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Uppdrag - rekreationsutredning 

Lerums kommunförvaltning har i uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny skola F-9, för cirka 800 elever inklusive särskola för 50 elever. 
Planområdet i Norra Hallsås utgör idag ett område med skog och naturstigar som löper genom området. Projektet skall genomföras med hänsyn till 
platsens topografi och växtlighet. Ambitionen är att bevara så mycket som möjligt av områdets karaktär, samtidigt som skolområdet upptar en stor 
yta och allmänhetens tillgänglighet till området kommer att minska. I detta syfte har kommunen gett Hifab uppdraget att genomföra 
naturvärdesinventering samt rekreationsutredning i området. I denna rapport redovisas resultaten av rekreationsutredningen. 

Rekreationsutredningen tar upp följande punkter: 

• Vilka stigar finns inom och igenom området? Samt en bedömning av det rekreativa 
värdet och tillgängligheten. 

• Finns det några målpunkter eller landmärken inom området? 

• Finns det värdefulla utblickar? En lokalisering av utblickar behöver göras på karta. 

• Finns det några barriärer för människor att ta sig fram inom området? Finns det några 
störningar, såsom buller? 

• Vad är möjligt att uppleva inom området? Till exempel beskåda, erfara, känna och 
uppleva? Vilka aktiviteter är möjliga och hur används platsen? 

I rapporten presenteras insamlad information från området i bild och text. Viktigare stigar, 
utblickar, barriärer osv är markerade på en sammanfattande karta (pdf) samt i form av en 
DWG karta och shapefiler. 
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Sammanfattning - rekreationsutredning i projektområdet 

Informationen som presenteras i rapporten och tillhörande dwg karta samt shp-filer är insamlat under 
fältbesöken den 17:e september (eftermiddag) samt 5:e oktober (lördag morgon) 2019. Under fältbesöken 
kartlades koordinater av stigar, målpunkter, utblickar osv i skogen med verktyget Map Plus. Samt 
genomfördes kortare semistrukturerade intervjuer med människorna som träffades i och i närheten till 
projektområdet (totalt 10 personer). I utredningen ingick även en skrivbordsanalys av bakgrundsmaterial 
framtagit av kommunen om projektområdet samt om rekreationsområden i kommunen. 

Kartan  över rekreation  i projektområdet 

Slutsatser från utredningen 

• Området används för bostadsnära rekreation som t. ex träning, 
hundpromenad, lek, svampplockning m.fl. 

• Skogen bjuder på olika naturupplevelser: skogsmystik, utblicken över 
Lerums tätort, höjdskillnader och variation i vegetationen. 

• Skogen är mycket ströv-vänlig, det finns gott om stigar. 

• Stigen som sträcker sig längs östkanten av området är en mycket fin 
promenadväg och en viktig koppling mellan bostadsområden i syd, 
sydväst och norr om projektområdet. 

• Norr om projektområdet ligger en större fin blandskog och markerad 
vandringsled Häcksjö-Tösjöspåret. 

• Viktigaste skyddsåtgärden är att anpassa detaljplanen så att de 
uppskattade och använda huvudstigarna får finnas kvar. Man behöver 
också se till att närboende lätt kan ta sig till naturområdet norr om 
projektområdet (till Häcksjö-Tösjöspåren). Det är även viktigt att den 
delen av skogen som inte exploateras förblir ett kopplat grönområde 
och inte separata gröna kilar. För att inte fragmentera området, kan man 
överväga möjligheten att placera skolan i norra delen av skogen istället 
för i mitten av skogen. 
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 Stigar i området 

Idag är projektområdet riktigt ströv-vänligt. Det finns tre väl 
upptrampade och flera mindre stigar i denna skog. 

Stigen i norra delen av området börjar vid hållplatsen Hallsås, 
sträcker sig parallellt med brandvägen (Skogshöjden) och kopplas 
till Häcksjö-Tösjöspåret (skogen norr om projektområdet, på andra 
sidan av brandvägen där det finns en vandringsled). Denna stig är 
ofta använd, bred och med bra tillgänglighet. 

Huvudstigen som kopplar bostadsområdena i syd och sydväst om 
skogen (Hallsås och Torpadal) till Norra Hallsås sträcker sig längs 
högerkanten av skogen. Denna är en väl upptrampad promenadstig 
som bjuder generöst på olika skogupplevelser från fin natur (björk 
och gamla tallar) till skogsmystik (det finns en ravin i nordöstliga 
delen av skogen), en utblickspunkt och även vattenljud från en 
bäck. 

