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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 av 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 målgruppen även
utifrån andra intressenters behov i området.
Fastigheter:
Ängelholm 3:135, angränsande mark ägd av kommunen samt Ängelholm 3:134
Markägare:
Ängelholm 3:135 förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap, övrig mark i rapporten ägs och
förvaltas av Ängelholms kommun. Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar
friluftsverksamheten i hela området.
Bakgrund:
Kronoskogens strövområde drivs och förvaltas idag av Stiftelsen Skånska Landskap. Stora
delar av området ägs av Ängelholms kommun. Området hyser värden för såväl natur som för
skånskt friluftsliv. Ungefär halva området som berörs av denna rapport är naturreservat där
det inte är aktuellt med stigar för stigcykling. Det finns ett stort antal vandringleder inom
området samt vindskydd, div mindre angöringspunkter mm. Inom området bedrivs också
skogliga verksamhet. Det finns ett utpekat område för stigcykling inom reservatet samt att
man det finns utpekad cykelbana av leusire-leds karaktär runt området.
Under vinter 2018 blev Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling inbjudna av Skånska Landskap
och Ängelholms kommun för att berätta om det arbete vi kan hjälpa till med rörande
stigcykling. Som en förlängning av detta möte har vi tillfrågats om att ta fram en arbetsplan
för området som kan skapa fler stigar för stigcykling samt lyfta fram lösningar som kan skapa
en bättre styrning av målgruppen stigcyklister i området.
Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling ger genom denna rapporten markägare, förvaltare,
kommuner, lokala stigcyklister och klubbar ett arbetsmaterial som kan ligga till grund för
samråd om ett genomförande, underlag för upphandling av tjänster för genomförande alt att
det fungerar som ett diskussionsunderlag huruvida man vill utveckla stigar och leder inom
berörda markområden för stigcykling.

2

Föreningar och/eller andra intressenter:
Vandrare, hundägare, ryttare och jaktarrendatorer finns i området. Det finns en skyttebana
inom området. Skåneleden passerar genom området.
Någon form av samråd bör lämpligen hållas, liksom att SKoF (Skånes Ornitologer),
Friluftsfrämjandets lokalavdelning, lokal scoutföreningar samt Skånes Orienteringsförbund
bör informeras om denna planen och ges möjlighet att lämna synpunkter.
Kända restriktioner i området:
Området är utpekat som riksintresse för friluftsliv med geografiska begränsningar. I
beskrivningarna av området vidrörs aldrig cykel som del av det rörliga friluftslivet. Inom
reservatet finns det inga önskemål från markägaren att utveckla stigcykling annat i redan
utpekat område. Jag har därför inte heller tittat på vad reservatsföreskrifterna säger om
cykling.
Enligt naturvårdsverkets naturkarta finns inga utpekade naturskydd utanför reservatet, likaså
ger en slagning på Skogsstyrelsen Skogens Pärlor ingen indikation på kulturella lämningar
eller nyckelbiotoper i det för rapporten utpekade området.
Det kan, innan eventuella arbeten i området påbörjas, vara klokt att stämma av med
länsstyrelsen hur man ska tolka texten kring områdets status som riksintresse för friluftsliv
med geografisk begränsningar då det i texterna inte vidrör cykling.
Likaså bör man stämma av hur föreslagna dragningar och tillhörande ledmarkeringar passar
mot planlagda områden i kommunen.
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Mål med området:
Ett problem som vi upplevde vid våra första kontakter med området var att hitta till, och att
hålla sig i, det för stigcykling utpekade området då det i stort helt saknas skyltning till och
runt i området.
Vi har därför haft det som ett primärt mål för planen att hitta stigar som kan leda en till och
runt detta område, men som också skapar intressant alternativ för stigcykling som ligger
längre ifrån reservatet eller områden där man kan bedöma att man som vandrare kan vilja
uppleva en större tystnad och ett större lugn. Vi har därför tittat utifrån en förtätning med
leder relativt nära vandringsleder som vi bedömer har en hög frekvens av användning och där
nyttjare redan är vana att möta mycket människor när man motionerar eller flanerar.
Vi har så långt som möjligt försökt hitta lösningar som inte korsar eller går på markerade
vandringsleder. Där leder går parallellt har vi sett möjlighet att dölja cykellederna bakom
höjdkurvor eller längs med slänter som vandrare tenderar att vilja undvika och därmed skapa
ett behagligt avstånd mellan de båda användargrupperna.
Vi vill med föreslagen planering göra skogen mer tillgänglig för staden och dess invånare och
valt parkeringen vid järnvägsmuseet som startpunkt. Detta dels för att det minskar avståndet
mellan stad och skog men också då vi kan planera in lättare leder nära staden vilket ökar
tillgänglighet för barn och nybörjare.
Man skulle på sikt också med fördel kunna anlägga en mindre pumptrack för yngre barn inom
området som ligger vid järnvägsmuseet för att ytterligare göra området attraktivt för
barnfamiljer som vill lära sin barn att cykla.
En annan viktig aspekt är dagsbesökare och turister. Med föreslagen startpunkt får man
tillgång till den största parkeringen samt kommer nära tågstationen. Det ökar också chansen
att dagsbesökare väljer att besöka staden och fikar och äter något där före, under eller efter sin
tur i skogen.
Då denna parkeringsplats är startpunkt för många vandringsleder vill vi ha starten för i denna
rapporten föreslagna stigar på södra sidan av parkeringen så vi inte bygger en upplevd
flaskhals för besökare där alla ska samsa kring de första 150 m stig innan man sedan separeras
ut på vald led.
Vi vill slutligen med vårt förslag också lyfta fram övriga intressenters möjlighet till en bra
upplevelse av området. Vi har så långt som möjligt tänkt kring detta i vår förslag. Bland annat
genom att lämna större områden fria från leder för jakt-, svampplockning, hundträning mm.
Vi har försökt skapa ett flöde som leder cyklister bort från reservatet och mot förtätade
områden där men kan se att det redan nyttjas frekvent. Vår förhoppning är att detta också ger
andra användargrupper en bra upplevelse, både av sitt eget besök men även av cyklister som
friluftsgrupp.
Vi har i förslaget tagit fram 4 leder. Målet med detta är erbjuda flera alternativ för hur långt
man vill cykla. En sämre tränad person behöver inte så många km stig medans en
tävlingscyklist på samma tid i området kan behöva 3-4 ggr så mycket stig för en bra
upplevelse. Vidare tittar vi på att skapa leder som passar nybörjare och en bred målgrupp där
man inte ska behöva ha vare sig någon högre teknisk färdighet eller kondition för att nyttja
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lederna. Höjer man sedan tempot, blir det både jobbigare och lite mer utmanande att hålla sig
på stigen.

