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Grundförutsättningar 

 

Stiftelsen Skånska MTB Utveckling och MTB Skåne projektet: 

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling jobbar i Skåne för att främja utvecklingen av 

mountainbike som sport och friluftsaktivitet. Stiftelsen jobbar aktivt för att samla medel och 

kunskap för att kunna skapa bra lösningar som främjar mountainbike i samförstånd med andra 

nyttjandegrupper. MTB Skåne är ett projekt som stiftelsen driver för att få fram 500 km 

kvalitet-säkrade mtb leder i Skåne som i framtiden kan möta internationell standard. 

 

Under 2018-2020 driver Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling ett samordningsprojekt för att 

bistå markägare och kommuner med en ökad kunskap och en arbetsplan för hur man kan 

utveckla och skapa goda förutsättningar för stigcykling som välkomnar rätt målgrupper 

utifrån olika intressenters behov i området. 

 

Fastigheter: -, Gamla Härlövstippen.  

 

Markägare: Kristianstads Kommun 

 

Bakgrund: Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling kontaktades under våren 2019 av 

Kristianstads kommun med frågan om vi kunde bistå dem med input för hur man skulle kunna 

skapa publika stigar på den gamla soptippen, som nu går under namnet Härlövs Backarna. 

 

Då vi jobbar med utveckling av kvalitetssäkrade leder samt kommunikationen av dessa mot 

såväl lokala cyklister, som regionala cyklister och besökande i Skåne, har vi utgått från att 

eventuella framtida leder borde kunna ingå i vårt koncept MTB Skåne, där vi tar ansvar för 

skyltningar och bistår markägare med underhåll och tillsyn av lederna, antingen genom egen 

försorg eller genom att vi jobbar genom lokala föreningar och ger dem rätt riktlinjer för bra 

förvaltning och utveckling. 

 

Föreningar och/eller andra intressenter: Inte ringats in i denna rapport. Finns enligt 

kommunen ett stort lokalt intresse, från såväl enskilda cyklister till cykelklubbarna på orten. 

 

Kända restriktioner i området: Det är en gammal soptipp, så man ska/får inte gräva i 

marken. Mindre uthugg i slänter upp till ca 30 cm i bakkant bedöms kunna göras i 

anläggandet av stigar. De södra delarna har 2019 ännu inte täckts färdigt eller blivit 

besiktigade eller godkända från Länsstyrelsen för vidare nyttjande. 

 

  



Mål med området:  

Målbilden för området borde vara att göra det mer attraktivt för aktivt friluftsliv genom 

stigcykling och framförallt skapa lösningar som välkomnar barn, ungdomar och nybörjare. 

Området har goda förutsättningar för detta och skulle även kunna rymma alternativa 

ruttdragningar där man bygger in svårare ledpartier för att även vara mer tävlingsinriktade 

cyklister till mötes, utan att behöva exkludera de primära målgrupperna som bör vara de som 

behöver förhållandevis lätta stigar och leder för att komma igång med sitt spontanidrottande 

och friluftsliv. 

 

Området har goda förutsättningar att även skapa ytor för annan aktivitet och lek samt kunna 

erbjuda plats för fikor mm. Det skulle passa väl med områdets cykelsstigar att även jobba med 

uppförande av t ex en pulkabacke, ett utegym, lekplatsområde, löpspår och promenadspår. 

 

 

Makroperspektiv på området:  

Området ligger i en urban kontext vilket gör att man bör räkna på ett stort antal nyttjare av 

stigar och leder. Stigcykling upplevs som en stor aktivitet i Kristianstad med omnejd. Det 

engagerar många personer, såväl organiserat som oorganiserat. Runt om i kommunen finns 

kända, men inte alltid utpekade eller utmärkta områden för stigcykling. Många områden i 

norra delarna är av en lite svårare karaktär av stigar medans man i södra delarna av 

kommunen kan hitta lätta, fina stigar. Det pågår även en del utvecklingsförsök av nya, publika 

områden. Bland annat i Lerjevallen och i Vångaberget där förutsättningarna att skapa lättare 

stigar inte är lika goda som på Härlövsbacken.  

 

Man bör dock ha med sig vad som är på gång i andra områden så att kommunen kan få ett så 

brett utbud av stigar och leder som möjligt. Det kanske även kan gå att skapa större projekt 

och finansieringslösningar som täcker in flera områden? 

 

En subjektiv bedömning av läget på Härlövsbackarna är att det främst kommer besökas för att 

det kommer finnas roliga leder som är lättillgängliga. Det urbana läget inte ger en så stark ”ut 

i naturen” upplevelse. Samtidigt erbjuder vyerna norröver och åt nordväst på delar av 

Vattenriket och tar en på en ganska kort stund bort från den urbana kontexten.  

 

Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring)  

Ej diskuterats. Antingen är kommunen själva ägare till spåren, eller så kan en diskussion föras 

med Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling. Då området även bör och kan hysa andra intressenter 

vore det att föredra om kommunen själva står för upplåtelsen av spåren.  

 

Tillstånd: 

Vi har inte undersökt vilka tillstånd som kommer krävas i området. Vi har per 23 sep 2019 

fått besked om att norra delarna är godkända från kommunen att kunna komma igång med 

stigarbeten relativt omgående. De södra delarna är ännu inte tillgängliga men bör i allra 

högsta grad ingå i den större planen för området. 

 

Organisering och genomförande: 

Denna fråga har ännu inte diskuterats i detalj och hänger samman med finansiering.  

