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2 Inventering till grönområdesplanen
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Grönområdens
betydelse

Hulta. Foto Dag
Ekelund

Grönområden har stor betydelse för både människor och djur. Grönstrukturens
värden ökar om grönområdena är tillräckligt stora och ingår i en helhet. Om de har en
sammanhållen struktur ökar också deras värden för rekreation och biologisk mångfald.
Nedan beskrivs de gröna miljöernas grundläggande värden och betydelse.

Hälsa och livskvalitet
Stärkt immunförsvar, förbättrad kondition och rörlighet, ökad kreativitet, förbättrad
koncentration och inlärningsförmåga, påskyndat tillfrisknande vid sjukdom och minskad
stress är några av de positiva effekter grönområden har. Grönområden för lek, promenader,
naturupplevelser, idrott, solbad, kulturevenemang, utflykter och avkoppling är viktiga för
trivsel och välbefinnande.
Oavsett ålder har grönområden en stor betydelse för hälsan. Forskningsresultat visar att de
som har tillgång till grönområden lever längre. Barn med tillgång till natur i närmiljön rör
sig 20 procent mer, och äldre och sjuka mår bättre av att vistas i natur med tillgång till frisk
luft, fysisk aktivitet och solljus.
Många människor lever ett stillasittande liv, och grönområden är arenor som uppmuntrar
till fysisk aktivitet. De som lyckats att bryta mönster med ett stillasittande liv minskar
risken för att drabbas av en rad sjukdomar som cancer, fetma, högt blodtryck, hjärt- och
kärlsjukdomar.
Grönområden bidrar inte enbart till promenader och andra motionsaktiviteter. Även
den psykiska hälsan förbättras av naturupplevelser. Vistelse i naturen ger möjlighet att
återhämta sig psykiskt och koppla av från alla intryck som finns runtomkring.
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Naturvärden
Det äldre odlingslandskapet och det ursprungliga naturlandskapet, med sin stora biologiska
mångfald, har i modern tid utarmats. Många arter har hittat ersättningsbiotoper för sina
mer ursprungliga livsmiljöer i människoskapade miljöer som vägområden, trädgårdar,
parker, golfbanor, täkter och områden med övergiven tätortsmark.
Tätortsmiljön erbjuder skydd mot rovdjur, många skrymslen att bo i, skydd mot väder
och vind, värme, vatten och gott om varierad föda. Torra marktyper är extra intressanta
eftersom konkurrenssvaga växter och de många insekter som behöver kal eller svagt
bevuxen mark får allt svårare att hitta sin livsmiljö när upptrampade betesmarker minskar.
Stadskärnor har ofta en förvånansvärd variation av vilda arter. Den torra miljön i
industri- och järnvägsområden gynnar konkurrenskänsliga växtarter och lockar sten- och
bergsknutna fåglar. Vägområden utanför tätorterna är viktiga för arter som tidigare levde
på näringsfattiga slåttermarker. Trädgårdar, parker och golfbanor kan vara värdefulla
livsmiljöer för bl a fladdermöss, fåglar, groddjur och insekter. Täkter erbjuder en torr, varm
och skyddad biotop för många insekter och har blivit en viktig tillflyktsort för de arter
som är knutna till öppna sandområden. I tätortsmiljön finns ofta även rester av naturliga
biotoper med lång kontinuitet.
Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i tätorterna hänger samman i ett nätverk.
Fragment och öar har viss betydelse, men när det gröna är sammanvävt ger det större
ekologisk hållbarhet, rikedom, variation och tålighet.

Älmås. Foto Dag Ekelund
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Kulturvärden
Platsidentitet hör inte bara ihop med platsens fysiska egenskaper, utan också med vad
människor säger om, gör på och tillskriver platsen. Människor söker undermedvetet
kontakt med och tycker om att vistas bland andra levande arter (såväl djur som växter).
Denna egenskap har växt fram under miljoner år, eftersom en nära relation med naturen
gynnat vår överlevnad.
Många av de gröna miljöerna har historiska och kulturhistoriska värden. Trädgårdar, parker,
kyrkogårdar, alléer och friluftsområden ingår i den kulturella helhet som är staden. De
är bärare av vår historia. Parker som representerar olika tidsepoker samt stadsplane- och
trädgårdsideal är exemplifierade nedan.
Stadens gröna miljöer kan förmedla och fördjupa kunskap om vår kulturhistoria. Grön
strukturens kulturhistoriska betydelse blir särskilt viktig när hotet om förtätning ställs mot
ambitionen att värna och utveckla våra gröna miljöer.

Stadsbild
För att känna trygghet är vi beroende av att kunna orientera oss i stadsrummet. Grönskan
bildar väggar och tak i utemiljön, och liksom byggnader hjälper den oss att få en relation till
omgivningen. Gröna element kan ge karaktär åt en plats och hjälpa oss att identifiera oss
med platsen eller staden. Trädrader och grönstråk kan också leda oss mellan olika rum och
målpunkter.
Vissa gröna element är särskilt viktiga för stadsbilden då de hör till stadsplanemönstret,
eller fungerar som landmärken. Exempel på tidstypiska grönområden i Borås är
Salängsparken från 1910-talet, Baldersplatsen från 1910-20-tal, Skogstomteparken från
1920-tal, Gabriellaplatsen från 1930-tal, Kaptensplatsen från 1930-tal, Kronängsparken från
1960-tal och Attoparken från 1970-tal.
Borås har flera bergshöjder och klintar runtomkring som påverkar stadsbilden. De kan
fungera som landmärken, och vyerna är viktiga för upplevelsen av Borås som en naturnära
stad.

