finnas.
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4.2 Detaljplaner
Programområdet utgörs av icke planlagd mark. I direkt anslutning till planområdet
finns tre gällande detaljplaner; Dp nr 109, Dp nr 121, Dp 169 samt Dp nr 179 alla
för bostadsändamål.

Bohus

Bohus Sandliden
Skansar

Fångstgrop
nn
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ä
KK
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Ny a bostads
bos tadsgator
gator

Fotb.pl.
Skola

Dpl 179

een
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Dpl 121
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Nytt
Ny tt vvattentorn
attentorn

Skansen Planområde

Dpl 109

Skårdal

BostadsBostadsBostadsBostadster
ter
kvar
kvar
kvarter
ter
ter

Trångemossen



Sk ans
Synsås
Skjutbana

Dpl 169

Hålväg
Hålväg
Hålv äg
Bruarek ullen

Kringelmossen

Skjutritning justeras efter
s amråd m ed sk yttegillena

Skala 1:10 000

5.

NULÄGESBESKRIVNING

5.1

Markanvändning

Nuvarande markanvändning är i huvudsak skogsmark och i den norra delen mot
Sandliden finns ett antal bostadsfastigheter. Bostäderna vid Platåvägen gränsar till
planområdet.
5.2

Service
Kommersiell service

I Bohus centrum finns dagligvaruhandel, bankomat, blommor, cykelaffär, gatukök
och konditori.

Bohusleden

BostadsBostadsBostadsBostadskvar
kvarter
ter

BostadsBostadsBostadsBostadskvar
ter
kvar
kvarter
ter
kvar
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Social och offentlig service
Bohus har en F-9-skola och en förskola med sex avdelningar. En utbyggnad av
Bohusskolan behöver diskuteras.
För äldreboende finns servicehuslägenheter i Bohus centrum
Vårdcentral och tandläkare finns i Bohus centrum.
Huvudbiblioteket ligger i Nödinge men skolbibliotek finns i Bohus.
Arbetsplatser
I Bohus finns över 50 företag med ca 800 anställda inom bl a produktion, handelsoch tjänstesektorn samt arbetsplatser i social och offentlig service.
Teknisk försörjning
VA-kapacitet: Vid byggnation öster om Platåvägen bör ny vattenreservoar byggas.
Vid detaljplaneläggningen skall en va- utredning göras. Dagvattenfrågans lösning
skall ägnas ett särskilt studium.
El, tele och bredband förutsätts kunna anslutas vid Sandliden.
Området föreslås energiförsörjas med fjärrvärme.
Utrymme för en återvinningsplats föreslås kunna anvisas vid detaljplaneläggningen i
ett lämpligt läge i relation till infartsvägarna och norr om Sandliden.
Rekreation
Planområdet är beläget inom randen av Vättlefjällsområdet som är av riksintresse för
det rörliga friluftslivet och inbjuder till skogspromenader samt naturupplevelser. I
samband med exploateringen skall det skapas en gångförbindelse (den gamla
hålvägen) från Platåvägen mot Fågeldammsvägen i Surte. Surtesjön är en attraktiv
badplats och friluftsområdet blir då tillgängligare även från Bohus. Jennylunds
motionsanläggning med ridanläggning, fotbollsplaner, isbana, och elljusspår används
flitigt. Jennylunds fritidsområde är porten till Vättlefjälls naturreservat med många
mil vandringsleder.
6

OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1

Landskapsanalys

Området är kuperat med berg i dagen med inslag av lövskog samt tallar.
Uppläggningen av avfall vid Sörmossen, som är beläget c:a 1 km öster om
planområdet, avslutas år 2008 och området beräknas 5 år därefter vara återställt.
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Den befintliga 20 KV- kraftledningen i områdets västra del är tagen ur drift och
Vattenfall skall riva anläggningen under mars- april månader år 2006.
Sydost om planområdet finns en skyttebana. Se nedan.
6.2

Geologi

Naturliga jordlager utgörs i norr av isälvsavlagringar, sand och grus, mellan
uppstickande fastmarksområden med berg i dagen. Söder därom dominerar berg i
eller nära i dagen. Området gränsar i de södra och östra delarna till stora
mossområden.
En exploatering av området kräver omfattande sprängningsarbeten men
byggbarheten bedöms som god.
6.3

Markägoförhållanden

Marken ägs av kommunen och ett begränsat antal privata fastighetsägare. Se ovan
under punkt 3.1. Inför detaljplaneläggningen skall grundkartan utvidgas åt söder och
öster med kompletterande flygfotografering. Fastighetsförteckning skall beställas av
Miljö- och byggförvaltningen.
6.4

Befolkning

Med undantag för den angränsande bebyggelsen vid Platåvägen och ett fåtal
fastigheter i områdets norra del vid Sandliden är området obebyggt.
6.5