 

Det finns sannolikt ett stort intresse bland de ideella krafterna runt om i Kristianstand att 

hjälpa till med stigbygget. Det man ska fundera kring är att erfarenheterna kring detta är att 

sådant arbete ofta leder till att man inte håller den röda tråden från planeringen mot tänkta 



målgruppen. För ett bra genomförande behövs en ansvarig person som säkerställer 

genomförande enligt bestämda planer. Kreativiteten och viljan bland ideella är fantastisk, men 

utan tydlig ledning blir det tyvärr ofta fel och det skapas leder som inte matchar tänkta 

målgrupper. 

 

Finansiering:  

Ska diskuteras. Först måste strategi för genomförande väljas.  

 

Det borde vara rimligt för kommunen att få medel beviljade från Sparbanken 1826 om man 

själva kan möta upp med en del medfinansiering. Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har en 

större ansökan inne hos Allmänna Arvsfonden, från vilken man kan använda en del medel om 

den blir beviljad. 

 

Det finns även möjlighet att göra ett Leaderprojekt kring området. Detta kräver sannolikt att 

kommunen tar på sig att leda projektet. Vår erfarenhet är att det ideella inte har tillräckliga 

resurser, vare sig i tid eller för att hantera likviditeten, för att äga denna typen av projekt i 

Leaderkostym.  

 

Med det större perspektivet man kan ha på kommunen och dess möjlighet att utveckla 

områden för stigcykling bör man överväga att tänka lite större än bara Härlövs backar. Med 

en kompetent projekt- och ledutvecklare bör man på tre år kunna utveckla färdigskyltade 

områden med bra stigar på såväl Härlövs backar som i Vånga och på Lerjevallen.  

 

Det är rimligt att under en sådan projekttid även ha förprojekterat ytterligare 2-3 områden 

med tillstånd, marklov och nya projektpengar. Sådana områden finns t ex vid Stackedala, 

Degeberga, Bockeboda och Yngsjö. Denna nästa fas skulle då också kunna sammanfalla med 

ett färdigställande av hela området kring Härlövsbackar enligt den visionsbild som ges i 

denna rapport. 

 

Det finns personer inom kommunen med lämplig kompetens och med stark förankring i de 

ideella föreningarna som skulle kunna genomföra ett sådant projekt på ett bra sätt. I 

samverkan med Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling skulle man då kunna arbeta för en riktigt 

god utveckling av hela kommunen utbud av stigar och leder. Ett sådant projekt kan antingen 

vara ett gemensamt Leaderprojekt mellan Kommunen och Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling 

eller ett helt eget projekt inom kommunen, finansierat via Sparbanken 1826 och kommunen. 

 

Övrigt:  

Rapporten är ett utkast för vidare diskussion kring framtida genomförande, organisering, 

finansiering. Föreslagna rutter kan och kommer ändras något vid mätningar av lutningarna 

längs stigarna. Korrigeringarna bedöms bli ringa utifrån underlagen. Vid arbeten i marken kan 

även oförutsedda hinder uppstå som motiverar korrigeringar av leddragningen under arbetets 

gång. Håller denna risken som ganska låg då det rör sig om en nyligen täckt soptipp som 

verkar ha väll dokumenterat att det finns goda marginaler med jord och grus i täcklagret. 

 

Rapporten är framöver framställd i tre delar. Den första, Områdesanalys,  är områdets 

övergripande förutsättningar för mtb leder och samverkan med andra intressen som kan mötas 

upp i området. Denna delen tar sikte på en slutgiltig, framtida lösning av hur området skulle 

kunna disponeras för att matcha mtb spåren mot andar intressen i området. 

 



Den andra är en ”visionsplan” hur man på lång sikt tar vara på områdets potentiella att hysa 

attraktiva, publika mtb leder 

 

Den tredje delen fokusera på hur man relativt omgående kan komma igång på de norra 

delarna, då det redan nu finns tillstånd att påbörja arbetet här. Kopplat till denna delen görs 

även en kostnadsuppskattning av genomförande för dessa stigar. Stigarna planeras också så 

att de i ena fallet matchar den möjliga långsiktiga planen för området. Den andra stigen bör 

görs i ett enklare utförande för att på sikt kunna flyttas över mot de södra delarna och lämna 

plats för lekytor, utegym mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Områdesanalys: 
 

 

Positiva Points of interests:  

- Hela områdets läge med närhet till staden 
- Parkeringsplatsen en bra centralpunkt att utgå ifrån 
- Alla höjder och backar 

 

Negativa Points of interests:  

- Vägnätet i området, viktigt att inte skapa korsningar som kan leda till fara eller för 
hög fart vid passager. God sikt och stigar som leder till låg hastighet vid passager 
kommer vara viktiga 

- Kommande motionsspår, undvik korsningar där det inte råder god visuell kontakt, 
minimera antalet korsningar. Se visionsbilden för området. 

- Potentiella pulkabacken, se visionsbilden av området 
- De låglänta områdena som omger backarna 
- Tillfarten över gångbron. Kräver smart design för att leda cyklister rätt så de inte 

genar nerför backen och skapar oönskade stigar. 
 

Tysta områden för fritt strövande 

Området omges av utsträckta områden som kan välkomna ej ledbaserat friluftsliv. Jag tänker 

att dessa områden också kan ge det utrymma för ”tysta” områden som naturen bör erbjuda 

stadens invånare. Med detta perspektiv bör de ses som del av planeringen av backarna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Områden tillgängliga för vandrande motionärer 

Det finns idag framtagna strövstigar och leder intill området. Målgruppen vandrande och 

strosande medborgare har här områden som lämpare sig väl för deras behov, vilket bör antas 

vara rimligt att motivera att de inte behöver så mycket mer yta för sitt nyttjande. Det bör 

motivera att låta Härlövsbackarna att bli ett område för ett lite mer aktivt sportande och 

friluftslivs. 

