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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. 

 

Fastigheter: 

Tjustorp 3:53, stigar och leder 

Tjustorp 3:34, parkering och skyltning 

 

Markägare:  

Tomelilla Kommun 

 

Bakgrund:  

 

Under perioden 2017-2020 är Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling beviljade EU-medel via 

Jordbruksverket och Leader i projektet Hållbar tillväxt genom ledbaserade turism och 

rekreation – MTB  leder i Snogeholm och Fyledalen. 

 

Inom Leaderprojektet ska 3-6 mindre så kallade Trailheads (skyltat område med 

ändamålsenliga stigar för mountainbikecykling) upprättas och planering, grundläggande 

genomförande av stigar, skyltning samt marknadsföring av lederna är medräknat i 

projektbudgeten.  

 

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har inledningsvis av Leaderprojektet varit i kontakt med 

flertalet av de större markägarna kring såväl Fyledalen såsom Snogeholm. Viljan att samverka 

för att göra ett större sammanhängande område för mtb cykling har inte kunnat uppnås och 

för markägarna viktiga aspekter som respekt för kronvilt, vilja att avvakta egna övergripande 

policys för det allmänna friluftslivet, oviljan att söka dispenser kopplat till reservat mm har 

gett bra indikationer på hur man bör utforma lösningar runt om Fyledalen och Snogeholm , 

istället för mitt i områdena, för att avlasta områdena från aktivt friluftsliv och turism kopplat 

till cykelbaserad aktivitet. 

 

Parallellt med framtagandet av Leaderprojektet har lokala cyklister i Smedstorp lyft frågan 

om att få göra mtb stigar inom fastigheten Tjustorp 3:53 och väva samman dessa med 

parkering mm vid idrottsplatsen samt göra en pumptrack nära skolan, allt med ambitionen att 

öka byns attraktivitet och skapa meningsfull sysselsättning bland byns unga. I byn har det 

under hösten 2017 startats en förening, MTB Österlen, som vill engagera sig i samlingar och 

träningar där man cyklar tillsammans men man vill också vara en aktiv part i att bygga, 

underhålla och utveckla stigar och spår för mtb cykling.  

 

Initiativtagarna bakom MTB Österlen har i ett tidigt skede innan föreningen bildades 

kontaktat både kommun och ISMU för att höra om deras tankar skulle kunna realiseras. Då 

det ligger helt i linje med ISMUs arbete och passade bra in i profilen för det beviljade 

Leaderprojektet att styra bort cyklister från Kronoskogen och Fyledalen har vi gemensamt 

jobbat vidare med frågan. Kommunen har godkänt att det är ok att skapa stigar och leder för 



mtb cykling, men per 27 april 2018 är inget skriftligt nyttjanderättsavtal undertecknat. Vi i 

IMSU och MTB Österlen har fått muntligt ok att påbörja arbetet med stigar och leder. 

 

Föreningar och/eller andra intressenter:  

Gårdlösa leden går igenom området. Det finns en ridförening som har ridslinga i skogen, 

Smedstorps IF ligger nära och har ett motionsspår genom området. Det finns ett aktivt byalag 

i Smedstorp. Kommunen vill skapa ett bra rekreationsområde på marken. 

 

Kända restriktioner i området:  

Utöver att balansera intressenternas upplevelse av området är det även vattenskyddsområde. 

 

Mål med området:  

 

Målbilden för området är 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. De primära målgrupperna inom cykeltriben bör vara de som 

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

och friluftsliv. Området byggs ändå upp för progressiv utveckling genom att de finns leder av 

tre olika svårighetsgrader så man kan välja att prova en svårare led när man börjar känna sig 

bekväm på sin favoritstig. Då området är begränsat till ytan har vi tvingats planera 

stigdragningarna ganska tätt för att skapa tillräckligt med led för att göra området tillräckligt 

intressant att uppehålla sig i.  

 

Det finns inom MTB Österlen en vision om att lederna ska matcha region skånes mål om 

stigar och leder av hög internationell standard, vilket kräver relativt stora resurser i form av 

såväl tid, material, know how och pengar. All planering och genomförande av leder har med 

detta i beaktan och alla stigar är planerade så att de framgent efter inledande projektet kan 

uppgraderas för att närma sig visionsbilden. Övriga åtgärder, utöver planering, för att nå 

visionsbilden kommer inte att tas med i denna arbetsplan. 