Rekreation
Rekreation handlar om att människor ska få tillfälle till återhämtning från krav i arbete
och hem, samt stimulans till nya tankar och till fysisk aktivitet. Det är viktigt att det finns
miljöer som är tilltalande för medborgarna att vistas i, och det innebär att grönområden
måste utformas på olika sätt.
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Klättrande barn. Foto
Borås Stads bildbank

En del besöker naturområden med anläggningar som t.ex. fotbollsplaner, elljusspår och
badplatser. Andra promenerar ofta och tycker att det är viktigt med miljöer som ger
möjlighet till återhämtning. För att tillgodose allmänhetens skiftande behov är det viktigt
med ett varierat utbud av grönområden. Grönområden har olika upplevelsevärden, bl.a. ger
ostördhet i variationsrik eller naturpräglad miljö möjlighet till återhämtning.

Lek och pedagogik
De gröna miljöerna är ovärderliga för lek och inlärning. Naturlika lekområden påverkar
rörelseutveckling positivt. Barn behöver plats att leka, springa och röra sig fritt. Det ger
också en ökad förståelse för djur- och växtliv, biologiska kretslopp, miljöfrågor och ekologi.
Alla ska ha samma möjligheter till lek. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har
precis samma leklust som alla andra barn. Lekplatserna bör vara tillgänglighetsanpassade,
så att alla har möjlighet till naturlig rörelse. Lekplatsen eller aktivitetsplatsen är också en
viktig mötesplats, där man kan träffas och umgås. Lek och pedagogik samverkar. Det
pedagogiska momentet är hur vi lär oss. Leken är hur vi lär ut olika moment och en
förberedelse för hur vi ska fungera socialt tillsammans.
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Stadsparken. Foto
StenAnders Jöne

Närhet och tillgänglighet
Boverket anger tre aspekter som alltid bör beaktas i den fysiska planeringen för att säkra
bostadsnära natur: tillgång, nåbarhet och kvalitet. Tillgången innebär den faktiska resursen
natur. Nåbarhet är den faktiska och upplevda tillgängligheten. Kvalitet definieras av den
bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden. Både gestaltning och förvaltning har stor
betydelse för att säkra och utveckla kvaliteterna i naturen.
Forskning visar att 300 meter är det avstånd människor är beredda att gå till ett grön
område, utan trafikerade vägar eller barriärer, för att det ska användas ofta. Det krävs
att grönområdet ligger nära bostaden eller arbetet och att det går att ta sig dit till fots.
Närheten har störst betydelse för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och
sjuka. Därför finns ett stort behov av grönområden bl. a. intill sjukhus, daghem och skolor.
Boverket rekommenderar att det bör finnas en närpark med bl.a. lekplats för de allra minsta
barnen inom 50 meter från bostaden, en lokalpark inom 200 meter samt en stadsdelspark
inom 500 meter från bostaden. Parkerna har olika kvaliteter och uppfyller olika behov,
därför varierar avstånden.
Människor söker sig till ostörda, variationsrika, naturpräglade och välskötta miljöer för
välbefinnande och återhämtning. Ju närmare människan har till ett grönområde, desto
mindre stressad känner hon sig. Behovet av tillgänglighet gäller även tätortsnära natur och
stråk som lämpar sig för rekreation i form av vila eller fysisk aktivitet.
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Funktion
Naturmiljöer har visat sig vara mer effektiva för återhämtning än andra miljöer. Tystnaden
har blivit en allmer efterfrågad kvalitet, inte minst i stadskärnor. Vistelse i naturen har stor
betydelse för den fysiska hälsan såväl som för den psykiska.
Grönområden kan främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Då
allmänna grönområden är tillgängliga för alla används de ofta av olika typer av människor
oavsett inkomst, ålder och etnicitet. Detta skapar förutsättningar för ökad integration och
social sammanhållning.
Grönområden ger möjligheter för människor att mötas på lika villkor, och därigenom kan
informella kontakter lättare uppstå. Grönområden i anslutning till bostäder kan ha positiv
inverkan på den sociala sammanhållningen i bostadsområdet.

Kypetgården.
Foto Dag
Ekelund

Klimatanpassning
Grönområden kommer att spela en allt viktigare roll som klimatreglerare. I Sverige kan
vi räkna med intensiv nederbörd oftare, och att havets medelvattenyta och årsmedel
temperaturen stiger. En stor utmaning är hur bebyggelsen ska skyddas.
Grönområden kan förbättra luften och sänka temperaturen i staden, och kan också
hantera ökade vattenmängder. Vegetationen i en park kan filtrera bort upp till 85 procent
av luftföroreningarna i området, och motsvarande siffra för en gata med omgivande träd
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är upp till 70 procent. Det är därför viktigt att grönområden kompenseras tillräckligt på
klimatstrategiska platser i takt med att andelen hårdgjord yta ökar.
Grönytor har stor betydelse för att reducera risker och konsekvenser vid översvämning,
dagvattenhantering etc. Som komplement till grönområdesplanen finns bra underlag även i
översvämningskartering, stabilitetskartering och riktlinjer för dagvatten.
Grönstrukturen bidrar till ett mer hälsosamt och behagligt klimat genom att rena luften för
föroreningar, utjämna temperatursvängningar, dämpa vind och buller, höja luftfuktigheten,
skydda mot skadligt UV-ljus genom att bidra med skuggande miljöer.