 

 
 

  



 

Områden som inte lämpar sig för cykelstig 

När jag flyttar perspektivet närmre backarna kan jag se att hela området omges av en relativt 

låglänt område. Detta är sällen särskilt lyckat att förlägga leder här då vatten och fukt 

tillsammans med hög volym av nyttjare är den enskilt största orsaken till dyra anläggningar 

som kräver omfattande underhåll. För att skapa bra stigar för cykling i området bör man helt 

undvika att vara i dessa områden. 

 

 
 

  



Önskemål om hävdade områden inom området 

I diskussioner med kommunen och då främst tekniska nämnden lyftes önskemålen fram om 

att kunna håll delar av området hävdat av betesdjur i framtiden för att undvika tillväxten av 

ved-aktig växtlighet samt hålla nere underhållskostnaderna. Jag ser potentiella i att låta 

slänterna i syd, syd ost och åt öst vara hägnade och betade och samtidigt ha stigar för cykling 

inom området. Man kan med slänterna jobba in tekniskt svårare stigar som matchar mer 

erfarna cyklister. Genom att göra dem tekniskt utmanande får man ner farten och kan därför 

matcha stigarna med betesdjur.  

 

 
 

  



Intressanta områden för annat nyttjande 

En viktig del med hållbara stigar är att titta på den sociala hållbarheten. Jag tycker att 

intresset tangerar andra intressen som med lätthet kan matchas och skapa ett 

multifunktionellt område. För även om cyklister gärna cyklar, så kommer de även vilja få 

ta del av vackra vyer, vara i den attraktiva miljön, ha möjlighet att pausa, vila ta en fika 

eller liknande. I än större utsträckning om man vill satsa på ett område för barn och 

nybörjare. Med ett vidare tänkt kan man skapa ett område för heldagsutflykt där cyklingen 

kan vara den drivande orsaken till varför man vill uppehålla sig i området.  

 

Jag ser tre viktiga punkter för annan aktivitet i området. Dels är det området i nordväst 

som på sikt skull vara lämpligt att ha som öppen parkyta med bord, bänkar, grillplats och 

lekplats så att familjer kan uppehålla sig i området. Antingen bara för att det är trevligt, 

men än mer som ett viktigt komplement för att få barn och ungdomar i rörelse. Kan hela 

familjen få ha en bra stund i området ökar sannolikheten att fler barn provar på att cykla 

på de omgärdande stigarna och börjar ta de av ett aktivare liv. 

 

På toppen i nordöstra området skulle man med fördel kunna ha ett utegym. Från 

utegymmet ser man både staden och ut över landsbygden. Det blir även en ”exponerad” 

yta som kan inge trygghetskänsla för den som nyttjar gymmet. Det bör även ses som ett 

välkommet tillskott för klubbar som vill ha sina cykelträningar i området att man även kan 

väva in andra träningspass i området. 

 

I dalgången som nu täcks i sydvästra hörnet finns en väldigt fin yta som skulle lämpa sig 

väl för pulkabacke. Vintertid när snön ligger tung kommer cyklingen lysa med sin 

frånvaro och man kan parallellt med backen lägga tekniskt svårare cykelstigar som har 

inbyggda trappsteg som på ett bra sett leder pulkaåkande barn upp till toppen igen med sin 

pulkor. Se mer under visionsbilden för området 

 

 

 

 

  



 
Möjligt motionsspår för löpare som synkar med cykelspår 

Jag tror att området med sitt utegym och sin park också med lätthet kan inhysa ett 

motionsspår för löpare. Jag har utgått från tanken att många barn som börjar komma igång 

med sin cykling vill ha sällskap av sina föräldrar. Genom att planera ett löpspår parallellt 

med det lättaste spåret kan man möjliggöra för familjers olika intressen att gemensamt 

komma ut och röra på sig. Motionsspåret bör vara i bark för att göra det ointressant att 

cykla på (blir trögtrampat) och skonsamt att löpa på. Det blir också ett tydligt signalspråk 

om man har stenmjöl på cykelstigarna och bark på löpspår, vid utegym och inom 

parkområdet.  

 

Motionsspårets dragning är helt anpassat efter områdets möjligheter att lägga bra 

cykelstigar och möjliggör då friktionsfria korsningar och passager. De nedre delarna i syd 

och öst bör ligga en bit upp på slänten, då även motionspår påverkar av långlänta och 

potentiellt blöta områden. 

 

 
 

 

  



Framtida områdesbeskrivning, en visionsbild. 

 
I ett försök att titta på området och hur det kan ser ut i framtiden har skissen nedan tagits 

fram. Den bygger på de avgränsningar som framträtt naturligt tidigare i denna rapport samt att 

man vill främja områden för lek-, fika, grilla och umgås, ett utegym, ett motionsspår och 

pulkabacke.  

 

Området kan då angöras från två håll. Antingen norrifrån, över gångbron. Här bör finnas 

information om området. Stigarna och motionsspåret som börjar här bör ge en känsla av entré 

till området. Här kan man starta sin cykeltur på antingen det gröna, lätta familjespåret som går 

moturs eller det svårare, mer krävande röda XC spåret som går moturs längs de östra och 

sydliga delarna av området. Även motionspåret som följer det gröna spåret för att sedan 

övergå att följa det blå spåret har en startpunkt här.  

 

Grundtanken för norra nordvästra området är att det ska upplevas som tillgängligt för 

familjeliv och stimulera barn och nybörjare att vilja cykla på stig, samtidigt som det erbjuder 

andra utemiljöer att leka och uppehålla sig vid. Vid slutet gröna spåret kan man vika över på 

ett blått spår, som erbjuder lite tekniska utmaningar. 