Makroperspektiv på området:
Vi jobbar utifrån ett regionalt perspektiv där vi ser det samlade, skånska utbudet av leder för
stigcykling, som en del av lösningen kring ett specifikt område. Kring 30 min från Ängelholm
finns det, och är leder under utveckling, som kan anses ha lite svårare karaktär. Kronoskogen
kan med sin topografi och natur på ett naturligt sätt erbjuda lättare stigcykling vilket i hög
grad efterfrågas i Skåne.
Då Kronoskogen är ett tätortsnära område tycker vi också att lättare cykling ska prioriteras
här då det ger fler tillgång till området. Bättre cyklister kan fortfarande njuta av lederna, men
bland dessa anses också mer sannolikt att man redan har tillgång till svårare cykling inom inte
allt för långt avstånd.
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Med bra leder i Kronoskogen och dess läge med tågstationen så nära, goda
parkeringsmöjligheter och närhet till staden kan man gissa att området kommer bli populärt
för dagsbesökare.

Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring)
Inga avtal under diskussion!! Kommunen har själva ambition att utveckla leder inom området.

Tillstånd:
Ej tittat på detta. Vill man gå vidare kommer sannolikt samråd med Länsstyrelsen krävas. Vi
har inte undersökt om området är planlagt och om skyltning därför kräver bygglov.

Organisering och genomförande:
Detta är inte klart vid rapportens framläggande. Rapporten är tänkt att fungera initialt som
diskussionsunderlag och stöd för ansökningar av medel och tillstånd. Efter rapportens
framläggande bör den följas upp med ett möte mellan Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling,
Ängelholms kommun och Stiftelsen Skånska Landskap hur man vill gå vidare och vilka
resurser som finns tillgängliga. Resurser är avgörande för vilken strategi man kan gå vidare
med. Utifrån tre olika utgångspunkter kan man generellt och ganska grovt tänka att:
-

