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Nulägesrapportering – motionsspår i Kårsta (FN 2017.035)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen fick i uppdrag från Fritidsnämnden 2017-12-07 (FN 2017.035 § 92) att 
bevaka möjligheterna till ett elljusspår i Kårsta, och påbörja en detaljerad plan för 
investeringsförfarande och implementering i pågående detaljplanearbete. Precisering saknas 
för vilken detaljplan som däri hänvisas till. Fritidsförvaltningen har aktivt deltagit i arbete 
med framtagande av en fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen vilket pågått sedan 
hösten 2019. Just nu utreds frågor om kapacitetsökande åtgärder i det allmänna VA-systemet 
som idag är knapp både vad gäller spillvatten och dricksvatten. Det arbetet har dragit ut något 
på tiden.

Parallellt med arbetet inför framtagande av FÖP har fritidsförvaltningen utrett frågan om 
motionsspår i Kårsta. I utredningen som bifogas denna tjänsteskrivelse beskrivs materialet 
som fritidsförvaltningen för närvarande arbetar utifrån samt avslutas med en presentation av 
de platser som just nu utreds.

Under våren har två dialogtillfällen genomförts med invånare i Kårsta på plats vid Bergsjön. 
Efter dialogtillfällena skapades en enkät utifrån de förslag, synpunkter och tankar som samlats 
in (se bilaga Enkätsvar - Motionsspår i Kårsta). Enkäten besvarades av 154 personer och 
materialet finns också det bifogat. En övervägande del av de svarande håller med om 
påståendena "Det är viktigt att naturupplevelser utanför upplysta spår fortfarande ska vara 
möjligt i området runt Bergsjön" och "Hela spåret behöver inte vara belyst, det viktigaste är 
att en viss del av den är det”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nulägesrapportering - Motionsspår i Kårsta
 Utredning motionsspår i Kårsta 2.3
 Enkätsvar 2021 - Motionsspår i Kårsta
 Kostnadskalkyl Kårsta motionsspår 2021
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Bra med motionsspår! 2021-04-14 17:21:30

Tycker att det är dags att det finns ett upplyst motionsspår även i kårsta så man 
kan springa alternativt gå även under den mörka årstiden.  
Det är över en mil till Brottby så genom miljösynpunkt vore det kanon😊😊

2021-04-14 17:20:59

Bor nära Björkholmen . 2021-04-14 17:38:28

Bra med möjlighet till en aktivitet som vänder sig till en bredare allmänhet. 2021-04-14 22:30:10

Saknar verkligen ett elljusspår i Kårsta. S0 fin natur i omgivningen borde nyttjas 
bättre.

2021-04-14 23:36:56

Ekskogen 2021-04-15 13:01:23

Kårsta 2021-04-14 17:28:38

Kårsta 2021-04-14 19:16:26

Bor i Kårsta. 2021-04-14 19:26:32

Bor i tussebacken 2021-04-14 19:38:58

Kårsta 2021-04-15 07:30:53

Kårsta 2021-04-14 18:45:02

Lägg ner detta . Har prövats innan och pengarna bör läggas på annat . 2021-04-14 22:06:01

Äntligen!  
När kommer elljusspåret?

2021-04-17 08:22:22

Bor i Frösunda 2021-04-18 12:16:46

Tvåbarnsfar med barn i Kårsta skola. 2021-04-14 18:02:29

Ja det hade varit behövligt 2021-04-14 18:23:32

Jag växte upp i Kårsta och min familj bor i Kårsta. Jag skulle uppskatta och 
använda motionsspår när jag är på besök i Kårsta ❤ 

2021-04-14 19:26:09

Ett motionsspår skulle ge mig möjlighet att springa säkert under en längre del 
av året.