 

Det blåa spåret börjar med ”flowtrail” parti ner mot botten av området i syd/västra hörnet. Här 

passerar det ett flackare område som skulle vara lämpligt att ha ett större pumptrackområde i. 

Detta område bör även ha träningshinder mm och ska uppföras med hög kvaliteteskänsla.  

 

Detta område ligger precis intill den tänkta parkeringen till området och huvudentren. Här bör 

förutom parkering och wc faciliteter finns cykeltvätt, mekställ, infopoint mm. Det skulle 

också vara lämpligt att ge de ideella föreningarna som nyttjar området möjlighet att ha 

klubbhus och verktygsbod för att på ett enkelt sätt kunna stötta spåret med tillsyn, skötsel och 

vidarförädling.  

 

Öster om pumptrackområdet är en härlig backa som kan bli en fantastisk pulkabacke för 

vinterns lek. Med det i åtanke kan även ett vindskydd och grillplats med fördel finnas i 

närheten av parkeringen. Jag återkommer till pulkabacken under röda spåret. 

 

Det blåa spåret fortsätter/börjar vid parkeringen och följer en relativt flack sträckning runt 

backarna tillbaks mot gångbron norr. Blå spåret går sedan samma dragning som gröna tillbaka 

upp mot toppen där det viker av från gröna spåret. 

 

Längs hela den blåa bansträckningen (inkl gröna delen) löper ett löpspår som ska vara 

uppbyggt med bark som gör det segt och oattraktivt att cykla på, samt att det utmärker sig från 

cykelstigarna som är uppbyggda med stenmjöl. På så vis kan man även med barken markera 

utegym och lekområden för att styra cyklingen till rätt områden. 

 



 
 
Det röda xc spåret fokuserar på erbjuda lite mer krävande cykling i området och ligger till 

största delen inom området som kan hävdas med t ex får. Stigarna här har påfört ett grövre 

lager med mycket sten och mindre klippblock. När röda spåret når toppen ovanför den tänkta 

pulkabacken delar det sig i två spår. Det ena av dessa bör byggas trappliknande så det under 

pulkasäsongen kan fungerar som en trappa upp på toppen för stadens alla pulkaåkare. Spåret 

går sedan genom pumptrackområdet och ansluter på det blå spåret mot gångbron.  

 

Samtliga spår får två startpunkter, ett från södra parkeringen och ett från norra entrén. Det är 

därför viktigt att blåa spåret som går i ytterkanten av norra och östra delen byggs upp väl då 

det ska bära såväl ”gröna” cyklister som ”röda”. 

 

 

  



Färdigställande av norra delen 2020 

 
Då det givits tillstånd att anlägga slingor på norra delen av området, har detta förslag tagits 

fram för att få fram två slingor. En nybörjarvänlig, grön flowtrail som ska passa alla och en 

blå/röd som passar bättre för etablerade cyklister som vill ha en lite högre grad av teknisk 

utmaning. 

 

Jag har valt att verkligen förtäta stigarna i området, och då framförallt det röda spåret, som 

med fördel skulle kunna flyttas enligt visionsplanen i framtiden för att ge plats för 

lekområden, utegym och fikaplats. 

 

Jag har även räknat på olika scenarios kring hur man kan genomföra detta förslag för norra 

delen.  

 

Gröna spåret. 

Det gröna spåret är tänkt att vara ett öppet spår med flowtrailkänsla som ska vara minst 1m 

brett med en välpackad yta med stenmjöl. Första delen blir lite vad vi på slang kallar 

pump/pedalspår medan sista nerfarten med fördel blir en ren flowtrail. Spåret kan då fullt ut 

användas i den större visionsbilden för området. 

 

 
 

Ledbeskrivning: Grön Led 1:an 

 

Namn: Härlövs Gröna 

 

Längd: 3 km 

 



Målgrupp: Yngre och nybörjare, ett mindre barn med oväxlad cykel ska kunna tas sig runt 

spåret utan större problem. Kommer även attrahera de flesta cyklister då det erbjuder bra flow 

och hög kulfaktor. 

 

Direktiv ledbygge:  

 

Startar vid foten av gångbron. På sikt bör även en angöringspunkt göras mot den tilltänkta 

parkeringen i sydvästra hörnet. 

 

Generella riktlinjer från gröna leder. Stigen ska ha rollers, gradereversals och berms för att ge 

så hög kulfaktor som möjlighet, byggda för att möta målgruppens förväntningar.  

 

Hela spåret följer konturerna av backarna och går på skrå runt landskapet. Stigen byggs 

sannolikt bäst med en minigrävare som drar bort grönytan och skapar en plan köryta genom 

ett mindre och ytligt uthugg in slänten. Därefter behöver ett bra slitlager läggas längs stigen 

och packas till för en hård köryta. Görs lämpligen med mindre hjullastare, handbearbetning 

och lättar markvibrator. Det är också viktigt i detta sista skede att säkerställa att vatten alltid 

kan rinna av stigen och att det slutgiltiga materialet formas så det framhäver en rullande, 

flowig känsla längs spåret.  

 

Genom att jobba med en rullande planering av rollers/grade reversals kan även de lite mer 

erfarna cyklisterna hitta kreativa linjer på spåret där man kan möjliggöra hopp och enklare 

tricks utan att skapa hopp som leder till ökad risk för vurpor eller att man  

 

Kräver en del material ca 300 ton, framförallt packningsbart väggrus/stenmjöl. Ej över 25 mm 

storlek på steninnslag. 