-

Kommersiellt gångbara leder med lågt underhåll och som tål stora volymer av
nyttjare i alla väder. Uppskattad budget ca 1,5 – 2 mkr för anlitande av professionell
byggare, inkl arbete, material och maskiner
Väl fungerande leder för rekreation och småskalig turism som tål relativt stort
nyttjande, men inte under vinterhalvåret eller blöta somrar. Kan kräva mer
underhåll. Kräver god kännedom om slutgiltig dragning av lederna enligt IMBAs
principer om hållbara leder. Uppskattad budget med understöd av ideella krafter ca
750 tkr. Mindre partier byggs då med maskin, men mestadels handarbete.
En bättre styrning av målgruppen, men risk för sämre hållbarhet på lederna. Låt
ideella krafter genomföra planen med stöd av kommunen, stötta dem med
markering av leden inför arbetena och material samt skyltning. Uppskattad budget ca
300 tkr.

Finansiering:
Kommunen har avsatt medel för en påbörjad satsning i området. Stiftelsen Skånsk MTB
Utveckling söker under hösten 2018 ytterligare medel för möjliggörande av denna plan under
perioden 2019-2021.

Övrigt:
Föreslagna dragning av stigar kommer ändras något vid mätningar av lutningarna längs
stigarna och markering av dragningen. Korrigeringarna bedöms bli ringa, upp till 5 m
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avvikelsen, utifrån underlagen. Vid arbeten i marken kan även oförutsedda hinder uppstå som
motiverar korrigeringar av leddragningen under arbetets gång.
Hela området synes ligga på sandmark. Våra observationer i området och i liknande områden
är att stigbäddar som ligger ovanpå sanden och består av barr, bark, befintliga rotmattor håller
väldigt bra så länge de inte går brant upp eller nerför. Lägger man lederna så flackt som
möjligt på höjderna bör man kunna uppnå ett hållbart och kostnadseffektivt projekt.
Börjar man gräva i marken kommer man få fram sand som inte binder och därmed kräver att
man importerar ett bär-/slitlager att förstärka stigbädden med. Jag tycker man ska undvika
detta så långt som möjligt, men vissa partier kommer med all sannolikhet kräva förstärkning.
Styrningen av målgruppen i området får anses som en viktig punkt. Tydlig skyltning och bra
ledmarkering är här avgörande enligt vår mening. Vi har själva ett skyltningskoncept som vi
jobbar med för att skapa en regional samordning kring skyltningen av skånska mtb leder.
Konceptet färdigställs parallellt med denna rapporten som en manual för skyltning, som
tyvärr inte är färdig vid denna rapportens framläggande. Denna kommer så snart biläggas
denna rapport, liksom ett utkast på projektplan för att få fram ett verkställande av planen.
Plan för skyltning
Denna rapport kommer kompletteras med generella skyltningsinstruktioner för Mountainbike
Skåne skyltning. Ett urval av pictogramen nedan ger en bild av hur ledmarkeringen skulle
kunna se ut. Skyltningsmanualen är under framtagande och ej klar vid denna rapports
framläggande.

Projektplan
Bifogat denna arbetsplan finns en generell projketplan som stöd för hur man kan jobba vidare
med denna plan från idé till färdiga leder.
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Områdesanalys Trailhead Kronoskogen:
Viktiga platser att ta med i planering för en rolig led är:
+ Var kan man utgå ifrån när man ska ut på leden (Trailheads)
+ Vad gör leden intressant utifrån upplevelse. Sjöar, klippor, stenar, gläntor, kulturlämningar bidrar alla till att skapa upplevelse kring leden.
+ var finns broar och vattenkorsningar. Undvik för många passager av vatten och diken.
+ hur ser skogvägnätet ut och hur kan det användas)
Undvik negativa platser.
Låga områden, samlar vatten och dyra och svåra att skapa hållbara leder på
Våta områden
Platta områden
Andra stigar, så få korsningar som möjligt
Undvik hus och tomter
Undvik skogsvägar utför, ofta för raka vilket ger högre hastigheter vilket ger bromsslitage vilket skapar vattendränage)

Positiva Points of interests:
- All tillgänglig natur.
- Äldre skogsbestånd,
- Bra parkeringsplatser
- BMX banan vid sibirien
- Väldigt många fina småhöjder att jobba med. Rolig terräng.
- Inga specifika naturskydd i området.
- Utpekat som riksintresse för friluftsliv
- Ett bra skogsbilvägnät. Möjliggör bra logistiska förutsättningar vid stigbyggen.
- Närheten till havet
Negativa Points of interests:
- Skåneleden,
- Många vandringsleder att ta hänsyn till
- En del sanka områden.
- En hel del skogsdiken att undvika
- Jakt inom området.
- Naturreservatet
- Skyttebanan
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Ledbeskrivning: Grön Led
Namn: Kronoskogen grön 1 och 2
Längd: 750 m, moturs första loopen (1 an) och medurs andra loopen (2 an)
Målgrupp: Ska passa alla som vill prova på stigcykling. Gammal som ung. Kräver inte
specifik mtb cykel, även om det ger en bättre upplevelse.