Barriärer
Barriärer till grönområden kan t.ex. vara vägar, järnvägar och kraftledningar. Transport
infrastrukturen har ständigt ökat de senaste 50 åren och inget tyder på att utvecklingen ska
mattas av. Hitintills har föga gjorts för att minska de barriäreffekter som infrastrukturen
utgör.
En viktig åtgärd för att minska barriäreffekterna kan vara att skapa passager där vägar
korsar viktiga grönstråk. För friluftslivet är det viktigt med passager för bl.a. gående och
cyklister. För djurlivet är faunapassager viktiga, t.ex. för att djur ska nå övervintringsplatser.
Vid vattendrag kan vattentrummor och broar vara betydelsefulla för att växter ska kunna
spridas eller djur kunna passera. Vattendrag kan samtidigt utgöra barriärer som gör det
svårt för människan att nå grönområden.

Konflikter
Mot alla ovan nämnda värden i grönområdena står städers tillväxt. De flesta tätorter växer,
antingen befolknings- eller ytmässigt. Städer växer både inåt genom förtätning och utåt
genom utbredning. Förtätningen kan bl.a. ställas mot grönstrukturens kulturhistoriska
betydelse.
Byggande av bostäder, verksamheter och infrastruktur kan medföra ingrepp som ökar
fragmenteringen av grönområden. Grönområden blir ofta naggade i kanten eller delas upp
i mindre delar till följd av exploatering. Om en tätortsutbyggnad eller förtätning sker på rätt
sätt, med hänsyn till grönytornas kvaliteter eller skapande av nya grönytor, kan dock goda
boendemiljöer skapas.
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Rya åsar. Foto Dag Ekelund
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Grönområden och stråk
i Borås Stad
Grönområden och stråk i Borås Stad redovisas i denna inventering till grönområdesplanen.
Inventeringen har vägt samman olika gröna intressen och indelar därefter områdena i de
fyra klasser, vars innebörd grönområdesplanen fastslår.
Inventeringen ska ge vägledning för avvägningar mellan olika intressen. Fördjupad
information om respektive område finns hos de tekniska förvaltningarna.

Grönstruktur i Borås
I Borås Stad finns stråk av betydelse för såväl djur- och växtlivet som för människan. Dessa
gröna stråk har ritats in på kartor: de gröna stråken är värdefulla för djur- och växtlivet och
de röda stråken visar utgångar för människan till strövområden i Borås. Om dessa stråk
bebyggs så försvinner en kedja av viktiga grönområden.
Gröna stråk för djur- och växtlivet

Stråk längs med vattendrag som är värdefulla för djur- och växtlivet. Stråken vid
Kvarbäcken och vid södra delen Öresjö är viktiga för hasselmusen. Stråken är gröna
korridorer för djur- och växtlivet. Dessa stråk har klass I eller II.
Stråk för människan

De röda pilarna visar mänskliga stråk och utgångar till viktiga strövområden. Dessa kan
flyttas, men ska i så fall kompenseras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till
sina rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.
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Lekplatser

Lekplatser markerade som enskilda objekt (punkt på kartan) har besöksvärden. Dessa är
även tillgänglighetsanpassade. Lekplatserna har klass III.
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Stadsdel Norr

Fristad tätort
1 Naturområde vid folkhögskolan			

Stadsdelspark

Naturområdet vid folkhögskolan i Fristad består av skogs- och odlingsmark. I området
finns elljusspår samt kulturvandringsled. Av översiktsplanen framgår att det är en värdefull
kulturmiljö. Området har mycket höga naturvärden, höga friluftsvärden samt värden för
lokal utveckling. Klass II
2 Naturområde vid Påtorp					Stadsdelspark

Naturområdet vid Påtorp består mest av skogsmark. Där finns fornminnen, en skolskog
och lekplatsen Hedagårdsparken. Området vid Påtorp har rekreationsvärden, besöksvärden
och mycket höga naturvärden. Klass III
3 Naturområde utmed Munkån				

Grönt stråk

Av översiktsplanen framgår att naturområdet utmed Munkån är en värdefull kulturmiljö
och att området bör upprustas. Det har mycket höga naturvärden samt rekreationsvärden
och värden för lokal utveckling. Klass I
4 Naturområde i Asklanda 				

Närpark

Naturområdet i Asklanda ligger vid strandlinjen mot norra delen av Öresjö. Det består
av skogsmark och är en viktig passage för den biologiska infrastrukturen. I området
ligger Asklanda badplats. Grillplatser finns i området. Av översiktsplanen framgår att
naturområdet bör göras tillgängligt. Området har mycket höga naturvärden. Det har höga
frilufts- och rekreationsvärden samt värden för lokal utveckling. Klass I
5 Naturområde vid Mölarp/Gingri			

Strövområde

Naturområdet vid Mölarp/Gingri är ett skogsområde med gångvägar. Området är
av riksintresse för natur- och kulturminnesvård. Det är en värdefull kulturmiljö och
ett naturreservat. Flera vandringsleder samt naturstigar utgår från Mölarps kvarn.
Sparsörs AIKs elljusspår passerar genom området. Området har högsta naturvärde,
rekreationsvärden och värden för lokal utveckling. Klass I
6 Badplats Skalle						Träffpunkt

