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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 rätt målgrupper
utifrån olika intressenters behov i området.
Fastigheter:Arlöv 22:188, saknar fastighetsinfo kring stora delar av området.
Markägare: Stiftelsen Spillepengen
Bakgrund: Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling kontaktades under hösten 2017 av Per Asker
på Sysav och fick frågan om vi kan vara med i att bistå Sysav och Stiftelsen Spillepengen i att
utveckla friluftsområdet Spillepengen mot målgruppen mountainbikecyklister. Under
senhösten har vi tillsammans tittat på området och Per har upplyst oss om förutsättningarna i
området samt visat på förslag som han själv tagit fram och som han fått ta del av från personer
som cyklar i området.
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: I området finns en skytteförening, en
kaninuppfödnings förening, iordningställda torn för fågelskådare, en hundrastplats, en
djurkyrkogård samt iordningställda leder för allmänt rekreationsliv såsom vandring, löpning
och kvälls/helgpromenader. Skåneleden går igenom området.
Kända restriktioner i området: Inledningsvis har vi från Sysav blivit upplysta om ovan
nämnda intressenters behov i området samt att området ligger på en gammal soptipp vilket ej
möjliggör att man gräver i området. Efter egna okulära besiktningar (granskat ner i
kaninhålorna runt om på området) torde man kunna jobba sig 30 – 40 cm ner i marken utan att
stöta på problem. Detta kommer vara en viktig del i att kunna skapa bra leder på ett
kostnadseffektiv sätt i området.
Mål med området: Området används idag för lokalt rekreationsliv. Området har som vi har
förstått tappat i attraktivitet de senaste åren och används allt mer av motorburna intressenter
och grupper som saboterar anläggningar mm. En målgrupp som har visat ett ökat intresse av
att vistas i området är mountainbike- och cykelcross cyklister.

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 glädje av området, utan att exkludera de primära målgrupperna som bör vara de som
behöver förhållandevis lätta stigar och leder för att komma igång med sitt spontanidrottande
och friluftsliv.
Skapa en kortare, grön led av pump & pedal trail, precis öster om parkeringen, fångar upp de
minsta cyklisterna och är bra för nybörjare. Kommer även vara rolig för mer erfarna cyklister.
Kan byggas med ett avsnitt som är en ren pumptrack och som går vidare som pump & pedal
Skapa en lite svårare led av rött snitt i södra området som snirklar sig runt hundrastplats, längs
ån, runt skjutbana där östra slänten och västra släntan från hundrastplatsen kan kompletteras
av svårare passager som passar mer tävlingsorienterade cyklister.
Norra backen, längre, snirklande led av blå karaktär som välkomnar alla som hittat glädjen på
den gröna leden och nu vill ut på en lite längre runda. Blå stigen och röda leden ska läggas så
de går att koppla samman som ett större varv.
Makroperspektiv på området: Området ligger i en urban kontext vilket gör att man bör
räkna på ett stort antal nyttjare av stigar och leder. I Malmö finns idag vid brofästet ett mtb
spår, Regnbågsbanan, som har förhållandevis många partier av hög svårighetsgrad. I
bokskogen som är ett för Malmö utpekat område för rekreation finns än så länge inga
ändamålsenliga stigar och leder för mountainbikecyklister och föreslagna leder skulle kunna
leda till avlastning från cyklister i bokskogen
En subjektiv bedömning av läget är att det främst kommer besökas för att det kommer finnas
roliga leder då det urbana läget inte ger en så stark naturupplevelse. Det är därför rimligt att
anta att det ur ett turistisk perspektiv inte kommer vara så attraktivt för naturen, men ledernas
potentilal gör ändå att man kan räkna med att det kommer komma besökande cyklister utifrån.
Sammantaget borde en satsning på mtb leder inte leda till ökade krav i framtiden på större
parkeringsplatser etc då det främst torde vara ett området för lokala cyklister.
Nyttjanderättsavtal: (Led, ledbygge, skyltning, digital skyltning, marknadsföring)
Inga avtal finns per 4 mars 2018 framtagna eller godtagna för området. Stiftelsen Skånsk
MTB Utveckling ser potential i området och är öppen för diskussion om eventuellt vidare
samarbete för att utveckla stigcyklingen i området i linje med vad som i framkommer i denna
rapport.
Tillstånd:
Vi har inte undersökt vilka tillstånd som kommer krävas i området. Sannolikt kommer
bygglov krävas gällande skyltningen i området.