 

Vår bedömning är att man med föreslagen dragning och åtgärder i denna arbetsplan kan 

tillbringa minst en timmes aktiv träning i området men att det kommer vara svårt att fånga de 

cyklister som vill ha en längre sammanhängande runda på upp emot 3 timmar. För denna 

målgrupp hoppas vi på sikt kunna hitta lösningar norrut som kan bindas samman med 

området, men detta arbete ligger utanför denna arbetsplan. 

 

I området vill vi anlägga/anlägger vi tre slingor.  

 

En grön led som kan välkomna de yngre cyklisterna och nybörjarna på en kul lite slinga i 

skogen. Leden kommer kompletteras med alternativa linjer av olika svårighetsgrader så att 

alla kan träna och ha kul på leden 

 

En blå led som erbjuder de flesta en härlig, flowig stigcykling. 

 

En röd led som erbjuder lite mer utmaningar med både en lite mer konditionskrävande 

dragning men även tekniskt svårare partier. 

 

Alla tre leder planeras så de kan sammankopplas som en runda. 

 

 



Inom projektbudgeten ryms inte att bygga lederna så de fullt matchar kvalitetskraven av leder 

av hög internationell standard, men all planering och alla åtgärder vid byggandet av stigarna 

utformas så det går att i framtiden koppla på förbättringsarbeten som höjer stigarna nivå utan 

att kräva om dragningar. Med planering och genomförande enligt denna plan bör lederna ändå 

klara ett tryck av 5 000 – 10 000 nyttjare om året. 

 

Makroperspektiv på området:  

 

Området bedöms få regional betydelse för styrning av målgruppen stigcyklister då det 

tillsammans med tre områden kring Sjöbo blir de första publika, ändamålsenliga stigarna för 

stigcykling i syd östra Skåne. Något som bör få positiv inverkan på lokala näringar som 

jobbar inom besöksnäringen. Smedstorps läge med tågstation gör också att satsningen av 

leder ökar kretsen av lokalt nyttjande, sannolikt även att det kan komma att röra sig om 

regionalt nyttjande. 

 

Intill stigarna finns inga uppenbara konflikter mot angränsande fastigheter. Men, från 

parkeringen in i skogen kan ett flitigt nyttjande påverka boende längs gatan. Det kommer 

därför vara viktigt att designa lösningar och styrning av målgruppen hela vägen från parkering 

in i skogen får att undvika detta. Sådana lösningar är dyrare än vad som ryms i 

projektbudgeten, men förutsättningarna ser goda ut med en bra grässlänt där man kan styra 

bort cyklisterna från gatan. 

 

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

 

Muntligt nyttjanderättsavtal mellan IMSU och kommunen finns, ska även tas fram för 

undertecknande. 

 

Tillstånd:  

 

Det är sannolikt att skyltning vid parkering och fram till stigarna kräver bygglov då området 

är planlagt i detaljplanen. 

 

Organisering och genomförande: 

Del 1: Grunden 

Hela genomförandet av framtagandet av stigar i området täcks av Leaderprojektet, från 

planering, tillståndsansökningar, arbetsledning, skyltning samt framtagande av 

informationsmaterial som kan nyttjas av besöksnäringen. Efter projekttiden tar Stiftelsen 

Skånsk MTB Utveckling över ansvaret för tillsyn och skötsel av lederna och skyltningen. 

 

Del 2: Mot visionen 

Tas fram av MTB Österlen sidan om denna arbetsplan.  

 

Finansiering: 

 

Alla åtgärder i del 1 är finansierade via Leaderprojektet.   

 

 

 

 

 



Övrigt: 

 

Föreslagna stigar 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. 

 

Vissa partier skulle rent ekonomiskt vara motiverade att arbeta fram med minigrävare, både ut 

tidsaspekt men också för att få fram ett fullgott resultat mot målgruppen barn och nybörjare. 

Sådana arbeten rör sig om att dra bort grässvål och fylla på med dränerande material där 

grässvålen legat och sedan köra en plattvibrator över för en fast yta.  



Projektdagbok: 
Under detta avsnitt följer vi viktiga milstolpar och övergripande diskussioner och överenskommelser för projektet. 