Skalle badplats ligger på östra sidan av Öresjö, intill skogsområdet och naturreservatet
Mölarp. En promenadstig finns mellan badplatsen och fågeltornet vid Skalle. I området
finns flera grillplatser. Badplatsen har höga friluftsvärden. Klass II
7 Naturområde i Sparsör					Närpark

Naturområdet i Sparsör består av skogsmark. Där finns elljusspår och en fotbollsplan.
Grönområdet har högt friluftsvärde. Klass III
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Centrum
1 Kypeterrängen						Strövområde

Kypeområdet är ett välbesökt strövområde i skogsmiljö. Här finns sjöar och en attraktiv
friluftsgård med servering, Kype badplats och många motionsspår. Vid sjöarna finns också
möjlighet till fiske. Här finns boulebana, beachvolleyplan och utegym samt möjlighet till
pulka- och skridskoåkning på vintern. Det finns grill- och sittplatser.
Terrängen är kuperad och består främst av granskog. Knalleleden, som ingår i ett riksnät
av vandringsleder, går genom området. En ny vandringsled om 8,7 km har gjorts. Vid
Tossserydssjöarna finns en klättervägg. Där finns även ett alkärr.  I Kypeterrängen finns
lekplatserna Högvallagatan och Liljeberget och skolskogar.
Översiktsplanen anger verksamheter, alternativt läge för Sjöbovallen och naturområde som
möjlig markanvändning. Kypeterrängen har höga friluftsvärden och rekreationsvärden.
Delar av den västra delen av området har höga naturvärden. Delar av området har
besöksvärden och värden för lokal utveckling. Klass I
2 Borgarskogen						Närpark

Borgarskogen är en skog som främst används för rekreation och hundpromenader. Ter
rängen är kuperad. I området finns egenskapade kolonilotter och lekplatsen Borgarskogen.
Översiktsplanen anger bostäder, flerbostadshus, som möjlig markanvändning i den södra
delen. Borgarskogen har besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Delar av om
rådet har värden för lokal utveckling. Klass III
3 Lekplats Klostergården					Träffpunkt

Lekplatsen Klostergården ligger i parkmiljö. Platsen har besöks- och stadsvärden samt
värden för lokal utveckling. Klass III
4 Sagaparken och Sagavallen				

Träffpunkt

Sagaparken upptas till största delen av Sagavallen, en idrottsplats med gräsplan. Där finns
också lekplatsen Sagavallen och orörda naturområden. Sagavallen har besöksvärden,
höga friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling. Området är ett populärt
promenadstråk och uppskattat av barnen för lek. Eventuellt kan det vara aktuellt med en
förskola i området. Grönområdet fortsätter på västra sidan av Kråkekärrsgatan.
Området runt omkring är så pass bebyggt att det är viktigt med friyta i området. Den västra
sidan av Kråkekärrsgatan kan bebyggas. Däremot bör naturområdena bredvid bollplanen
bevaras eftersom de höjer värdet på bollplanen. Det är viktigt att lyfta värdet på grön
området. Klass II Öster om Kråkekärrsgatan
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5 Tokarpsberg						Stadsdelspark

Tokarpsberg är ett högt berg, klätt med granskog. Flera stigar går genom området, som
nyttjas flitigt. Översiktsplanen föreslår att området används för Bergdalskolan; den södra
delen detaljplaneläggas för naturmark. Tokarpsberg har höga natur- och rekreationsvärden.
Norra delen har besöksvärden. Det är viktigt att bevara kullen. Klass II
6 Baldersplatsen						Träffpunkt

På Baldersplatsen finns en tillgänglighetsanpassad lekplats. Av översiktsplanen framgår att
det är en värdefull kulturmiljö. Platsen har besöks- och stadsvärden. Klass II
7 Lekplats Kullagatan					Närpark

Lekplatsen Kullagatan är en liten lekplats med besöks- och stadsvärden. Klass III
8 Grönområde vid Döbelnsgatan				

Närpark

Grönområdet vid Döbelnsgatan är en park med gångväg. Området har besöks- och stads
värden. Klass IV
9 Linnéparken						Närpark

Linnéparken är en viktig grön lunga på Norrmalm. Parken har sju små gröna rum, som
fått namn efter temat ”Intermezzo”. Temat syftar på att rummen skapar ett mellanspel i
parken, som har gott om installationer. I Linnéparken finns bl a stigar, berså och sittplatser.
Den är ett värdefullt grönområde med besöks- och stadsvärden. Klass II
10 Bergdalslyckan och Björkängsvallen 			

Träffpunkt

Bergdalslyckan är en fin skog med lövträd vid en damm. Området besöks bl a av närboende
och patienter från lasarettet. Björkängsvallen är en idrottsplats med föreningsgård och fot
bollsplaner. Området runt sjön vid Bergdalslyckan har höga naturvärden. Det har även
höga friluftsvärden och värden för lokal utveckling. Den norra delen av området har rekrea
tionsvärden. Delar av området har besöksvärden. Klass II vid sjön, Klass IV vid bollplan
11 Naturområde vid lasarettet				

Närpark

Naturområdet vid lasarettet är av ett skogsområde med varierad natur. Det är ett viktigt
grönområde nära sjukhuset och utgör ett grönstråk mot Kypeterrängen. Området är kupe
rat; här finns en idrottsplats och tennisbana, och genom området går gång- och cykelvägar.
Området har värden för lokal utveckling. Den västra delen har höga naturvärden. Klass III
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12 Fjärdingsparken						Stadsdelspark