2021-04-14 20:13:21

Nej till motionsspåret ssttsa på Cykelbana mot Ekskogen samt Konstis på 
Bergsjövallen 

2021-04-15 05:44:08



Kårsta är en mysig o ensam plats vilket folk har flyttat hit för, alltså ett lugnt 
ställe där man kan vara ensam när man går och badar vid sjön eller går ut med 
hunden i skogen. Inte något dumt motionsspår som bara öppnar upp och gör 
att folk ska springa där det förstör bara känslan för andra som vill vara ifred i 
skogen och för djuren som ständigt går där och äter. De har redan utvecklat 
Kårsta en del med nya husen men vad i hela helvete? Det finns trottoarer och 
spring maskin att springa på och är det så viktigt att springa finns kyrko rundan 
som är 6 km eller att springa banvallen till sparren om det är viktigt att springa i 
skogen. Låt Bergsjön vara och är det väldigt viktigt att springa kan man ha egen 
fantasi o skötta det själv! 

2021-04-18 11:15:32

Toppen med ett motionsspår, med belysning! Längs med Sjön Sparren, runt 
Bergsjön eller mellan Kårsta och Ekskogens station.  2021-04-20 00:24:31

Kårsta 2021-04-20 20:03:05

Vore toppen att slippa springa vid trafikerad väg 2021-04-15 06:46:06

Vill gärna behålla naturen som den är idag. Det finns många naturliga stigar i 
våra skogar som är perfekta för promenader, motion o rekreation, 

2021-04-15 21:21:44

En man som vill motionera både med och utan hund. 2021-04-14 19:06:23

Bygg spåret 2021-04-14 22:14:36

Ja 2021-04-15 21:57:21

Jag tycker att det ska byggas en gångväg mellan Kårsta och Ekskogen eller 
mellan Kårsta och Roslagsstoppet. Även konstfrusenbana vid Bergsjövallen och 
en skateboardpark.

2021-04-16 12:55:05

Kårsta 2021-04-14 16:53:40

Ja 2021-04-16 02:06:53

Jag själv är pensionär, så jag kan motionerna på dan då det är ljust. Men bara 
för att man bor på landet, så ska väl även vi kunna motionerna på kvällen. 
Elljuspår. 

2021-04-14 17:23:27

Mittimellan Kårsta och Ekskogen. 2021-04-14 17:32:26

Aktiv i GoIF Kåre 2021-04-14 18:50:51

Gärna MTB-spår också. 2021-04-14 18:58:01

Ja det skulle vara extremt kul med ett motionsspår här i kårsta😁 2021-04-14 20:17:04

























Är det något annat du vill ha vid motionsspåret?
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Motionsspår Kårsta 

Undertecknad har vid platsbesök 2021-05-06 gått delar av de sträckor som man utreder för att 

anlägga motionsspår i Kårsta, Vallentuna kommun  

 

Sammanfattning  
För att Anlägga ett motionsspår i Kårsta enligt syn på plats bedömer undertecknad att en 

genomsnittskostnad på 2000kr /m är en rimlig nivå. 

Av detta bedöms ca 200-250kr/m åtgå till projektering/byggledning av en anläggning. 

Man skall även beakta att ett större underhåll kommer krävas på spår anlagda i skogsmark än 

spår som anläggs exempelvis på SL:s banvall. 

 

Kalkylering  
Samtliga spår har antagits förses med belysning av LED typ Philips Iridium gen3 Mini med 

ett c/c avstånd på ca 25m och med luftledning. 

För att anlägga spår i skogsmark utan större åverkan har antagandet gjorts att detta spår 

görs 400-600m och att man bygger från två håll. (ett längre spår blir avsevärt dyrare om man 

inte skall skada marken då detta måste byggas med mindre maskiner). 

Marken rensas från stenar som löpare kan halka på och avjämnas med  ca 5cm mosand. 

 

För byggnation på banvall antas att man lägger en geotextil på befintlig banvall för att 

avskilja eventuella föroreningar, sedan läggs ca 15cm mosand på denna för ett löparspår. 

 

Vid byggnation längs befintlig väg/utegym måste enstaka belysningsstolpar flyttas, 

justeringar av dike ske samt bland annat sättning kantsten.  

 