Direktiv ledbygge:
Grön flow/pump/pedal. Fin ås att jobba med. Blir slutet på blå 1. För att möta målgrupp bör
maskinbyggd led prioriteras, med ett bra bärlager. Viktigt att mäta ut den riktigt. En del
röjning av föryngring och sly. Mäktiga tallar som kan frigöras. Första delen del av grön 2.

10

På åsen, del av grön 2, samma instruktioner som ovan. På plattan, härligt slingrande platt stig
i mäktig tallskog. Bör byggas med maskin och med höjd stigbädd. Dvs bärlager och slitlager.
Stigen formas med berms och rollers som ska funka för de minsta.

Mer detaljerad plan görs vid utsättning av spåret.
Målbild av färdig led: En härligt slingrande pump/pedalbana med långa svepande kurvor
och många böljande små höjdskillnader där alla, oavsett nivå, gladeligen kör varv efter varv.
Den perfekta platsen för barns upptäckarglädje för cykling, fungerar lika bra med balanscykel
som tävlingscykel.
GPX karta och fil leddragning: Klar!!
Parallelldragning av andra leder: Ja, kommer utgöra start för samtliga leder i området samt
slut.
11

Sannolika underhållsåtgärder: Låga, men då man kan förvänta sig högt antal cyklister, även
vid dåligt väder kommer en höst och en vår övergång sannolikt behövas. Det kommer
framförallt vara att se till att stigbädden inte blir urgröpt i mitten i zoner där man kan tänka sig
att det bromsas lite kraftigare. Mindre mängder grus och räfs bör vara tillräckligt för att
säkerställa ledens kvalitet.
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Ledbeskrivning: Blå 2
Namn: Kronoskogen blå 2
Längd: 7 200 m moturs
Målgrupp: Alla som kan cykla en mountainbike och har en normal kondition. Ställer inga
krav på särskilt tekniskt kunnande på cykeln, men låg utväxling och grundläggande kunskaper
hur man bromsar och fördelar sin vikt i backar och vid rötter ger en bättre upplevelse
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Direktiv ledbygge:
Start till ca 850 m
Följer två åsar mellan vita och gula leden. Fina åsar att jobba med. Kräver lite mer röjning,
förmodligen maskinellt samt att man måsta dra upp en del rötter på ungträd/sly. Partiet måste
göras väl så cyklisten väljer detta framför närliggande spår. Extra lätt parti så alla tillåts
komma igång. Tillåter mycket rollers och flow. Några diken där vi lånar vitt resp gula
vandringsstigarnas övergångar. Starten korsar Skåneleden på ett sannolikt välbefolkat avsnitt,
detta till trots möjligt att göra uppe på åsen med god sikt för både cyklist och vandrare.
850 m till1200 m
Befintlig xcup slingan. 4 diken med behov av brolösningar. I övrigt helt ok att använda. I
befintlig skick. Ansluter till tidigare uppmätt avsnitt. Blir start på blå 2 till höger, blå 1 åt
vänster tillbaka längs åsen.
1200 m till 1850 m
Tre diken på detta avsnitt. Korsar Skåneleden, bra siktlinje. Lättarbetad höjdkurva. Mestadels
att röja undan ris och sly och räfsa. Viker upp på skogsbilväg en liten bit innan den viker av
höger igen.
1850 m till 3000 m
Följer kam, befintlig stig ca 300m som ej är uppmärkt, viker av vid korsning av skåneleden,
fortsätter längs kanten på åsen av blå/röd. Fint parti, lättarbetat. Vänder vid vägen och följer
mindre åsen tillbaka. Lätt röjning och räfsa. Bra undulerade mark. Sista biten behöver full cut