Fjärdingsparken är en ny stadsdelspark på Hässleholmen. Den är betydelsefull eftersom den
ligger i ett område som är högt exploaterat. Den är byggd som en aktivitetspark och består
av skog med varierad natur. Den norra delen är kuperad med dramatisk natur. I den planare
parkdelen finns en lekplats för autistiska barn. Där finns också en scen, ett klätternät och
frisbeegolf. I Fjärdingsparken finns också en hundrastplats.
Området är ett grönstråk mot Kypeterrängen. Översiktsplanen anger bostäder, grupphus
eller flerbostadshus, som möjlig markanvändning. Den västra delen av parken har höga
naturvärden. Området har även besöksvärden och värden för lokal utveckling. Klass II
13 Grönområde vid Salmeniigatan			

Närpark

Ett stort gammalt träd finns på grönområdet vid Salmeniigatan. Av översiktplanen framgår
att det är en värdefull kulturmiljö. Området har besöks- och stadsvärden. Klass IV
14 Kvarnbergsparken					Närpark

Kvarnbergsparken är en kulturpark vid vattentornet från 1900. Området är en välbesökt
utsiktsplats och rymmer olika aktiviteter. Vid Engelbrektskolan finns en idrottsplats, och i
parken finns en lekplats. Området är kuperat med stigar genom parken, grillmöjligheter och
sittplatser. I parken finns en mindre konstgräsplan samt block (för klättring). Vintertid är
parken populär som pulkabacke. Kvarnbergsparken har höga friluftsvärden samt besöksoch stadsvärden. Klass II
15 Salängsparken						Närpark

Salängsparken är en park i stadsmiljö. Av översiktsplanen framgår att det är en värdefull
kulturmiljö. Parken har besöks- och stadsvärden. Klass III
16 Lekplats Nelsonparken					Träffpunkt

Lekplatsen Nelsonparken är tillgänglighetsanpassad för alla kategorier. Platsen har besöksoch stadsvärden. Klass III
17 Björkängsparken					Närpark

Björkängsparken är en naturmark med skog mellan Borås lasarett och Salängen. Parken är
ett viktigt grönområde nära sjukhuset. I parken finns sittplatser, gång- och cykelvägar. Där
finns också en lekplats. Björkängsparken har höga naturvärden och höga friluftsvärden.
Området har besöks- och stadsvärden. Klass III
18 Grönområde vid Övre Kvarngatan			

Närpark

Grönområdet vid Övre Kvarngatan innehåller en lekplats. Grönområdet har besöksvärden.
Klass IV
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19 Lekplats Villabergsplatsen				Träffpunkt

Vid lekplatsen Villabergsplatsen finns en grusad bollplan. Av översiktsplanen framgår att
det är en värdefull kulturmiljö. Villabergsplatsen har besöksvärden. Klass III
20 Lekplats kv Lärkan					Träffpunkt

Av översiktsplanen framgår att platsen är en värdefull kulturmiljö. Grönområdet vid
Brämhultsvägen har besöks- och stadsvärden. Klass III
21 Lekplats Kondoren					Träffpunkt

Platsen är en värdefull kulturmiljö. Lekplatsen Kondoren har besöks- och stadsvärden.
Klass III
22 Naturområde vid Hässleholmssjöarna		

Stadsdelspark

Lilla och Stora Hässleholmssjön omges av våtmarksväxter. Vid sjöarna finns bryggor
och stigar. Området har betydelse för bl a fisket. Översiktsplanen anger bostäder, fler
bostadshus, som möjlig markanvändning för del av området. Den norra delen har höga
naturvärden och friluftsvärden. Området har även besöksvärden, rekreationsvärden och
värden för lokal utveckling. Klass II
23 Skogstomteparken					Närpark

Skogstomteparken är en park med stigar och bänkar. I parken finns en lekplats. Av över
siktsplanen framgår att det är en värdefull kulturmiljö. Parken har besöks- och stadsvärden.
Klass III
24 Kv Astern							Närpark

Naturområdet på kvarteret Astern har besöksvärden. Klass III
25 Stadsparken						Stadsdelspark

Stadsparken är Borås äldsta kulturpark. Den anlades 1897 och byggdes ut i etapper till
1938. Dess äldre delar har i stort sett bevarats sedan tillkomsten. Det är en plats där
man kan följa årstidernas växlingar. Blommorna är centrala i parken, där det förutom
planteringar även finns badhus, scen, uteservering, bangolf och en ny, interaktiv lekplats.
Parken är populär för alla som sommartid vill äta lunch i gröngräset, eller bara sitta och
njuta av blomsterprakten. Området är attraktivt med sin närhet till Viskan och används
flitigt. Stadsparken är Borås Stads ”Central Park” med höga besöks- och stadsvärden.
Utveckling av dessa värden pågår. Klass I
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26 Anna Lindhs park					Träffpunkt

Anna Lindhs park är en park i stadsmiljö. Den har skapats till minne av Anna Lindh
och innehåller skulpturen ”Non violence” av Carl Fredrik Reuterswärd. Det finns även
fornminnen i parken, som har besöks- och stadsvärden. Klass I
27 Europaplatsen						Närpark

Vid kvarteret Vitsippan finns skulpturen av Pinocchio i parkmiljö. Parken har besöks- och
stadsvärden. Klass I
28 Annelundsparken 					Stadsdelspark