 
Målbild av färdig led: Stigen börjar med lätt uppför från gångbron för att sedan svepa en 

runt hela norra backen längs slänten. Långa svepande svängar som tar en upp och ner längs 

backen hela vägen fram till där grusvägen uppför backen tar vid och man korsar vägen in i 

”bowlen” Här får man återigen börjar trampa med lite lägre växel en böljande stig upp mot 

toppen innan man får en ny härlig utförskörning.  

 

Denna utförslöpa har mer uppbyggda, bankade svängar och ger en lite ”downhill för de 

minsta” känsla. Vid utförslöppans fot får man åter igen styra uppför backen på en 

serpentinliknande stig innan man får några avslutande, svepande, sköna svängar ner mot slutet 

av stigen.  

 

Man bör göra en shortcut vid grusvägskorsningen så de minsta kan hoppa över bowlen. I 

bowlen  kan man då jobba med mer utmärkande drag med större rollers och berms, även om 

de fortfarande bör följa gröna riktlinjer. 

 

GPX karta och fil leddragning: - 

 

Parallelldragning av andra leder: De sista hundra metrarna samsas med det andra spåret. 

Anses lämpligt då det är avslut på leden ner mot gångbron 

 

Sannolika underhållsåtgärder: Beror helt på vilken budget som blir tillgänglig för 

genomförande. Kommer till 90% bestå av att hålla gräs och nässlor borta från stigen. 

Områdena som omger stigen bör slås minst två gånger om året. Skälva stigbädden kräver 



årligen mindre omsorg att flytta/fylla på grus om stigen urholkas i mitten och börjar samla 

vatten. 

 

 
Det röda spåret 

 
Det röda spåret kan ha en blå bas men där man vid flertalet passager gör så kallade a och b 

spår och på så sätt kan skapa utmaningar för många olika cyklister. Stigbädden bör vara 

förstärkt och i de svårare passagerna bör grövre material och stenar byggas in i stigen. 

(Tvärtemot vad bilden nedan säger, går spåret medurs) 

 

 
 

Ledbeskrivning: Röd  

 

Namn: Härlövs Röda 

 

Längd: 4 km 

 

Målgrupp: Alla som kan cykla en mountainbike och har en normal kondition. Ställer krav på 

särskilt tekniskt kunnande på cykeln där låg utväxling och grundläggande kunskaper hur man 

bromsar och fördelar sin vikt vid inbromsning ger en bättre upplevelse. De röda passagerna 

och hinderna ställer högre krav på balans och erfarenhet av att cykla på svårare underlag. 

 

Direktiv ledbygge: 

 

I princip hela leden går på gräsytor med lätt till moderat lutning vilket inte kräver större 

arbeten för att skapa en full cut. Jorden är generellt av väldigt hög lerhalt vilket kommer ställa 

krav på förstärkningsmaterial för stigbädden i form av väggrus eller stenmjöl längs hela leden 

för att det inte ska köras sönder på sikt.  

 



 

Sannolikt kan man färdigställa hela leden med en bobcat med skopa eller en minigrävare, men 

ett genomförande liknande det som för gröna leden vore att föredra. Framförallt behöver man 

tillföra lite sten och ”bröttigare” material för att stigen ska få lite svårare karaktär. Alternativet 

är att dra stigen brantare på vissa områden, men området visar på tydliga tecken på att skapa 

vattenerosion vilket skulle holka ur stigarna så tycker inte detta är ett bra alternativ. 

 
En budgetvariant är att markera ut leden på gräset och slå/klippa ner gräset, men kommer vara 

svårt att styra cyklisterna till leden med detta förfarande. Å andra sidan kan detta ändå vara att 

föredra inom det område där man kanske på sikt vill ha lek- och fritidsyta. Man kan då 

koncentrerar de mer arbetsintensiva insatserna till östra slänten då dessa sedan kan användas i 

de dragningar som ska göras senare mot visionsbilden. 

 

Målbild av färdig led: Spåret går medurs och börjar med ett parti på östra slutningarna med 

klättringar, svängar och utförslöpor som går på skrå, många inslag av större sten tillförs såväl 

uppför som utför. Mycket ”of camber” känsla för adderad känsla av svårighet. 

 

Uppe på toppen viker leden in och följer utanför det gröna spåret i en utförskörning med 

uppbyggda berms och inslag av större stenar och mindre dropps från större stenar som finns 

utlagda längs stigen. 

 

Efter korsningen av grusvägen kommer ett långt parti med smalare stig som sveper fram över 

topplatån. Ett relatvit lätt parti där man kan jobba in några svårare genvägar med stenhinder. 

Annars ett ganska blått parti som slutar med en klättring tillbaka upp mot toppen där spåret 

går samman med de gröna för några mjukt svängande svängar till slutpunkten. Denna delen 

borde kunna fungera för cykelcross också. 

 

GPX karta och fil leddragning: - 

 

Parallelldragning av andra leder: Slutet delas med gröna spåret.  

 

Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt material på stigbädden och noggrannhet med 

stigens lutning enligt instruktionerna för blå leder torde leden knappt behöva underhållas.  

 

Samma behov av gräsröjning som på gröna leden. Om man väljer att göra ett 

budgetgenomförande och bara röja fram den röda stigen kan man på höst och vinter räkna 

med en lerig stig med mycket vattenpölar och potentiella rännor från vattenerosion. Dessa 

områden kräver då påförsel av väggrus eller liknande för att inte få en oönskad bredning. 

 

Tankar kring budget för norra delen 
 

Extern part, 2 – 3 mkr 

 

Den första kostnadsuppskattningen är ett ungefärligt riktpris om man skulle anlita någon av 

branschens etablerade och erkänt duktiga stigbyggarfirmor. 

