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Tilläggsanslag investeringar fritidsanläggningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Beslutet om att anlägga ett mountainbikespår i samband med 
renovering av motionsspåret på Söder hävs.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att 
utveckla mountainbikespår i Arboga kommun i samråd med 
berörda aktörer.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 19 att bevilja 

Kommunstyrelsen tilläggsanslag för investeringar i fritidsanlägg-

ningar under 2022 med totalt 4,8 miljoner kronor fördelat på 

friluftsbad 0,3 miljoner kronor och elljusspår Söder 4,5 miljoner 

kronor. 2. I samband med renovering av motionsspår på Söder även 

anlägga ett mountainbikespår/cykelled. 

I dialog med berörda föreningar som idag nyttjar spåret och 

angränsande markområden för ordinarie verksamhet framkom oro 

för anläggande av ett mountainbikespår i direkt anslutning. Det 

finns också oro för att övriga motionsspår i området kommer att 

användas även av cyklister och att det uppstår otydlighet och ökar 

risk för kollision.  

Mot bakgrund av befintliga aktörers oro för otydlighet och 

kollisionsrisker bör ett eventuellt mountainbikespår anläggas på 

behörigt avstånd från befintligt spår. Det gör att det i detta skede inte 

kan identifieras några samordningsvinster i samband med 

renoveringen av elljusspåret. Marken i området är blockig och kräver 

relativt kostsamma markarbeten, att då anlägga ett 

mountainbikespår medför en kostnad som inte inryms i nuvarande 

budget. Ett anläggande av mountainbikespåret med ett längre 

avstånd från elljusspåret medför också att samordningsvinsterna 
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med att nyttja belysningen för både elljusspårets användare och 

cyklisterna inte får någon effekt. 

I Arboga kommuns Lokala ordningsföreskrifter antagna av 

kommunfullmäktige 2022-01-27 framgår under rubriken Ridning, 

löpning och cykling” 26 § att  

Ridning eller cykling får inte ske i anlagda eller markerade 

motionsspår vid:  

- Ekbacksbadet/Södra Skogen  

- Norra Skogen/Tallåsen 

 - Parkuddens idrottsplats i Medåker  

- Götlunda skola - Maxelmossen  

- Landskogskärret 

Löpning, ridning eller cykling får inte ske i anlagda eller markerade 

skidspår vid: 

 - Ekbacksbadet/Södra Skogen 

 - Norra Skogen/Tallåsen  

- Parkuddens idrottsplats i Medåker  

- Götlunda skola 

 - Maxelmossen  

- Landskogskärret 

 - Jädersskogen  

- Haketorp/Golfbanan 
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