Den tredje större stigen genom området sträcker sig diagonalt 
genom skogen från sydväst åt mitten. Jämfört med de första två är 
stigen smalare och används mindre. Denna stig är också lite mindre 
tillgänglig på grund av blötare mark. De större stigarna i området 
används främst för skogspromenad (med och utan hund) samt för 
motion och även orientering av Lerums Gymnasium. 
Det finns många småstigar som svänger in och utåt från de tre 
huvudstigarna (se DWG-kartan, shapefiler). De används betydligt 
mindre än huvudstigarna men är uppskattade när det gäller t. ex 
svamp- och bärplockning. 
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Målpunkter, barriärer och utblickar i området 

Finns det målpunkter och landmärken i området? 

Det finns rester av en gammal fastighet i mitten av skogen. Stigarna som leder dit är 
smala och mindre använda, vilken tyder på att den inte kan bedömas som en populär 
målpunkt i skogen. Dock berättade två tjejer som intervjuades vid fältbesöket 2019-09-
17) att när de gick på gymnasiet (Lerums Gymnasium) organiserades det skolutflykter 
till denna skog och sedan var det ofta vid den gamla fastigheten eleverna hade en 
picknick och grillade korv. Inga landmärken hittades i skogen. 

Vad finns det för barriärer och störningar? 

Projektområdet är en naturlig skog med kuperat landskap där man även hittar lite 
öppet vatten och mindre våtmarksområden som kan bedömas som mindre barriärer 
för att ta sig fram i skogen (områden med blötare mark är markerat på kartan). 
Det är tyst och lugnt i skogen; man kan höra barnskratt från omgivande 
bostadsområden. I södra kanten av området (vid utsiktspunkten) kan man höra ljudet 
av ett passerande tåg. 

Finns det värdefulla utblickar i området? 

Det finns en mycket fin utsiktspunkt vid huvudstigen i sydöstra delen av skogen där 
man har utsikt över Lerums tätort till omgivande landskap. 
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Möjligt att beskåda, erfara, känna 

och uppleva i området 
Projektområdet kan beskrivas som en fin och varierande skog där det går att uppleva allt som en 

skog har att erbjuda: lugnet, skogslukten, fågelkvitter, vattenljud, varierande landskap, skogsmystik. 
Skogen är väl använd för olika syften: skolutflykter, orientering, promenad och träning, svamp- och 
bärplockning. I södra delen av skogen hittades två kojbyggen, vilken tyder på att skogen används även 
för kreativ lek av närboende familjer och förskolor. 

Variation i landskapet 

lugnet 

fågelkvitter 

fina promenadstigar utblick över tätorten 

vattenljud 

rester  av en  gammal fastighet mystik 
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Vilka aktiviteter är möjliga och hur 

används området? 
Denna skog används för bostadsnära rekreativa aktiviteter som 

träning, (hund)promenad, kreativ lek, picknick men även för 
idrottsaktiviteten orientering och skolutflykter. 
Två tjejer som intervjuades vid fältarbetet (2019-09-17, bilden i höger) 
som hade gått på Lerums Gymnasiet berättade att denna skog i Norra 
Hallsås ofta används för skolutflykter. Exempelvis hade det varit populärt 
att åka dit och grilla korv i mitten av skogen (vid resterna av den gamla 
fastigheten). 

Kvinnorna på bilden i mitten (som vi träffade på vid fältbesöket 2019-10-
05) höll på att plocka svamp för en svampkurs. De berättade också att de 
ofta använder skogen i träningssyfte. 

Vid fältbesöken mötte vi flera närboende som var på väg ut på 
hundpromenad och som berättade att de använder projektområdet varje 
dag. 

När det gäller löpträningen verkade dock 
skogen norr om projektområdet (Häcksjö-
Tösjöspåren) vara mer populär. Detta kan 
antagligen förklaras av att det finns en lång 
vandringsled i naturområdet norr om 
projektområdet som bjuder på längre 
löprundor. 

Det finns gott om blåbärsris i skogen, så 
förmodligen används skogen även för 
bärplockning. 

Träning 

Orientering Lek! 