 

De skulle ta ca 50 tkr/km för enklare stigarbete med en del formning av delar, ingen 

förstärkning av stigbädden med stenmjöl eller grus annat än vid enstaka partier.  

 

Dvs ca 350 tkr för 7 km basstig plus att det tillkommer skyltning om ca 25 tkr. 



 

Ska man bygga upp ca 1 km till flowtrailkaraktär får man räkna upp mot 2 500 tkr för detta. I 

mitt tycker högt pris och sannolikt inte relenvant för området då det är lättarbetat. Med som 

riktvärde vad större destinationer betalar för dylik stig.  

 

En pumptrack i området skulle kosta runt 500 tkr, ej medräknat, mest för att ge ett riktvärde. 

 

Genom att området är väldigt lättarbetat då det bara behöver påföras material, inte erbjuder 

bergsprängning eller träd och rötter samt att det är lätt att hantera logistiken inom området bör 

man få fram den gröna leder på ett bra sätt och den röda leden på ett tillfredställande sätt inom 

spannet 2 – 3 mkr. 

 

Egen organisation, hög ambitionsnivå, ca 800 000 kr 

 

Ska man själv organisera stigarbetena för att nå en hög nivå, som bör vara rimlig med den 

större målbilden för området bör man räkna med: 

 

Arbetskraft för ca 400 000 kr (maskinförare, arbetsledning, konsultation för utsättning av 

spår) 

Maskinhyra ca 75 000 kr (mingrävare 4 tons, mindre hjullastare 6 ton och markvibrator) 

Material ca 200 000- 400 000 kr (stenmjöl 0-8 mm och moränblandning)(kan sannolikt fås 

gratis från vägarbetena runt staden) 

Skyltning maximalt 25 000 kr för MTB Skåne skyltningen 

 

Utöver detta tillkommer ideella arbetsdagar för sista touchen på stigarna. 

 

Egen organisation, lägre ambitionsnivå, bas med ideellt arbete, ca 200 000 kr 

 

Det krävs även med lägre ambitioner en väl genomförd planering och utsättning av 

leddragningen. Det enkla står i att man bistår den ideella sektorn med att märka ut spåren och 

lägga tid med mingrävare och dra bort grässvål så att stigen framträder. Blir sannolikt leriga 

stigar och svårt att nå målet med lättare nivå. Ligger ett tungt ansvar på den ideella sektorn att 

själva forma till stigarna och påföra en bra slityta. Fullt möjligt, men viss osäkerhet. 

 

Mini grävare med förare, 60 000 kr 

Planering och utsättning, 40 000 kr 

Skyltning   25 000 kr 

Arbetsledning 80 000 kr 

 

 

Egen organisation, Kombinationsalternativet, ca 400 000 kr 

 

Givet att antagandet om att den större visionen för området skulle kunna verkställas så 

motiverar det inte större ingrep för att ta fram det röda spåret. Det gröna spåret är planerat så 

det passar in i framtidens större målbild och bör därför göras välbyggt med ordentliga 

material längs stigen. 

 

Det röda spåret däremot, planeras, märks ut och dras fram med mingrävare, men man gör inte 

mer arbete än så. 

 



 

Slutligen 

Det finns en rad faktorer som kan påverkar budget resonemangen ovan. Kan kommunen 

själva stötta upp med maskiner och maskinförare? Vilka avtal har kommunen på maskinhyra, 

material mm? Man kan även se det som fullt sannolikt att material till stigbädden kan fås 

gratis. När viljeriktningen satts, och ambitionsnivån ringats in kan man titta mer skarpt på 

budgeten. Resonemangen ovan ger förhoppningsvis en idé om vilka belopp man kan resonera 

mellan. 

 

Vill återigen lyfta fram att man skulle kunna jobba på bredare front med ledutvecklingen av 

mtb stigar i kommunen och under några är ha en projektanställd projektledare/stigbyggare 

som kan stöttas upp med personal, maskin och material från kommunen för genmförande av 

såväl Härlövs norra backar som områdena i Lerjvallen och Vånga. En sådan projektbudget 

borde för 3 år ligga runt 4 mkr och ge ett väldigt gott utfall för kommunen. 

 
 

 

 

 

  



 

 

Skyltningsinstruktioner  

Görs först om beslut om att skapa leder och hur organisering och finansiering ska se ut!! 

 

Goda förutsättningar att kunna använda Stiftelsen Skånsk MTB Utvecklings kvalitetssäkrade 

skyltningskoncept, vilket medför att Stiftelsn Skånsk MTB Utvecklning också åtar sig tillsyn 

av skyltningen, samt tillsyn av leder och stigar. Lederna kommer då också kommuniceras via 

hemsida och app mot skånska - och besökande cyklister. 

 

Genom att arbete med konceptet MTB Skåne försöker vi också skapa en lokal, ideell 

stigbyggargrupp som engagerar sig genom vänföreningen och sköter stora delar av tillsynen 

och underhållet. 

 

Område: Skyltningen ska utgå från tänkta parkeringsplatsen samt från gångbron från stan. 

Eventuellt även leda cyklisterna från centrum ut till området. 

 

Stig: GPS noder, angivelse av skylt per punkt 

 

  



Generella bygginstruktioner: 

 

Klassificering av svårighetsgrad och riktlinjer för stigen bredd och lutning: 

 

- Grön Stig är en lätt stig, bör vara runt 60 - 90 cm bred, med en relativt slät stigyta 
som är fast packad. En genomsnittlig lutning uppför bör ej överstiga 3 % och en 
genomsnittlig utförslöpa ej överstiga 5%. 