med förstärkningsmaterial på stigbädd. Lätt att tillföra material med närheten till
skogsbilvägen.
3000 m till 3 600 m
Befintlig stig, ej märkt. Mindre zoner bör beredas för bättre vattenavrinning från stigen är allt
som behövs. Korsningen o avslutet av åsen mot vit/gul kräver lite extra planering. Finns olika
bra lösningar att använda. Kräver viss erfarenhet för att planera arbetet rätt på plats.
3600m till 5900 m
Första biten följer den mindre, västra åsen. Lättarbetade, röjning och räfsa. Sista 100 m vid
skyttestugan behöver en full cut lösning med förstärkningsmaterial. Likaså större delen som
går bredvid vita vandringsleden ner till korsningen av Sibirienvägen. Delvis fullcut, delvis
räfsa /röja. Sista delen upp runt bmx är utpekad cykelväg. Följ sedan befintlig spår längs
järnvägen till cykelväg, behöver hållas efter med gräs. Annars fullt användbar.
5900 m till 7100 m
Börjar på befintlig, omarkerad stig. Lätt att röja till. En del kojor och ett hemmagjort
vindskydd med eldningsplats längs dragningen. Övergår sedan till konturlinjen längs åsen
med gula vandringslingan. Stigen görs parallellt med, kan kräva en del fullcut med
förstärkningsmaterial. Följer sedan åsarna med liknande konturer. Mestadels röja/räfsa. Men
också en del död ved att såga upp och flytta åt sidan.
7100 m till 7200m
Följer gröna leden till startpunkten, alt att man följer gröna leden tillbaka till parkeringen.
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Målbild av färdig led:
En härlig stig genom tallskogarna. Släta, snabba, svagt böljande stigar längs landskapets små
åsar och höjder ger hög kulfaktor och fin utflyktskänsla. Eftersträva en naturlig känsla där
naturens konturer formar leden, inte mänskliga handen. Passerar pumptrack och bmx banan i
Sibirien för den som vill variera sin cykling.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Start och slut går på gröna lederna. Delar är planerade på
befintliga, men omarkerade stigar i skogen.
Sannolika underhållsåtgärder: Med hög noggrannhet kring stigens lutning enligt
instruktionerna för blå leden torde leden knappt behöva underhållas. Om stigen blir populär,
och framförallt kommer cyklas under blöta perioder kan leden behöva partiellt förstärkas med
slitlager.
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Ledbeskrivning: Blå 3
Namn: Kronoskogen blå 3
Längd: 6 400 moturs
Målgrupp: Alla som kan cykla en mountainbike och har en normal kondition. Ställer inga
krav på särskilt tekniskt kunnande på cykeln, men låg utväxling och grundläggande kunskaper
hur man bromsar och fördelar sin vikt i backar och vid rötter ger en bättre upplevelse

Direktiv ledbygge:
Start till 1200m
Börjar väster om åsen och följer det småkuperade landskapet. Undvik sänkor, annars röja och
räfsa i stort sett hela partiet. Vänder sedan tillbaka söderut längs åsen på västra sidan och
viker efter ett tag över åsen tillbaka norrut. Fin och lättarbetad ås att jobba med. Utmaning att
få stigen av framträda tillräckligt tydligt så man inte väljer vandringsstigen (ej markerad) Kan
kräva extra skyltning på detta avsnitt. Korsar vandringsleden på ett ställe, men med goda
förutsättningar för en bra passage.
16