Organisering och genomförande:
Denna fråga har ännu inte diskuterats i detalj och hänger samman med finansiering. Kan
markägaren via Sysav tillhandahålla material, maskin och maskinförare för en maskin av typ
minigrävare/bobcat så kan Stiftelse Skånsk MTB Utveckling genom sitt samordningsprojekt
bistå med utmärkningar av leder samt löpande arbetsinstruktioner till arbetskraft
tillhandahållen av Sysav. Det är stor sannolikhet att vi även kan koppla på ideella arbetslag
som vill vara delaktiga.
Att koppla in externa, professionella stig byggare i området för genomförande skulle
uppskattningsvis kosta runt 1,5 mkr.
Det finns sannolikt ett stort intresse bland de ideella krafterna runt om i Malmö 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:
Som nämnt per 4 mars 2018 är förslaget ovan med samarbete mellan Stiftelsen Skånsk MTB
Utveckling, Sysav och lokala cyklister det mest sannolika för ett genomförande. Stiftelsen
Skånsk MTB Utveckling jobbar löpande på att hitta bredare finansiella partners som
möjliggör fullskalig projektering och genomförande i egen regi av projekt liknande detta och
möjliggöra anlitande av proffisionella stigbyggare.
Övrigt: Rapporten är ett utkast för vidare diskussion kring framtida genomförande,
organisering, finansiering. Föreslagna rutter kan och kommer ändras något vid mätningar och
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.

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

14 december 2017. Genomgång av hela området kring Spillepengen, tankegångarna bakom
att öka attraktionskraften för området genom att välkomna mtb cyklister mm. Per Asker från
Sysav och Fredric Piper från Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.
5 feb 2017. Ny okulär besiktning av området med inställningen att ta fram leder som passar
målgruppen för området samt hitta områden som kräver extra planering för att inte skapa
leder som leder till konfliker med andra användargrupper i området. En första idé om vilka
olika byggmetoder som kan vara aktuella för genomförande mm.
4, 5, och 8 mars. Författande av arbetsplan, platsbesök för loggning av gpx filer,
övergripande arbetsbeskrivning för stigbygget mm.
8 mars överlämnade av rapport via mail till Per Asker. Arbetsplanen kan/kommer
kompletteras för lämplig delegering av arbetsuppgifter vid fortsatt samarbete och fastlagd
strategi för organisering och finansiering.

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:
- Hela områdets läge med närhet till staden
- Parkeringsplatsen en bra centralpunkt att utgå ifrån
- Alla höjder och backar
- Baksidan av norra vallen bakom Skjutvallen (nedre delen)
- Broarna vid bäcken samt den överbyggda passagen nordväst från broarna. Bra
passager att använda för att inte behöva bygga nya broar.
- Området öster om parkeringen, fantastiskt för mindre barn och nybörjare med en
pump/pedal trail
- Vallen mot ån i sydvästra hörnet, leder bort cyklisten från gångbanan, möjliggör rolig
cykling.
- Gamla ”agility” platsen, kan bli ett bra område för vad som kallas Skillttrails, dvs olika
hinder av olika svårighetsgrader möjliggör att man kan öva upp sina färdigheter på
cykeln och öka sitt självförtroende att våga prova svårare stigar runt om i Skåne.
Attraherar också en yngre målgrupp som gärna lär sig tricks mm, så kallad
trialcykling.
Negativa Points of interests:
- Vägnätet i området, viktigt att inte skapa korsningar som kan leda till fara. God sikt
och stigar som leder till låg hastighet vid passager kommer vara viktiga
- Hundrastplatsen, lederna bör ha ett säkerhetsavstånd för att inte störa målgruppen
på höjden.
- Djurkyrkogården, cyklisterna ska helst inte komma i kontakt med besökare till
djurkyrkogården när de är på själva djurkyrkogården.
- Skjutbanan, viktigt att iakttaga goda säkerhetsavstånd. Rimligt att skyttar kommer
argumentera för att de inte vill behöva ha visuell kontakt i ”siktgatan”, bör kunna
tillgodoses men backen öster om skjutbanan kan komma att behöva diskuteras. Bör
inte utgöra fara, men kan utgöra störning för skyttarna.
- Samtliga befintliga motionsspår, undvik korsningar där det inte råder god visuell
kontakt, minimera antalet korsningar.
- Området i norr hyser kaninförening och ornitologer som sannolikt inte kommer vilja
uppleva att cyklister kommer för nära eller rör sig i hög fart. Nyttja området, men på
behörigt avstånd, så att leder framförallt går uppför med lite högre svårighetsgrad
vilket kommer sänka farten och intrycket av ett element som rör sig i ett annat
tempo än det som övriga målgrupper håller i området.
- Skåneleden, undvik att komma för nära eller att korsa. Se övriga befintliga leder.