Annelundsparken köptes av Borås Stad 1945. I parken finns Annelundsvillan med serve
ring. Annelundsparken domineras av bok och tall. Här finns planteringar och stora bestånd
av azaleor och rhododendron. Genom området finns ett gångsystem för promenader
och motion. Här finns också gott om sittplatser och lekplatsen Lekfortet, som är Borås
största lekplats. Området är välbesökt. Annelundsparken har höga besöks-, frilufts- och
stadsvärden. Området har också mycket höga naturvärden. Klass I
29 Örnslänten						Träffpunkt

Av översiktsplanen framgår att slänten är en värdefull kulturmiljö. Grönområdet vid Anne
lundsparken har besöks- och stadsvärden. Klass III
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Sjöbo
1 Rya åsar							Strövområde

Rya åsar är ett naturreservat med rester av ett gammalt kulturlandskap. Strövområdet
har omväxlande natur med ekskogar, gammal granskog, hasseldungar och rester av
odlingslandskap. Det finns gångvägar, stigar och två utsiktsplatser. Björbostugan ligger
i området, och lekplatserna Ryda och Hestra klint. Rya åsar har högsta naturvärde och
rekreationsvärden. Den norra delen har höga friluftsvärden och besöksvärden. Klass I
2 Almenäs 							Stadsdelspark

Almenäs ligger vid den sydligaste delen av Öresjö. Där finns den populära badplatsen
Almenäs och odlingslotter. Intill området finns en båthamn. Området är ett välbesökt
utflyktsmål. Där finns också en skolskog. En gångbro över Viskan förbinder området med
Sjöbo. Almenäs har mycket höga naturvärden och höga naturvärden. Området har höga
frilufts- och rekreationsvärden samt värden för lokal utveckling. Klass I
3 Stråk vid Öresjö						

Grönt, rött stråk

Stråket vid Öresjö består av ömsom skog och ömsom privata fastigheter. Det är ett
hasselmusstråk och har naturvärden. Klass I
4 Örestrand							Stadsdelspark

Örestrand är ett skogsområde utmed strandlinjen och omfattas av strandskydd. Där
ligger ett koloniområde och ett alkärr. I området finns en badplats. Översiktsplanen
anger utflyktsmål, rekreation och bostäder i flerbostadshus som möjlig markanvändning.
Örestrand har höga naturvärden. Klass III
5 Grönområde vid Björklundavägen			

Träffpunkt

Grönområdet vid Björklundavägen är en park med besöks- och stadsvärden. Klass III
6 Naturområde Sjöliden					Träffpunkt

Naturområdet vid Sjöliden består av ett skogsparti. Där finns lekplatsen Sjöliden. Grön
området har besöks- och stadsvärden. Klass III
7 Lekplats Dungen						Träffpunkt

Lekplatsen Dungen ligger i en skogsdunge. Lekplatsen har besöks- och stadsvärden. Klass
III
8 Naturområde vid Sjöbo sommarstad			

Närpark

Naturområdet omfattar ett skogsområde vid Sjöbo sommarstad. Området har höga natur
värden, rekreationsvärden och värde för lokal utveckling. Klass III
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9 Grönområde vid Skogsfrugatan				

Träffpunkt

Grönområdet vid Skogsfrugatan består av en öppen yta och ett skogsparti. Grönområdet
har besöks- och stadsvärden. Klass III
10 Grönområde vid Norra Sjöbogatan			

Träffpunkt

Grönområdet vid Norra Sjöbogatan är en park med besöks- och stadsvärden. Klass IV
11 Ekängsliden 						Träffpunkt

Grönområdet vid Ekängsvägen är en park. med en lekplats. Parken har besöks- och
stadsvärden. Klass III
12 Långestenslyckan					Närpark

Långestenslyckan är ett skogsområde. Området utgör ett grönt stråk med gång- och cykel
väg samt två lekplatser: Långestenslyckan och Björkhemsgatan. Det finns en industri vid
området. Översiktsplanen anger bostäder, villor, som möjlig markanvändning. Långe
stenslyckan har höga naturvärden, besöksvärden och värden för lokal utveckling. Klass III
13 Trollskogen						Stadsdelspark

Trollskogen består främst av tät gammal granskog. Det är ett attraktivt och välbesökt
naturområde utmed Viskan. Här finns campingplatsen Saltemad, Sjöbo sommarstad,
Sjöbovallen med konstgräsplan, och Sjöbo badplats. En gångbro över Viskan knyter
ihop området med Almenäs. Här finns gång- och cykelvägar, och Knalleleden går genom
området.  I skogen finns lekplatserna Lindormsgatan och Sjöboparken samt en skolskog.
Översiktsplanen anger bostäder; villor, gruppphus, flerbostadshus som möjlig mark
användning på en mindre yta av skogen. Trollskogen har mycket höga naturvärden och
höga naturvärden. Området har höga friluftsvärden. Det har besöks- och rekreationsvärden
samt värden för lokal utveckling. Klass II
14 Grönområde vid verksamhetsområde		

Rött stråk

Grönområdet vid verksamhetsområdet är en park med besöks- och stadsvärden. Klass
III
15 Sommarleken						Träffpunkt

Sommarleken är en park med en lekplats. Parken har besöks- och stadsvärden. Klass III
16 Tomteparken						Träffpunkt