(Hund) promenad Svampplockning 

Picknick 

Skolutflykter 
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Skogen som utemiljö för förskolor och Lerums Gymnasium 

Projektområdet i Norra Hallsås nyttjas som utemiljö av närliggande förskolor (kartan nedan är framtagen av kommunens miljöenhet). I södra delen av 
skogen finns några kojbyggen vilken bekräftar att skogen används för kreativ lek. I mitten av området ligger rester av en gammal fastighet. 

Vid fältbesöket upptäcktes det också flera orienteringspunkter i skogen. Mellan fältbesöken 17/9 och 5/10 hade det även dykt upp nya orienteringspunkter i 
skogen (bilden längst höger). Detta tyder på att denna skog används aktivt för skolidrottsaktiviteten orientering. 

Flera orienteringspunkter hittas i hela skogen. 

Kojbyggen  i södra delen av skogen 
9 



Projektområde och rekreationsmöjligheter i närområdet 

På listan av friluftsobjekt i kommunens Naturvårdsprogram är projektområdet (objekt 100, Hallsås, på 
bilden till höger) kategoriserat som ”bostadsnära rekreation”. 
Fältbesöken (2019-09-17 och 2019-10-05) bekräftar att skogen ständigt används av närboende i rekreativt syfte 
som t. ex träning, picknick, lek, hundpromenad och många skulle bli ledsna om skogen försvann i 
exploateringsprocessen. 

Samtidigt ligger projektområdet i mycket nära anslutning till vandringsleden Häcksjö-Tösjöspåren (se utdrag 
från kartan av kommunens vandringsled nedan) som bjuder generösa möjligheter för rekreativa aktiviteter och 
naturupplevelser och som också redan används aktivt av närboende, vilket berättades om vid fältbesöken. Med 
detta i åtanken kan man konstatera att även om byggnationen av skolan i projektområdet kommer att påverka 
avståndet till att uppleva skogsmiljön, kommer det ändå finnas kvar bra möjligheter för rekreativa aktiviteter i 
Norra Hallsås. 

Det som dock är mycket viktigt är att detaljplanen 
för skolan tar hänsyn till de större, väl upptrampade 
stigarna i projektområdet. 
På det sättet bevarar man den uppskattade 
promenadstigen samt säkerställer en naturlig 
koppling mellan bostadsområdena och kopplingen 
till Häcksjö-Tösjöspåren. 

Markerad  vandringsled: Häcksjö-Tösjöspåren och  projektområdet (den röda cirkeln) 

Friluftsobjekt i Lerums  kommun  - utdrag från  kommunens  Naturvårdsprogram 
(projektområdet är markerad med en  röd  polygon) 
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 Förslag: skydds- och kompensationsåtgärder 

• Det är viktigt att bevara huvudstigar som finns i projektområdet. Stigen från 
söder till nordöstra delen av området är en riktig fin promenadstig som används 
mycket och uppskattas av närboende. 

• Denna stig skulle även kunna rustas upp genom att lägga en naturlig beläggning, 
t.ex. grus på stigen och på det sättet bygga bort de blötare delar vilket skulle 
även öka tillgängligheten och användningen. 

• Man behöver också se till att det finns en naturlig koppling till naturområdet norr 
om projektområdet (Häcksjö-Tösjöspåren) så att även de som bor i 
bostadsområdena sydväst om projektområdet lätt kan ta sig till vandringsleden 
där den fina skogskänslan samt de rekreativa möjligheter som en skog erbjuder, 
kvarstår. 

• Det är även viktigt att det inom detaljplansprocessen skapas en dialog med 
närliggande förskolor som idag använder skogen i Hallsås som utemiljö för lek 
och i pedagogisk syfte. En rekommendation är att inte störa den södra delen av 
skogen där det idag finns kojbyggen, och istället behålla tillgängligheten och 
möjligheterna för kreativ lek för barnen som bor i närområdet samt för 
förskolan. 

• Viktigt att den delen av projektområdet/skogen som inte exploateras ska förbli 
en fungerande och användbar enhet. I utformningen av detaljplanen bör man 
undvika att skapa enbart gröna fragment - gröna smala buffert och ridåer som 
inte riktigt går att använda. För att undvika detta, behöver man lämna tillräckligt 
bred skogsyta t. ex väst om huvudstigen samt söder om den planerade skolan 
där det idag finns kojbyggen. För att inte fragmentera området, kan man 
överväga möjligheten att placera skolan i norra delen av skogen istället för i 
mitten av skogen. Därmed kan även mindre anspråkstagande av skogen för 
tillfartsvägar möjliggöras. 11 
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