 

2017, initiala möten mellan kommun, stiftelsen, Gael  

2017 stiftelsen ombeds att engagera sig 

2017 ok för att området kan utvecklas för mtb cykling 

2017 markvandringar och utbytte av ideer om dragningar mm 

2017 markområdet gallras 

2017 föreningen …startar 

2017 ideellt arbete för att ta fram stigar påbörjas 

2018 kommunen röjer med hjälp av Gröna Jobbar upp stigkorridorer att använda i samverkan 

med stiftelsen och MTB Österlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Områdesanalys: 
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:  

+ Skogens läge nära samhället 

+ Backen i västra hörnet och dess slutningar 

+ Tre tydliga skogsområden som var och ett kan få sin karaktär och svårighet, underlättar 

styrning av målgrupper 

+ Parkeringen vid idrottsplatsen 

+ Tågstationen i byn 

+ Många naturliga höjder att jobba med för torra stigar 

 

Negativa Points of interests:  

- Ridslingan vid röd 3 kräver extra planering och skyltning 
- Korsningar av skogsbilvägarna, som även används av vandrare, löpare m fl, noggrann 

planering och skyltning för hållbar samexisten. 
- Pumphus inom fastigheten, visuellt störande i naturen samt att man inte vill ha 

besökande för nära inpå dessa.  
- Sänkor norr om blå 2 och norr om grön 1, fuktiga partier som man inte vill arbeta i 
- Sankt mellan blå 2 och röd 3 där man måste skapa en höjd stigbädd med macadam, 

ca 75 m totalt för en hållbar stig. 
- Sammankopplingen mellan parkering och skogsområden, kan leda till störning för 

närboende, viktigt att styra cykeltrafiken så den går i harmoni med vägtrafik mm. 
 

-   



Ledbeskrivning: Grön Led 1:an 

 

Namn: Smedstorps gröna 1 :an 

 

Längd: 500 m, körs medurs 

 

Målgrupp: Yngre och nybörjare, ett mindre barn med nyvunna kunskaper att cykla själv ska 

kunna tas sig runt spåret utan problem. Leden ska klassas som grön, se direktiv i slutet av 

rapporten. 

 

Direktiv ledbygge: Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) 

för handarbete på stigen, samt riktlinjer satta för en grön stig. Maskinarbete är inte 

nödvändiga, men skulle på stora partier underlätta för att nå rätt nivå för målgruppen. Om 

man inte får gräva fram grus ur backen  längs stigen kommer man behöva föra in material för 

berms och slitytor, för detta kan man antingen använda atv med släp eller mindre, 

självlastande dumper (maskin på ca 800 kg) 

 

0-50 m dra bort grässvåll, förstärk med bärlager. (minigrävare) 

 

75-100 m fullcut i slänten 

 

100-200 m räfsa fram stig, eventuellt partiellt förstärkningsmaterial till åkyta 

 

Vid 200 m behov av ca 25 fullcut i utförsslänten. 

 

Vid 250 m mycket sten som behöver jämnas till och anpassa för grön stig. 

 

Efter 250 m dra bort grässvål, förstärk med bärlager (mingrävare) fram till 300m. 

 

300 m uppför, gör fullcut med en serpentinsväng, följ flaggning (div breda stigkorridor), om 

möjligt önskvärt att göra med mingrävare. 

 

350 – 400 m Följande raksträcka, räfsa fram stigbädd, vid skarpa vänsterkurvan gör en 

bankad miniberm, gärna en halvberm innan för lätt högervridning innan man tar 

vänstersvängen. Vid efterföljande högersväng, dra ut kurvan så den får så stor diameter som 

möjligt, bygg upp lite på utsidan och skapa en berm. 

 

Vid 400 m, flytta ut stigkorrideoren där den är flaggad, räfsa fram stigbädd fram till 500 m. 

 

Vid ca 500 m, ta vänstersväng strax innan flaggning, öka diametern, plana ut svängen och gör 

kurvaa lätt bankad, följ upp med berm för högersvängen. 

 

Avsluta spåret med 5 rollers, dra bort grässvål, tillför material (minigrävare) 

 

 

Målbild av färdig led: Glada barn far runt varv efter varv medans föräldrarna antingen 

vandrar eller cyklar ett varv i området. Leden fångar upp barn och nybörjare och ger dem 

självförtroende att hantera sin cykel på en stig så att de med tiden känner sig manade att prova 

sig på den blå leden och hitta längre ut i skogen. 