 

- En blå stig är snarlik en grön men kommer ha mindre hinder på stigbädden såsom 
rötter, stenar, berg i dagen. Stigytan kan också vara lösare med småsten mm samt 
kommer vara smalare, 40- 60 cm är ett bra riktvärde. En genomsnittlig lutning uppför 
bör ej överstiga 5 % och en genomsnittlig utförslöpa ej överstiga 7 %. 

 

- En röd stig är mer tekniskt krävande och smalare där riktvärdet är minst 30 cm bred. 
Stigen kommer upplevas ha mer naturliga hinder som lösa stenar mm. Rötter, stenar 
och hinder kan ha storlek så att de inte kan passeras rullandes utan ställer krav på att 
man som cyklist kan stegra sin cykel eller hoppa över hindren. En genomsnittlig 
lutning uppför kan ligga på upp till 7 % och en genomsnittlig utförslöpa upp till 9%. 

 

- En svart led kommer vara minst 15 cm bred och likna röd med skillnaden att passager 
av svårigheter och storlek på hinder mm är än större och inte kommer kunna 
undvikas för att ta sig fram på stigen. En genomsnittlig lutning uppför kan vara upp 
till 9 % och en genomsnittlig utförslöpa upp till 12% (obeservera generella 
byggtekniker om att inte överstiga 50% av fallinjens lutning samt ej överstiga 15 % 
lutning utan att ha byggt upp underlaget för att tåla denna lutning). 

 

  



Generella byggtekniker, mankraft. 

 

- Stigkorridor. Stigen är oftast inte särskilt bred men behöver oftast få tillgång till en 
korridor på upp till 2m bred och med en höjd som möjliggör stående cykling och fri 
plats att hoppa. I korridoren bör buskar, sly och grenar röjas bort för att säkerställa 
god sikt. 

- När man anlägger leden/stigkorridoren första gången är det bra att se över 
korridorens lutning så att vatten kan rinna ifrån korridoren. 

- I korridoren är det viktigt att försöka få bort små faror som kan fånga cyklistens 
pedaler eller utgöra fara för cyklisten om denna ramlar. Lämna aldrig små, spetsiga 
stubbar efter sly och buskar. Kan vara väldigt farligt. Lämna hellre 1 m höga stubbar 
så att de syns, eller hellre kapa dem under jorden, men helst gräva upp dem (vilket 
sällan av tids själ är möjligt) 

- Få bort översta lagret mulljord från stigen. Mulljord binder vatten och blir snabbt 
lera. Genom att skrapa bort denna får man en bättre och mer hållbar åkyta. Detta 
innebär oftast att man också måste skrapa någon meter nedåt backen i 
stigkorridoren för att få rätt lutning på stigen och inte skapa en vall som samlar 
vatten på stigen eller att stigen blir en urholkning som samlar vatten. I sådant fall bör 
man fylla på med bärlager/fyllnadsmaterial. 

- Undvik att fylla på stigar på utsidan med fyllnadsmaterial när dessa anläggs på 
slänter, gräv hellre in dem i backen. Håller mycket bättre. 

- Stenlägga eller bygga upp med dränerande fyllnadsmaterial vid fuktiga 
markförhållanden 

- Återställ marken runt leden. Vi vill alla köra på leder som känns som om de legat där 
för alltid och bara väntat på oss. Tänk att vi är landskapsformare och att det är viktigt 
att vi ser till att inte lämna spår efter vårt stig-bygge. Lämna inga jordhögar eller 
uppgrävda hålor. Plana ut, fyll igen. Lägg över lite ris, stenar, löv mm för att täcka 
igen våra spår. Det är inte bara för vår egen upplevelse, det skapar en enorm 
goodwill hos andra användargrupper gentemot oss mtb cyklister. Det är fullt normal 
att det kan ta upp till två år innan åtgärder för återställande upplevs som fullt 
naturliga. 

 

Förstärkningsarbeten med maskin: 

- Lederna kommer delvis eller helt behöva förstärkas på åkytan. Detta görs lättas med 
hjälp av väggrus, stenmjöl eller liknande material som packas med förslagsvis lättare 
markvibrator. 

- Många gånger finns det bra material att hämta på plats om man gräver sig ner någon 
meter i backen längs leden, detta förenklar logistik och ekonomi då man kan göra 
många små diken längs leden som avsevärt kortar transport av materila. Viktigt att 
diken och groppar fylls igen med mullhaltiga jorden från stigbädden så man inte 
lämnar gropar efter sig i naturen. Spara grässvållen/markmossa/löv etc och täck över 
gropen när man är klar. 

- För att få ut material på leden kommer mindre och lättare maskiner såsom ATV eller 
självlastad minidumper rationalisera arbetet 

- Planera var materialet kan läggas ut, tänk igenom logistiken så att beställt material 
inte kommer för långt ifrån stigavsnittet som det ska användas på. 

 

 



Viktiga regler för fysiskt hållbara stigar 

1. The Half Rule. Åklinjen ska alltid vara hälften eller mindre än slutningens lutning för 
att vatten inte ska färdas i stigens riktning. Dvs en backe med 16% lutning tål inte 
stigar som är brantare än 8%. Kan man hålla sig till denna regel så har man goda 
förutsättningar att skapa hållbara leder som kräver lite underhåll. 

2. Maximera the half rule. Ta med i beräkningen vilken jord och mark typ leden går på, 
hur många användare som förväntas ”slita” på leden, hur svår man vill att leden ska 
vara, stenar och klippor. Här krävs det ofta lite mer erfarenhet och kunskap för att 
kunna värdera förutsättningarna, men om du är osäker, gå tillbaka till The half rule 
och använd försiktighetsprincipen. 