Tomteparken är en park med en lekplats. Parken har besöks- och stadsvärden samt värden
för lokal utveckling. Klass III
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17 Johannelundsparken					Närpark

Johannelundsparken är ett skogsområde med en bollplan samt gång- och cykelvägar. Parken
har betydelse som ett grönstråk från Kypeområdet till Trollskogen. Johannelundsparken har
höga naturvärden och rekreationsvärden. Klass III
18 Lekplats Blombacken					Träffpunkt

Lekplatsen Blombacken ligger i en parkmiljö med besöks- och stadsvärden. Klass III
19 Naturområde vid Borås djurpark			

Träffpunkt

Naturområdet vid Borås djurpark är ett skogsområde. Förbifart Sjöbo kommer att gå
genom området. Kommunen ser över markanvändningen för området inom ramen för
projektet Borås Event. Området har höga naturvärden. Klass IV
20 Lekplats Gabriellaplatsen				Träffpunkt

Lekplatsen Gabriellaplatsen ligger i en parkmiljö. Parken har besöks- och stadsvärden.
Klass III
21 Erikslundsplatsen					Närpark

Eriklundsplatsen är en skogsbeklädd kulle vid Campinggatan. Där finns lekplatsen Eriks
lundsplatsen. Området har besöksvärden. Klass III
22 Broplan							Träffpunkt

Broplan är ett idrottsområde utmed Viskan. Större delen är en inhägnad konstgräsplan.
Broplan har höga friluftsvärden. Klass IV
23 Stenparken						Träffpunkt

Stenparken är en skogsdunge med en kulturminnessten. Parken har besöksvärden. Klass
IV
24 Grönområde på Alideberg		

Närpark

Grönområdet i bostadsområdet Alideberg består av en parkmiljö. Där finns lekplatsen
Högsboparken. Grönområdet har besöks- och stadsvärden. Klass III
25 Björbobacken						Träffpunkt

Björbobacken ligger vid Rya åsar. Området har rekreationsvärden. Klass IV
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Stadsdel Väster

Ekås
1 Naturområde vid Elfsborgsstugan 			

Strövområde

Sedan Elfsborgsstugan byggdes på 20-talet har området varit ett populärt friluftsområde.
Vid Elfsborgsstugan finns elljusspår och skidspår. Vid Ebbared Östergården finns rester av
ett gammalt odlingslandskap. Området har frilufts- och rekreationsvärden. Klass III vid
bebyggelse, Klass II resterande område
2 Ryssbybäcken						Grönt stråk

Ryssbybäcken är tämligen opåverkad. Området vid bäcken har höga naturvärden. Klass II
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Göta öster
1 Druveforskullen						Närpark

Druveforskullen är en skog med naturliga stigar och en lekplats. Kullen har höga natur
värden samt besöks-, frilufts- och stadsvärden. Klass III
2 Älvsborgskullen						Närpark

Älvsborgskullen är ett landmärke på Göta. Det är en skog med brant terräng. I området
finns stigar och grillplatser. Vid kullen finns en försvarsanläggning med bergrum och
ställverk. Kullen är relativt centralt belägen vid ett flerbostadshusområde. Älvsborgskullen
har värden för lokal utveckling. Klass III
3 Kaptensplatsen						Träffpunkt

Kaptensplatsen är en park med en lekplats. Parken har besöks- och stadsvärden. Klass III
4 Majorslunden 						Träffpunkt

Majorslunden är en iordningsställd park med stora perenna planteringar. Anläggningen
är uppbyggd på olika rum omgivna av idegranshäckar. Där finns också en gräsyta för
rekreation, en krocketbana och en lekplats. Av översiktsplanen framgår att det är en
värdefull kulturmiljö. Majorslunden har besöks- och stadsvärden samt värden för lokal
utveckling. Klass II
5 Götavallen							Träffpunkt

Götavallen är ett idrottsområde med en fotbollsplan och en boulebana. Götavallen har
höga fritidsvärden. Klass IV
6 Naturområde vid järnvägen				

Närpark

Naturområdet vid järnvägen består av ett skogsområde med höga naturvärden. Klass IV
7 Naturområde mellan Kristineberg/Åhaga		

Närpark

Naturområdet mellan Kristineberg och Åhaga består av ett skogsområde med naturliga
stigar. Det ligger vid Lillån och har rekreationsvärden och värden för närboende. Klass III
8 Naturområde utmed Lillån				

Grönt stråk

Naturområdet utmed Lillån har höga naturvärden och rekreationsvärden. Klass I
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9 Naturområde längs Viskan				

Grönt stråk

Viskan har sedan Borås grundades varit avgörande för stadens utformning. Vid Viskan
uppfördes den första bebyggelsen, och vattnet var en förutsättning för textilindustrin.
Viskan har fortfarande stor betydelse för stadsbilden. Strandlinjerna har stor betydelse
för djur- och växtlivet. Översiktsplanen anger rekreation som lämplig markanvändning.
Området har högsta värde med höga naturvärden. Två mindre områden har höga
friluftsvärden. Klass I Obebyggda/oexploaterade områden vid Viskan
10 Furuberg							Närpark

Furuberg är ett skogsområde med naturliga stigar och lekplatsen Svalgångsgatan. Samhälls
byggnadsförvaltningen har detaljplaneuppdrag här. Furuberg har besöksvärden och värden
för lokal utveckling. Klass III
11 Röjdeparken						Närpark