 



GPX karta och fil leddragning: Klar!! 

 

Parallelldragning av andra leder: Ja! Starten ligger ca 40 m fram längs motionsslingan, 

vilken hör går på skogsbilvägen vilket ger gott om plats. 

 

Sannolika underhållsåtgärder: Låga, då det rör sig om flacka slutningar och välplanerad 

stig gentemot vatten och jorderosion. 

 

  



Ledbeskrivning: Blå Led 2:an 

 

Namn: Smedstorps blåa 2 

 

Längd: 900 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 vid inbromsning ger en bättre upplevelse. Men stigen 

kommer innehålla inslag av rötter, hopp och lite knixiga svängar som är anpassade för att 

möta kraven för en blå led enligt beskrivning i slutet av rapporten. 

 

Direktiv ledbygge: Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) 

för handarbete på stigen, samt riktlinjer satta för en blå stig. Maskinarbete är inte nödvändiga, 

mer än att få bearbeta stigbädden med mindre plattvibrator för en stigbädd som bättre tål 

slitage.  

 

0 – 600 m ta fram slingrande stigbädd, lätt fullcut, försök hålla en diameter runt 6-12 m för 

bättre flow 

 

Vid 150 m, kapa mindre stubbar i höjd med rotsystemet 

 

Vid 200 m, slänta av hoppets baksida så att alla vågar rulla över det. 

 

Vid 400-450 m, röj fram korridoren bättre. 

 

Vid 550 m, där stigen viker av vänster och övergår i skrå, fullcut ca 20 m uppför backen, 

försök jobba ner höjden lite grann. 

 

Vid 600 m, gör koppling till röda, lyft stigbädd med fyllnadsmaterial (minigrävare) 

 

600-900 m lägg stigbädd i ovankant på stigkorridor. Gräv över stubbar så dessa blir rollers, 

sträckan kompleteras allt eftersom med berms och rollers efter projekarbetet. 

 

Efter 600 m första vänsterkurvan behöver slätas ut med material uppifrån för att göra kurvan 

lättare. Följande högersväng bankas lätt med mindre berm. 

 

Vid 700 bygg övergång över vatteledning 

 

750-800 skrapa bort grässvål (minigrävare) 

 

Sista svängarna innan slutet för tighta, kommer för direkt på ett flow med större svängar, 

behöver dras ut lite, men inte mer än att de ändå bidrar till att sänka farten. 

 

 

Målbild av färdig led: Upplevelsen av leden kommer vara en relativt lätt stig för stigcykling 

och crosscountrykänsla med härliga, flowiga svängar som ger ett bra flyt i cyklingen. 

Upplevelsen av att cykla på en naturstig ska vara påtaglig vilket ger ett tydligt inslag av rötter 

mm. 

 



GPX karta och fil leddragning: Ja 

 

Parallelldragning av andra leder: Ja, hela leden kommer nyttjas av de som vill köra röd 3. 

Första halvan på väg ut och andra halvan på väg hem. Ledens svårighet kommer inte påverkas 

av parallell dragningen. 

 

Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt noggrannhet med stigens lutning enligt 

instruktionerna för blå leder torde leden knappt behöva underhållas med ett måttligt nyttjande 

(5000-10000 årliga passager). Om stigen blir populär, och framförallt kommer cyklas under 

blöta perioder kommer stora delar av stigen succesivt behöva tillföras förstärkningsmaterial 

på stigbädden för att inte bli för svår för målgruppen. 

 

 
  



Ledbeskrivning: Röd led 3:an 

 

Namn: Smedstorps röda 3:an 

 

Längd: 1 100 m, moturs 

 

Målgrupp: Lite mer erfarna cyklister som vill få cykla uppför och utför. Känslan av lagom 

utmanande stigcykling i röda segmentet. Stigen kommer få en lite stökigare karaktär med 

rötter, mycket svängar, lite brantare passager. Men stigen kommer för den mer erfarna 

cyklisten också erbjuda längre partier av härligt flyt med diverse hinder mm som kommer 

kräva en hög grad av koncentration. 