Kulturmiljö

Inom planområdet finns kultur- och fornlämningar i form av en hålväg, gärdesgård
och skansar.
Från fornlämningsregistret kan det bl a noteras att den västra skansen är kvadratisk
med en sida om 24 m och att den ligger på den småkuperade hällplatåns högsta del.
Uppgiften i den folkliga traditionen om en förskansning i danska krigen anses ej vara
osannolik.
6.6

Buller

Planområdet är inte stört av något trafikbuller.
Planområdet är dock berört av buller från skyttebanan söder om planområdet (som
sköts av två föreningar Surte- Bohus Sportskyttegille och Surte-Bohus Skyttegille ).
Sportskyttet sker på sju banor alla dagar mellan 16 – 20. Totalt skjuts 80.000 –
100.000 skott per år. Skyttegillet skjuter vardagar 16 – 20 samt lördag – söndag 09 –
13, totalt 15.000 skott per år. Utöver nämnda klubbars verksamhet nyttjas
skyttebanorna även av polisen, hemvärnet och svartkrutsklubben.
GF-konsult har på uppdrag av Ale kommun 2001-11-01 gjort bifogad utredning
beträffande skjutbanebuller i området och kommit till slutsatsen att riktvärdet för
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god miljökvalitet för bostäder kl 07 –22 överskrids med 1 dBA för den mest utsatta
delen av området i riktning nord-nord-väst. Dock menar man att detta överskridande
ligger inom felmarginalen och att riktvärdena klaras helt med andra vapen. För att
klara riktvärdet helt föreslår utredningen att de tre i bullerutredningen skisserade
husen längst i söder tas bort.
I enlighet med förutsättningarna i GF-konsults utredning har programområdet
avgränsats så att bullret från skjutbanan inom detsamma skall understiga
Naturvårdsverkets riktlinjer.
7.

BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR OCH PROGRAMFÖRSLAG

7.1 Beskrivning med miljöbedömning
Enligt översiktsplanen förväntas området kunna bebyggas med c:a 200 lgh. Med
hänsyn till områdets topografiska förutsättningar mm är det dock inte meningsfullt
att ange någon byggvolym innan förutsättningarna mer noggrant har kunnat studeras
i detaljplaneskedet.
I anslutning till förutsättningarna vid tidigare bebyggelse på Bohus Höjd är det
angeläget att utnyttja höjdläget inom det aktuella programområdet med den milsvida
utsikten åt väster för uppförande av 2 vånings radhus med sluttningsvåningar i
västerlägen. Sådana radhus kan uppföras med god anslutning till de dramatiska
höjdpartierna och med en medveten gestaltning appellera till äldre tiders skansar i
området. Genom att bebyggelsen på ett tydligt sätt kan markeras mot horisontlinjen
och teckna sig mot Göta älvs dalgång underlättas möjligheten att förstärka områdets
identitet och varumärke; Bohus Skansar.
I de lägen där utsikten mot väster inte kan utnyttjas är det viktigt att området kan få
en intim trädgårdskaraktär med friliggande bostadshus i en eller två våningar
alternativt i en våning med sluttningsvåning och där de naturliga förutsättningarna
kan bevaras.
Där så är lämpligt förordas byggnation av sluttningsvåning före plansprängning för
minsta möjliga ingrepp i naturen. Byggnationen bör ur alla aspekter underordna sig
de naturliga förutsättningarna på platsen. Möjlighet till generationsboende kan
diskuteras.
Nya vägar inkl gångvägar inom området skall följa naturens organiska former
(nivåkurvor) för att understryka att bebyggelsen underkastar sig naturens villkor.
För övrigt kan följande generella riktlinjer gälla.
*Bebyggelsen skall med undantag för den vid utsiktslägena mot väster underordna
sig topografin, naturen och vegetationen på platsen. Värdefull vegetation sparas i så
stor utsträckning som är möjlig utan att planeringens syfte motverkas.
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*Byggnader skall infogas i naturen på ett öppet och luftigt sätt och så att vackra
gaturum bildas. Gator och allmänna ytor skall utformas med stor omsorg för att
skapa en både vacker och säker utemiljö.
*Den nya bebyggelsen skall placeras och utformas så att bullerstörningar från
trafiken påverkar tillkommande bostäder i så liten utsträckning som möjligt.
*Bostadsbyggandet skall påverka den naturliga vattenbalansen/dagvatten så lite som
möjligt. Dagvattenfrågans lösning skall ägnas ett särskilt studium.
*Bebyggelsen skall utformas på ett sådant sätt som minimerar material- och
energiflödena.
*Allt byggnads- och anläggningsmaterial ska uppfylla högt ställda krav med avseende
på resurshushållning, hälsa, säkerhet och kretslopp.
*Befintlig hålväg skall ses som ett miljömässigt tillskott och får ej förvanskas.
Miljöbedömning
Ingen separat MKB har upprättats i samband med detta program. Dock skall en
MKB upprättas i samband med detaljplanering. Området är beläget inom randen för
riksintresse för det rörliga friluftslivet i Vättlefjäll. Den föreslagna exploateringen
med sin vägutbyggnad underlättar möjligheten för allmänheten att nå Vättlefjällsområdet. Frågan om tillgängligheten till Vättlefjällsområdet och områdets riksintresse
skall ytterligare utvecklas i MKB:n för detaljplanen. Nedan behandlas några viktiga
miljöfrågor.
Generellt gäller att en utbyggnad av områden med möjlighet att ansluta till redan
utbyggd infrastruktur och god kollektivtrafik är gynnsamt ur resurshushållningssynpunkt. En väg och trafikutredning skall göras för området i samband med
detaljplaneläggningen.
Utbyggnaden av nya bostäder innebär att befintlig vegetation försvinner. Ambitionen
är dock att vegetationen skall bevaras nära tillkommen bebyggelse om detta är
möjligt. Vegetation skall återplanteras kring de nya husen.
Programområdet är berört av buller från skyttebanan. Se ovan.
Trafikbullerutredningar skall göras i detaljplaneskedet.
Området har inga kända geotekniska problem.
Inom området finns kända kultur- och fornminnen som bl a hålväg, gärdesgård och
skansar. I samband med detaljplanearbetet skall det göras fornminnesutredningar. Se
ovan.
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7.2 Trafik/kollektivtrafik
Utfarten från Bohus Skansar och Vinningsbo föreslås ske via KällarlidenAlkalievägen. Förutsättningarna för att klara den ökade trafiken på Källarliden och
Alkalievägen har studerats med avseende på trafikbuller och luftmiljö av GF- konsult
i ett särskilt utredningsarbete vilket bifogas detta program. Sammanfattningsvis kan
det noteras från detta utredningsarbete att det bedöms vara möjligt att hantera stora
trafikökningar på Alkalievägen- Källarliden. Det är främst bullerskyddsåtgärder och i
viss mån trafiksäkerhetsåtgärder som erfordras för att kompensera de negativa
konsekvenser som ett ökat trafikflöde för med sig. Frågan om luftkvaliteten bedöms
ej utgöra något hinder för ökad trafik på Alkalievägen- Källarliden.
I anslutning till redovisningen i programmet föreslås det att en GC-väg byggs utmed
Sandliden vilket gynnar trafiksäkerheten för bl a barnens skolväg och förbindelsen
med kollektivtrafiken. Trafikmatningsförslaget medför också att Sandliden på lämpligt
sätt och vid den kommande detaljplaneläggningen föreslås kunna avstängas för
genomgående biltrafik. Avstängningen förutsättes lösas så att all ny bebyggelse inom
området Bohus Skansar ges utfart mot Sandliden- Källarliden- Alkalievägen. Befintlig
bebyggelse vid Platåvägen mm har kvar sin utfart via Sandliden- Klorvägen.
Vid ytterligare samråd angående kollektivtrafikfrågans lösning har det konstaterats att
Sandliden är för brant för busstrafik. Den befintliga busslinjen utmed Källarliden
föreslås därför kunna utnyttjas. Busshållplatserna kan då nås via GC- vägen genom
Bohus Höjd och längs Sandliden.
Den framtida utbyggnaden åt söder av den östra matarvägen i området föreslås slopas
med hänvisning till den skisserade och östligare redovisningen i Ale ÖP 06 av en
eventuell framtida förbindelse mot Surte.
Den befintliga och troligtvis mycket gamla hålvägen skall bevaras som gångväg inom
området. Hålvägens murar får ej förvanskas.
8.

ETAPPUTBYGGNAD

Det finns möjlighet att bygga ut området vid Bohus Skansar i skilda utbyggnadsetapper. Det har dock i detta stadium av utredningsarbetet inte ansetts meningsfullt
att ange någon etappvis utbyggnad av området.
9.

PROGRAMPROCESSEN

Enligt förutsättningarna i PBL 5:20 föreslås kommunstyrelsen besluta om samråd om
ovanstående förslag till program för detaljplaneläggning av området vid Bohus
Skansar.
Efter det att samråd har förevarit skall en samrådsredogörelse upprättas vari
framförda synpunkter kommenteras.