-

Ledbeskrivning: Grön Led 1:an
Namn: Spillepengens 1 :an
Längd: 600 m, körs medurs
Målgrupp: Yngre och nybörjare, ett mindre barn med oväxlad cykel ska kunna tas sig runt
spåret utan problem
Direktiv ledbygge:
Generella riktlinjer från gröna leder. Stigen ska ha rollers och berms för att ge så hög
kulfaktor som möjlighet, byggda för att möta målgruppens förväntningar. Norra delen kan
byggas som en pumptrack.
Sannolikt kan man färdigställa hela leden med en bobcat med skopa och jordfräs, samt en
plattvibrator samt utförande av enklare röjningsarbeten. En del rötter kan behöva dras upp
vilket borde fungera med bobcat/minigrävare.
Kräver en del material, framförallt mackadam och/eller packningsbara väggrus/stenmjöl.
0-100m flowområde, gräv bort grässvål, förstärkningsmaterial, lätt bankade kerbs. Utmaning
att inte bli för brant. Noggrann mätning, ej överstiga 4 %
100- 200m Lång svepande sväng runt damm, arbeten som ovan
200m- 300 pumptrackområde, en del röjning, raised trailbed på hela området. Underbyggt
med mackadam, risk att det är lite sankt.
300- 500 m klättringen, svagt uppför med flow. En hel del röjning för stigkoridoren, mindre
grävarbete för att få till en full cut uppför. Krävs att man röjer igenom snår mm för att få en
acceptabel lutning för barn att orka uppför, får ej överstiga 4 % uppför.
500 till 600 m (slut), full cut i grässlätten med ca 4 graderrversels och en stor berm.
Målbild av färdig led:
GPX karta och fil leddragning: Klar!!
Parallelldragning av andra leder: Nej!!
Sannolika underhållsåtgärder: Beror helt på vilken budget som blir tillgänglig för
genomförande. Den viktigaste faktorn för lågt underhåll på leden blir att inte överstiga 4 %
lutning för att undvika inbromsningar som sliter mycket samt att bygga upp norra partiet med
mackadam så vätan inte går igenom stigbädden.

Ledbeskrivning: Blå Led 3:an
Namn: Spillepengen 3:an
Längd: 2900 m, körs medurs
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
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 mullhalt 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. En budget variant är att markera ut leden på
gräset men kommer vara väldigt svårt att styra cyklisterna till leden med detta förfarande.
Sannolikt kan man färdigställa hela leden med en bobcat med skopa och jordfräs, samt en
plattvibrator.
0-1000m uppför, lättbygd. Idé att göra stigen 120cm bred uppför så man kan köra två i bred
och samtala. Fikabord på toppen god idé
1 km- 2.5 lätt rullande utför, uppför, långa gradereversels ger flow, lätt bankade kurvor.
Rollers på toppen
2.5-2.8 full cut med berms
2.8-2.9 avslut längs bilväg
Målbild av färdig led: Leden börjar med en lång svepande klättring upp till toppen, det blir
aldrig brant, men likväl utmanande då det är en lång klättring. Eftersom leden uppför är så
bred glömmer man snart att det är jobbigt då man kan samtala med sina cykelkompisar. På
toppen hämtar man andan, kollar ut över havet innan men ”flyter” med den flowiga leden ner,
upp och ner igen till starten. Stort smile utlovas när man är tillbaka och man ger sig snabbt ut
på ett varv till.
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Första 200 m går på röda 2:an
Sannolika underhållsåtgärder: Med rätt material på stigbädden och noggrannhet med
stigens lutning enligt instruktionerna för blå leder torde leden knappt behöva underhållas.
Faror för underhållet är om man misslyckas utför och skapar avsnitt som uppmanar till kraftig
bromsning, som ger så kallade brakebumps.