 

Direktiv ledbygge:  

Stigarbeten kommer följa de generella riktlinjerna (se slutet på rapporten) för handarbete på 

stigen, samt riktlinjer satta för en röd stig. Maskinarbete är inte nödvändiga, men skulle på 

vissa partier (se fullcuts nedan) vara fördelaktiga samt att få bearbeta stigbädden med mindre 

plattvibrator vore önskvärt för en stigbädd som bättre tål slitage. Om man inte får gräva fram 

grus ur backen  längs stigen kommer man behöva föra in material för berms och slitytor, för 

detta kan man antingen använda atv med släp eller mindre, självlastande dumper (maskin på 

ca 800 kg) 

 

0 - 100 m räfsa fram stigbädd  

 

100 – 200 m dra bort grässvål fram till hästledskorsningen (mingrävare) 

 

200 – 300 m fullcut  

 

Vid 300 m skapa en utplattat serpentin, dra ut diametern maximalt. 

 

350 – 400 m räfsa fram stigbädd 

 

400 – 500 m räfsa fram stigbädd samt kapa bort alla småstubbar ner till rothöjd 

 

Vid 500 m ta bort grässvål, räfsa fram stigbädd 

 

500 – 800 m såga ner alla småstubbar ner till rothöjd 

 

800 – 900 m gräv fullcut fram till korsning av ridled 

 

900 – 950 m dra bort grässvål (minigrävare) 

 

Resterande del av leden, räfsa fram en tydlig stigbädd. Den näst sista svängen, en högersväng, 

behöver dras ut i diameter för ett bättre flow, nyper nu av mitt i slänten. 

 

 

Målbild av färdig led: Leden ska fungera som nästa mål för de som känner sig helt bekväma 

på blå 2. Leden börjar relativt lätt och tar en uppför backen till toppen, även om slutet av 

klättringen både kommer vara brant och innehålla tekniskt svårare svängar uppför. Här 

kommer det krävas en högre grad av motionsnivå och cykel med låg utväxling. Innan stigen 

vikar av neråt ska man passera ett områden med både upp och nerförskörning innan man åter 



är uppe vid högsta punkten. Väl uppe på toppen får man sedan en lång svepande 

utförskörning med hög kulfaktor med bankade kurvor som får en att uppleva fart och flow, 

men samtidigt en stökigare stigbädd som ställer krav på tekniskt kunnande i hur man hanterar 

sin cykel 

 

GPX karta och fil leddragning: Ja 

 

Parallelldragning av andra leder: Nej, men för att ta sig till och från leden måste man cykla 

blå 2. 

 

Sannolika underhållsåtgärder: Relativt små då leden ska ha en lite högre grad av 

svårigheter inom röda segmentet vilket gör att ett vist slitage kommer addera rätt karaktär till 

leden. Framförallt finns riskområdena i utförslöporna som kan komma att bli sönderbromsade 

och på sikt bli för svåra för målgruppen. Avhjälps med tillförsel av bärlager som bättre tål 

inbromsning samt bäddar in rotmattan så denna inte blir för svår. 

 

  



Skyltningsinstruktioner  

 

Goda förutsättningar att kunna använda Stiftelsen Skånsk MTB Utvecklings kvalitetssäkrade 

skyltningskoncept, vilket medför att Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling också åtar sig tillsyn 

och skötsel av skyltar, samt tillsyn av leder och stigar om/när MTB Österlen inte vill ta 

ansvaret med stiftelsens stöd. Lederna kommer kommuniceras via hemsida och app mot 

skånska och besökande cyklister, sköts av ISMU men även här finns önskemål från 

föreningen att själva få kommunicera spåren för att attrahera sponsorer till föreningen 

 

Särskild skyltningsmanual för skyltning inom konceptet MTB Skåne är under våren 2018 

under framtagande och kommer tillsammans med kartförslaget nedan utgöra grund för 

kommande bygglovsansökan. 

 

Område: Skyltningen ska utgå från parkeringsplatsen vid idrottsplatsen, ledas längs vägen på 

grässlänten upp på Gårdlösaleden genom hagarna. Efter bommen vid skogen hänvisas man till 

vänster för blå 2 och röd 3 in i skogen och för grön 1 framåt ca 40 m innan grön 1 viker in 

höger i skogen. 

 

A. Trailheadskylt, allmän info 
B. Hänvisningsskylt för ledning till och från led 
C. Startskylt 
D. Ledskylt, för direktion på leden 
E. Varning korsning 

 

 

Stig: Skyltningsplan per stig tas fram i samband med bygglovsansökan. 

 

  



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). 

 

  



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. 

 

 



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 – 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. 