Röjdeparken är kuperad och bevuxen med blandskog. Där finns en gång- och cykelväg och
lekplatsen Fatbursparken. Röjdeparken är viktig för omkringliggande bebyggelse. Den har
besöks- och stadsvärden. Klass III
12 Svedjehöjden						Närpark

Svedjehöjden är ett kuperat naturområde med gran- och lövskog. Den har värden för lokal
utveckling. Klass IV
13 Hedvigsborgs idrottsplats				Träffpunkt

Hedvigsborgs idrottsplats har fotbollsplaner och ligger vid ett skogsområde. Översikts
planen anger verksamheter och handel som möjlig markanvändning. Hedvigsborgs idrotts
plats har höga friluftsvärden. Klass IV
14 Lekplats Völundsparken				Träffpunkt

Lekplatsen Völundsparken ligger i en skogsmiljö och har besöks- och stadsvärden. Klass
III
15 Drakskeppsparken					Träffpunkt

Drakskeppsparken är ett skogsområde på Göta. I parken finns en lekplats. Parken har
besöks-, frilufts- och stadsvärden. Klass IV
16 S:t Sigfrids Griftegård					Träffpunkt

S:t Sigfrids Griftegård är Borås största begravningsplats. Kyrkogården har landskaps
karaktär. Den består av ett kuperat område med dammar, trädgrupper och skogsområden.
Kyrkogården har frilufts- och stadsvärden. Det är viktigt att ta hänsyn även till Viskans
värde. Klass II
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17 Osdal/Bråt						Strövområde

Naturområdet vid Osdal/Bråt är ett rekreationsområde som används för promenader,
ridning, hundträning m m. Det domineras av öppna hedmarker, som används som militärt
övningsfält. Området har stor betydelse för fågellivet. Översiktsplanen anger verksamheter,
fritid, natur och skjutfält som möjlig markanvändning. Den nya riksväg 27 kommer att gå
genom området. Området har högsta naturvärde, frilufts- och rekreationsvärden. Klass II
18 Gässlösa							Strövområde

Gässlösa är ett värdefullt kuperat naturområde, med barr- och lövskog, mossmark och
fuktängar. Området ska göras i ordning till rekreationsområde. Invid Gässlösa gamla
soptipp finns en ny idrottsanläggning med bl a två konstgräsplaner. I området finns cykeltrial, ridvägar och en djurbegravningsplats. Det ska vara ett generationslöst idrotts- och
friluftsområde med bl a boulebanor samt i framtiden ev elljusspår samt moutainbikeled.
I området finns tre skolskogar och lekplatsen Visthusparken. I den södra delen finns en
nyckelbiotop.
Området skärmar av industriområdet på Gässlösa. Den västra delen har högsta naturvärde.
De centrala delarna har vissa naturvärden och friluftsvärden, och den sydliga ett värde för
lokal utveckling. Hela området har besöks- och rekreationsvärden. Klass II
19 Flymader							Strövområde

Flymader är ett strövområde som utgörs av skog, både gammelskog och barrskog, och
till viss del av en mosse. Flysjön omges av lövskog där det finns stigar. Transåssjön är en
populär badsjö med grillplats. I den centrala delen finns en nyckelbiotop och i området
finns en skolskog.  Området mynnar ut i ett naturreservat.  Översiktsplanen anger bostäder
i form av villor och verksamheter som möjlig markanvändning. Där framgår även att VAsanering krävs vid permanentning eller förtätning. I Flymader finns höga naturvärden och
rekreationsvärden. Området vid Flysjön har värden för lokal utveckling. Klass II
20 Sydvästra Flymader					Strövområde

Naturområdet består mest av skogsmark. Genom området går den gamla vägen som förr
i tiden användes av knallarna. Naturområdet söder om Flymader har rekreationsvärden.
Klass IV
21 Sydöstra Flymader					Strövområde

Naturområdet består mest av skogsmark. Genom området går den gamla vägen som förr
i tiden användes av knallarna. Naturområdet söder om Flymader har rekreationsvärden.
Klass IV
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Göta väster
1 Naturområde vid Pickesjön				

Strövområde

Naturområdet vid Pickesjön är ett populärt strövområde i skogsmiljö med gångvägar.
Där finns storlom. I området finns flera grillplatser samt två tillgänglighetsanpassade
fiskebryggor. Kommunen arbetar på att lyfta rekreationsområdet. Översiktsplanen anger
bostäder, verksamheter, fritid och natur som möjlig markanvändning. Vissa delar av
området vid Pickesjön har höga naturvärden. Den sydvästliga delen av området har vissa
naturvärden. Området har rekreationsvärden och höga friluftsvärden. Klass II
2 Naturområde vid Tränningstorpasjön			

Strövområde

Kring Tränningstorpasjön finns flera våtmarker. Där finns också lövskog kring ett gam
malt torp. Den nya sträckningen av riksväg 27 kommer att gå vid området. Översiktsplanen
anger bostäder, verksamheter, fritid och natur som möjlig markanvändning. Vissa delar
av området vid Tränningstorpasjön har höga naturvärden. Den sydöstra delen har vissa
naturvärden. Klass III
3 Naturområde längs Viskan				

Grönt stråk

Översiktsplanen anger fritid, natur, vägreservat, miljöriskområde och skjutfält som
möjlig markanvändning. Området vid Viskan har rekreations- och naturvärden. Klass I
Obebyggda/oexploaterade områden vid Viskan
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