Ledbeskrivning: Röd led 3:an
Namn: Spillepengen 2:an
Längd: 3 8000 m, körs moturs
Målgrupp: Mer erfarna cyklister som gillar tekniska utmaningar och lite stökigare stig.
Känslan av lagom utmanande stigcykling. Inte ett spår som har den typiska dragningen man
ser kring tävlingsbanor.
Direktiv ledbygge: Till skillnad från gröna och blå spåret vill man här få en stigbädd som
innehåller både stenar, rötter och mindre hinder. Detta gör att man inte behöver bygga
stigbädden lika bred eller uppbygd. Inom ramarna för hållbara stigar kan man också ”slarva”
lite med låglänta partier då ett högre slitage här bara framhäver den stigbädd som önskas.
Detta gäller framförallt i partierna längs ån, motorvägen och inne i hybridodlingarna.
Alla ledavsnitt som går på öppna gräsytor bör anläggas såsom blå leden, fast med grövre
fyllnadsmaterial med inslag av större stenar. Detta för att passa in i landskapsbilden av
anlagda motionsspår.
Baksidan på vallen i norr kommer kräva en hel del grävarbeten för att bli bra som fullcut.
Tillgång till minigrävare här, liksom vid vallen längs ån i södra hörnet, får nog ses som en
förutsättning om inte leden ska bli för svår (alt för tidskrävande att bygga med spade och
räfsa)
0-200 m, full cut, grässlänt, en korsning av motionsspår, ingen problematisk korsning, vid
200 röd viker vänster, blå viker höger.
200-300 m lite brantare, full cut och serpentin på det plattare partiet mitt i backen
300- 700 m röjning, full cut, flowigt hela vägen. Viktigt att inte komma för högt upp på vallen
så man syns från skjutbanan. Samtidigt viktigt att inte tappa för mycket höjd, sikta på 5%
utför. Relativt resurskrävande parti. Helst minigrävare
700m - 1.1 km in i skogsgläntan, en del enklare röjning. Lerig jord, sannolikt behov av grus på
sikt längs hela stigbädden. Svepande parti med lätt bankade kurvor. Senare biten Ligger
innanför skyltning om skjutbana, försöker vara nära vägen. Möjligt att sätt upp fler skyltar på
andra sidan stigen? Ingen möjlighet med visuell kontakt mellan skjutbana och stig.
1.1-1.2 km korsning av väg, passage av grillplats mm. Kräver genomtänkt lösning så cyklist
kommer in i området med låg fart, att cyklist och bilist kan få god visuell kontakt av varandra
1.2 - 1.5 km mellan gångväg och å bra yta för stig, lättare röjning och förstärkningsmaterial
till stigbädden, lätt rullat.
1.5- 1.6 km nyttjande av gemensam väg/gångväg följt av korsning av Skåneleden. Lämpligt
med skyltning alt anordning som sänker fart på cyklist. Annars risk för konfliktområden. Ett
alt att dra in stigen på gamla agilityplatsen men då kommer man nära hundrastplats och
djurkyrkogården.

1.6- 2.3 km nyttja vallen mellan gångväg och å/motorväg för ett parti med mera rötter och
bröt. Kräver en hel del röjning och en del grävning för en fullcut.
2.3-2.4 km gräsvallen vid entrén. Full cut, mindre stenkista/rockarmer. Runda backen mot
staketet slut. Korsa motionsspår runt toppen för låg hastighet och god synlighet. Runda
stakethlrnet med en serpentin
2.4- 2.9 km lång, svepande uppförsbacke längs staketet. Lättare röjning och borttag av
grässvål. En serpentinsväng. Möjligt att göra en brantare genväg uppför med stenkista (vid
2,6 km) Avsnittet följer ”balkong” på skrå.
2.9- 3.3 km in i hybrid planteringen, svepande runt hela backen, dolt bland träden från
hundar och hundägare. En del röjning men mesta görs med räfsa. Korsning av motionsspår
inga problem, uppför och god sikt. Mot slutet möjligt att nyttja kanter för dropps, stenkistor
mm som parallella hinder. Slutet en utmaning att göra en säker passage över vägen,
samtidigt god sikt
3.3 - 3.8 km uppför backen, full cut, serpentiner. Finns utplattningar att nyttja. Föreslagen
dragning bör ej utgöra bekymmer för skytteklubben. Utför bygga rollers som kan inbjuda till
gap jumps
3.8 - 3.9parallell passage av motionsspår, god sikt avsluta med 3 tekniska serpentiner nerför
för att dämpa farten mot sluter. Nyttja träddunge.

Målbild av färdig led: Leden ska fungera som nästa mål för de som känner sig helt bekväma
på blå spåret. Det kommer för dessa inte vara lätt att ta sig runt utan att få pröva sig fram
några gånger kring vissa ledavsnitt. Leden ska tilltala erfarna duktiga cyklister som kan få
sköna träningsrundor som prövar ens färdigheter, även om banan sannolikt aldrig kommer
kännas riktigt utmanande. Målet är träning och kulfaktor med att bra flow
GPX karta och fil leddragning: Ja
Parallelldragning av andra leder: Början av leden följer blåa
Sannolika underhållsåtgärder: Relativt små då leden ska ha en högre grad av svårigheter
och framtida slitage bidrar till spårets karaktär. Längs ån kan stigen bli för urgräpt på sikt
vilket gör att cyklister för att unvika att bli leriga kommer avvika från stigen, då är det enkelt
att med fyllnadsgrus och platssvibrator höja stigbädden där det behövs

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
och skötsel av skyltar, samt tillsyn av leder och stigar. Lederna kommer då också
kommuniceras via hemsida och app mot skånska och besökande cyklister.
Område: Skyltningen ska utgå från parkeringsplatsen, utifrån vilken alla leder också bör
utgå.
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 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 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 – 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
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.