3. Överstig aldrig 10% lutning. Lutning baseras på ett spann om mellan 30 -100 m. För 
att vara säker ska man egentligen hålla sig under 7% lutning. Undantag på klippor 
eller om man bygger t ex en stenkista eller liknande. 

4. Låt alltid vatten få möjlighet att rinna av leden!!! Och låt det ske med jämna 
mellanrum. Vatten ska aldrig ges chans att accelerera längs stigen eller chans att 
ansamlas i pölar. Detta uppnås lättast genom att följa The half rule och se till att 
stigen alltid har en lätt lutning utåt och att det inte finns en nederkant utan att 
vattnet fritt kan rinna ut i grönskan bredvid stigen. 

5. Sikt och säkerhet. För att undvika användarkonflikter längs leden är det viktigt att öka 
sikten längs lederna så vi ser varandra. Det är också bra att bygga in hinder och 
svängar som sänker hastigheterna, att skapa bredare platser för möten eller släppa 
förbi snabbare cyklister.  

6. Undvik raka korsningar med andra stigar eller vägar, se till att stigen inbjuder till att 
sänka farten innan korsningen och att stigen ansluter parallellt med den andra vägen 
eller stigen. Detta ger korsande nyttjare möjlighet att lättare se varandra och ta 
hänsyn till när man korsar varandras väg. Tänk på att det ofta ger större nytta att 
skylta ”korsande cykelled” till andra nyttjare än tvärt om. 

7. Flow. En bra stig ger en skön känsla av flow. Dessutom är en känsla av att förstå flow 
ett bra instrument för att förstå erosion längs leden. Kantig cykling med mycket 
inbromsning ger erosion. Kan leden läggas så att man succesivt måste sänka farten 
och sedan uppmanas att vilja få med sig bra fart ut ur svängen istället för in i den? En 
bra tumregel är att följa naturen, inte jobba emot den. Olika mål med lederna eller 
ledavsnitten ger olika definitioner på flow. Man kan vilja skapa en lång, svepande led 
med mycket känsla av fart. Då är det viktigt att denna inte är brant, att svängarna ger 
bra fäste och går att planera i lång förväg så man inte behöver bromsa. Men, vi vill ju 
också har riktigt tekniska och svåra stigar vilket inte är ett problem om det är det 
man förväntar sig och är inne på. Kombinationen av dessa två är det som ofta leder 
till dåligt flow och motverkas lättast med att separera dem med en kort uppförsbacke 
som får ner farten och hjälper cyklisten att se att nu ändrar stigen karaktär 

 

  



Mountainbike lingo, vad innebär facktermerna 

 

MTB – Förkortning av mountainbike 

Loop - en stig som börjar och slutar på samma plats 

Singletrack – en enkelstig där bara en cykel får plats i bredd 

Trailbed – Stigbäddsytan på stigen som kommer cyklas på 

Stigkorridor – Området som stigen och stigbädden läggs i, ett område där man även jobbar 

med förutsättningarna för en bra stig utanför själva stigbädden, man kan jobba med lutningar, 

ta bort faror mm för cyklisten 

Berm – en uppbyggnad i kurvor för att skapa en vall som ger cyklisten stöd och balans i 

kurvan 

Roller – en byggd förhöjning på stigen. Används dels för att skapa en riktningsändring för att 

hindra ansamling av vattenflöden, men framförallt som ett tekniskt hinder som ökar 

”kulfaktorn” på en stig. Placerar oftast många på rad 

Flow – när den sammtagna upplevelsen av ett parti upplevs kunna genomföras i likvärdigt 

tempo och repetativt manövrerande upplevs ett flow i cykilngen, kan vara ett tekniskt svårt 

parti, men används oftast som begrepp för lite längre svepande partier där man kan få känslan 

av att cyklen nästan tar sig fram av sig själv 

Grade reversel – för att förhindra att vatten kan färdas längre sträckor, fånga upp fart, och 

skapa erosion skapar man avbrott i en stigs lutning med ca 20 m mellanrum, eller mindre. 

Detta bidrar också till stigar och leder som ger åkaren en känsla av flow då stigen rör sig 

framåt i landskapet och inte blir för rak. 

Dropp – en kant på 20 cm eller högre som tvingar cyklisten att hoppa ut för kanten 

Stenkista – ett parti som man lägger mycket sten i för att skapa teknisk svårighet, kan variera 

stort vilken svårighet man skapar. Kräver kunskap om byggtekning för att hålla 

Rockk arming – samma princip som stenkista men målet är att skapa en hållbar, slätar köryta 

som förhindrar erosion och slitage. Används framförallt i brantare partier eller blötta partier 

Raised trailbed – i läglänta områden, eller platta vill man höja stigbädden för att denna ska bli 

dränerande och att vatten ska kunna rinna av själva stigbädden och bort från stigen 

Full cut – på slänter och i backar när man bygger på skrå vill man gärna gräva in leden i 

backen då detta ger en stigyta som håller mycket bättre än om man försöker lägga på material 

utanpå slänten, det ger också goda möjligheter att kostnadseffektivt kunna använda befintliga 

material för rollers, berms och grade reversels. 

Pumptrack – en bmx liknande bana med rollers och berms där man genom att ”pumpa” 

cykeln över rollersen plockar upp fart som gör att man kan ta sig runt banan utan att trampa. 

För yngre barn blir en pumptrack som att cykla på en ”berg och dalbana” 

Pump & Pedal – grunden liknar en pumptrack men är lite längre och innehåller också partier 

som man kommer behöva trampa sig fram på 

Flowtrail – en stig som går lätt utför med berms och rollers som man som duktig cyklist ska 

kunna ta sig nerför utan att behöva bromsa eller trampa. Alla ska kunna köra en sådan led och 

känns sig glada och trygga. 