1200 m till 1700 m
Börjar en bit på åsens västra sida och övergår sedan i fina småhöjder hela biten. Risk för
några sänkor, kortare partier, som kan behöva höjd stigbädd. Lättbyggt om bra utmärkt.
Avslutas med passage över skogsdike.
1700 m till 3400 m
Första delen efter diket leker sig fram över och runt de naturliga småhöjderna ner till
befintligt spår som används vid xcup tävlingarna och korsar därefter de uppmärkta
vandringslederna. På åsen finns sedan en fin sluttning med en naturlig hylla att röja och räfsa
fram en bra stigbädd på. När stigen viker vänster innan bilvägen kommer ett lägre område
som kommer behöva höjd stigbädd/förstärkningsmaterial. Framme vid nästa ås kan man följa
kanten av denna ås längs gamla utegymmet. Här behövs lite mer röjning av sly. I höjd med
den på kartan utpekade stigen som ej är markerad vandringstig passerar man vandringslederna
på åsen och följer denna stigen till var den ansluter till cykelvägen som sedan tar en fram till
det i reservatet utpekade området för stigcykling. Stigen går delvis i reservatet och behöver en
förstärkt stigbädd för att passa blå målgrupp.
3400 m till 4900 m
Befintliga stigar och vägar runt det utpekade området för stigcykling. Genom att dra leden
runt detta område tydliggör man inom vilket område man får cykla i reservatet och man kan
med skyltning avleda cyklister att välja andra stigar som ansluter till området och som kan
vara svåra att tolka om de får användas eller ej. Delar av denna dragning används också av
röd 5 och andra fri spår inom området. Jag förespråkar att försöka styra rörelsen i en riktning
runt området för en bättre upplevelse. Kommer tillbaka till samma punkt som man viker
höger för att påbörja loopen, viktigt område med tydlig skyltning
4900 m till 6400 m
Börjar en bit på skogsbilvägen Blockvägen. Viker av vänster på åsen som utgör gräns för
reservatet. Flertalet vandringleder viker här av höger och för att fånga cyklister med förkärlek
för stig blir det viktigt att här kunna erbjuda en lösning med cykelstig för att få dem att välja
utpekade cykelstigen framför vandringslederna. Alternativt att bara styra dem rakt fram här på
grusvägen kan vara svår att lyckas med. På åsen så följer stigen åsens kant på västra sidan,
mestadels bra förutsättningar, lite fullcut. Se upp med reservatsgränsen. Kan följa åsryggen
tillbaka. Befintlig stig, ej uppmärkt, viker ner på östra sidan och sedan ut på grusvägen igen
och tillbaka till slutet av leden där man kan vika av tillbaka för ett nytt varv eller mot blå 2.
Målbild av färdig led:
En härlig stig genom tallskogarna. Släta, snabba, svagt böljande stigar längs landskapets små
åsar och höjder ger hög kulfaktor och fin utflyktskänsla. Eftersträva en naturlig känsla där
naturens konturer formar leden, inte mänskliga handen.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Ja, partier inom reservatet ger inga alternativ än att följa
cykel- och bilvägar som redan är uppmärkta. Bör inte utgöra problem då man redan hänvisas
till att man får cykla dessa partier.
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Sannolika underhållsåtgärder: Framförallt finns riskområdena i sänkorna och de delar där
man gör fullcut lösningar om man inte får på tillräckligt med bra slitmaterial på dessa partier.
Förutsatt detta, sannolikt inga underhållskostnader utöver tillsyn.
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Ledbeskrivning: Röd 4
Namn: Kronoskogen röd 4
Längd: 1 600 m moturs
Målgrupp: För mer erfarna stigcyklister eller de med stor portion leklust

Direktiv ledbygge:
En färdig slinga i ett område där man tillåts cykla var man vill. Bör förtydligas i
informationen till cyklister här huruvida de får flytta grenar och död ved längs önskade nya
rutter inom området.
Här kan man antingen välja att skylta upp föreslagen dragning som en slinga att hålla sig till
och ta bort informationen om att det är fritt att cykla inom området.
Vill man ha kvar att det är fritt att cykla inom området kan man längs blå leden som är dragen
runt om med jämna mellanrum skylta att innanför blå leden är det ett frikåkningsområde. Det
saknas sådana områden i Skåne, och även om efterfrågan inte är så stor på denna typ av
lösningar, så tilltalar den det segment som idag kalas enduro.
Även om det är ett friåkningsområde skulle man kunna skylta upp föreslagen led.
Målbild av färdig led:
Då den redan är färdig så kan man bara konstatera att man erbjuds en härlig berg och
dalbanekänsla med fint flow. Inte överdrivet teknisk men en hel del kortare och riktigt branta
partier som adderar lite mer utmaning än övriga leder i området.
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GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Nej
Sannolika underhållsåtgärder: Ej önskvärda om jag förstått direktiven för området rätt.
Annars tillförsel av slutlager på kortare partier som är för branta eller tvära och bromsats
sönder.
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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 får 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
får 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 övertiga 10 %
lutning utan att ha byggt upp underlaget för att tåla denna lutning).
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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 på sikt 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 material. Viktigt att
diken och gropar 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.
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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
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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 – Stigbädd- ytan 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
Rock 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.
Brake bumps – Vid upprepad hård inbromsning på en grusyta bildas flera på varandra
efterföljande grushögar/urgröpningar. Vanligast på utförslöpor som inte har inbygda moment
av naturlig inbromsning genom att vinkla stigen svagt uppför innan svängar etc.
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