13

Med utgångspunkt från programförslaget och samrådsredogörelsen kan
kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet som ett underlag för
detaljplaneläggningen av området.
SAMRÅD
Förslag till ändringar i programmet med anledning av framförda synpunkter
vid samrådet
I anslutning till redovisningen i programmet föreslås det att en GC-väg byggs utmed
Sandliden vilket gynnar trafiksäkerheten för bl a barnens skolväg och förbindelsen
med kollektivtrafiken. Trafikmatningsförslaget medför också att Sandliden på lämpligt
sätt och vid den kommande detaljplaneläggningen föreslås kunna avstängas för
genomgående biltrafik. Avstängningen förutsättes lösas så att all ny bebyggelse inom
området Bohus Skansar ges utfart mot Sandliden- Källarliden- Alkalievägen. Befintlig
bebyggelse vid Platåvägen mm har kvar sin utfart via Sandliden- Klorvägen.
Vid ytterligare samråd angående kollektivtrafikfrågans lösning har det konstaterats att
Sandliden är för brant för busstrafik. Den befintliga busslinjen utmed Källarliden
föreslås därför kunna utnyttjas. Busshållplatserna kan då nås via GC- vägen genom
Bohus Höjd och längs Sandliden.
Den framtida utbyggnaden åt söder av den östra matarvägen i området föreslås slopas
med hänvisning till den skisserade och östligare redovisningen i Ale ÖP 06 av en
eventuell framtida förbindelse mot Surte.
Planprogrammet har kompletterats med uppgift om att sophantering skall ske på
gemensamma platser inom planområdet. Utrymme för en återvinningsplats föreslås
kunna anvisas vid detaljplaneläggningen i ett lämpligt läge i relation till infartsvägarna
och norr om Sandliden.
Sammanställning av föreslagna utredningsåtgärder i samband med den
kommande detaljplaneläggningen av Bohus Skansar
De av länsstyrelsen framförda naturvårdsförhållandena kommer att redovisas i
samband med det MKB- arbete som skall utföras och synpunkterna förutsätts kunna
beaktas vid detaljplaneläggningen.
Enligt redovisningen i programmet kommer va- frågan, dagvattenfrågan och de
geohydrologiska samt geotekniska frågorna att ägnas ett särskilt studium i fristående
utredningar. Frågorna kommer också att diskuteras i MKB- arbetet.
Enligt redovisningen i programmet kommer kulturmiljöfrågan att ägnas ett särskilt
studium i en fristående utredning och i samarbete med de kulturvårdande
myndigheterna.
Vid samråd med skyttegillena i området har frågan om en förändring av skjutbanorna
diskuterats i syfte att bättre kunna anpassa verksamheten till det nya bostadsområdet.
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Detta arbete avses drivas vidare i en särskild utredning angående verksamheten och
dess bullerkonsekvenser så att de av länsstyrelsen framförda synpunkterna kan
beaktas.
Miljökvalitetsmålen och hur dessa kan säkerställas kommer att beskrivas i MKB- och
detaljplanarbetet.
De framförda synpunkterna från länsstyrelsen under ovanstående samlingsrubrik
SÄKERHET kommer att beaktas och redovisas i det kommande detaljplane- och
MKB-arbetet.
De framförda synpunkterna från SGI angående behovet av en geoteknisk utredning
kommer att beaktas vid detaljplaneläggningen.
Förslag till bullerskyddsåtgärder och trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid
Alkalievägen och Källarliden samt skolvägar kommer att redovisas vid den
kommande detaljplaneläggningen.
Inför detaljplaneläggningen kommer en kompletterande väg- och trafikutredning att
göras för hela området.
I enlighet med förutsättningarna i det pågående översiktsplanearbetet är det
nödvändigt att starta ett program- och planarbete för utbyggnad av förskole- och
skolverksamheten i Bohus. I samband med ett ställningstagande till ifrågavarande
program för utbyggnaden av Bohus Skansar föreslås därför att kommunstyrelsen
uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att i samarbete med berörda kommunala
förvaltningar upprätta ett program för det framtida behovet av förskole- och
skollokaler i Bohus.
Förteckning över konsultutredningar
MKB med redovisning av naturvårdsförhållanden, miljökvalitetsmål mm
Utredning angående geoteknik, geohydrologi och dagvattenförhållanden
Utredning angående va- frågan
Utredning angående kulturmiljön
Utredning angående skjutbaneområdet och buller från skytteverksamheten
Utredning angående väg- och trafikförhållandena inklusive bullerskydds- och
trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid Alkalievägen
Inför detaljplaneläggningen föreslås det gällande planavtalet mellan exploatören och
miljö- och byggnämnden kunna kompletteras med en överenskommelse om en
fördelning av kostnaden för konsultutredningarna mellan nuvarande och framtida
exploatörer.
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Förteckning över kommunala utredningar
Komplettering av grundkartan
Utredning av lokalbehov för förskole- och skolverksamheten i Bohus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna det upprättade och efter samrådet justerade
programförslaget för Bohus Skansar samt uppdra åt miljö- och byggnämnden att med
programmet och denna samrådsredogörelse som underlag och i samarbete med
berörd exploatör upprätta ett förslag till detaljplan för den västra utbyggnadsetappen
inom Bohus Skansar.
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