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§ 89
Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP (FN 2020.059)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
utveckling av mountainbikespår.
 
Med tillägget att ärendet byter namn till "Utveckling av mountainbikespår i Vallentuna 
kommun". 

Ärendebeskrivning
De senaste åren har intresset för cykling ökat dramatiskt. Särskilt nu under Corona-pandemin 
syns en ökning, däribland i att försäljningen av cyklar varit extra stor. Ett intresse som varit på 
uppgång länge är stigcykling, så kallad mountainbikecykling (MTB-cykling).

Det stigande intresset syns också i Vallentuna, särskilt genom ett ökat antal inkomna förslag 
gällande utveckling av möjligheterna till anläggandet av mountainbikespår. Det märks också 
genom att egenbyggda anläggningar i skogarna i Vallentuna ökar i antal och storlek. Vidare 
uppkommer också intressekonflikter vilka uppmärksammats både genom artiklar i tidning och 
i form av inkomna synpunkter.

Fritidsförvaltningen föreslår nu att fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till 
utveckling av mountainbikespår.
 
Med tillägget att ärendet byter namn till "Utveckling av mountainbikespår i Vallentuna 
kommun".
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse - Anläggning av MTB-led
 Sammanfattning MTB Workshop VT2020
 Exempel på nyinkomna synpunkter rörande MTB
 Synpunkt med förslag om en Cykelpark i Vallentuna
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Tjänsteskrivelse

Utveckling av mountainbikespår vid 
Vallentuna IP

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP.

Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har intresset för cykling ökat dramatiskt. Särskilt nu under Corona-
pandemin syns en ökning, däribland i att försäljningen av cyklar varit extra stor. Ett 
intresse som varit på uppgång länge är stigcykling, så kallad mountainbikecykling 
(MTB-cykling). 

Det stigande intresset syns också i Vallentuna, särskilt genom ett ökat antal inkomna 
förslag gällande utveckling av möjligheterna till anläggandet av mountainbikespår. 
Det märks också genom att egenbyggda anläggningar i skogarna i Vallentuna ökar i 
antal och storlek. Vidare uppkommer också intressekonflikter vilka uppmärksammats 
både genom artiklar i tidning och i form av inkomna synpunkter. 

Fritidsförvaltningen föreslår nu att fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen 
i uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna 
IP.

Bakgrund
Den 27 augusti arrangerade Vallentuna kommun tillsammans med Riskful Play en 
dialogworkshop för mountainbikeintresserade i Vallentuna. Det kom närmare 50 
deltagare och representationen av åldrar var stor. Under dialogmötet framkom att det 
saknas bra spår för cykling i Vallentuna och att åkarna önskar utrymme att utöva sitt 
intresse utan att störa andra. 

Sveriges största MTB-förening, Täby MTB, har också verksamhet i Vallentuna. 
Tidigare har de också varit med på Idrottens dag. Deras verksamhet i Vallentuna 
kommun förläggs i första hand där allemansrätten tillåter, men de har inget särskilt 
utpekat område. Det finns idag även en  intention att starta en Vallentuna MTB 
förening under 2021.

Projektet Riskful Plays medverkan
Riskful Plays metod bygger på det positiva med balansträning, utmanande aktivitet 
och att aktiviteten ska locka en bred allmänhet. Alla de ingredienserna finns inom 
MTB. Det är en  aktivitet som med relativt små resurser kan bidra med stor 
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rörelseglädje till många. Aktiviteter “på cykel” känner många igen sig i. Tillsammans 
med den naturupplevelse som uppstår genom anläggningens/spårens plats i skogen 
gör att man upptäcker naturen, något som forskning idag tydligt visar bidrar med 
positiva mentala och fysiska effekter. 

Riskful Play ser att utvecklingen av MTB-spår i Vallentuna kommun tydligt går i linje 
med det som projektet ämnar göra och kommer därför ha en betydande roll i 
etablerandet, särskilt gällande involvering av unga både gällande utformning, 
anläggning och verksamhet.

Tidigare politiskt fattade beslut
Kommunfullmäktige har beslutat att MTB-spår ska etableras. I grönstrukturplanen 
antagen av kommunfullmäktige (2017-11-13, § 145) står ”Ett sammanhängande 
system av vandringsleder, mountainbikespår, vandringsleder, ridleder samt natur- 
och kulturstigar ska skapas.”

Vidare står det i cykelplanen som är antagen av kommunfullmäktige (KS 2012.570 § 
113) att ur ett hälsoperspektiv är rekreations- och fritidscyklister en viktig 
trafikantgrupp och ett väl utbyggt cykelvägnät för rekreationscykling är nödvändigt 
för att stimulera till ett ökat cyklande. 

Ekonomiska konsekvenser
Fritidsförvaltningens bedömning finner att utredningen ryms inom befintlig ram. Vid 
eventuell anläggning kommer nytt beslut behöva fattas där ekonomiska konsekvenser 
beskrivs ytterligare utifrån utredning. Etablering av MTB-spår kan bidra till att 
förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället, vilket indirekt leder till 
samhällsekonomiska besparingar.

Konsekvenser för hållbar utveckling
För den enskilda människan bidrar naturupplevelser såsom MTB till hälsa, 
identitetsskapande, gemenskap, naturförståelse och en rad andra saker. En satsning 
på MTB kan också bidra till samhället bland annat med regional utveckling genom 
natur- och kulturturism och attraktivitet. 

När människor vistas i naturen växer förståelsen för att den är värd att bevara. Därför 
kan etablering av MTB-spår bidra till att öka kunskapen och engagemanget för 
hållbara utveckling.

Konsekvenser för barn
I grunden är en satsning på utveckling av MTB-spår i Vallentuna en satsning på 
utveckling av en meningsfull fritid för barn och unga. De förväntade positiva 
konsekvenserna för barn och unga är därmed stora. Viktigt är då att barn och unga 
blir involverade i processen, vilket de ska genom Riskful Play. 

Petri Peltonen Mir Grebäck von Melen
Förvaltningschef Utvecklingsledare
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Sammanfattning MTB Workshop 2020-08-27 
 
Antal deltagare: 48 st.  

 
Dagsläget 

 Otydligt var man får och inte får åka. 
 Finns bra potential, inventering behövs 
 Många cyklar idag 
 Inte helt smärtfri tillvaro med att samsas med ridning, motorcross, motionärer i spåren 

idag. 
 Svenska cykelförbundet har många bra resurser kring utformning och att starta 

förening. 

 
Önskemål 

 En inventering kring befintliga spår och märka upp dem tydligt vilka som får vara där. 
 Nivåanpassade stråk med olika svårigheter och moment. 
 Stråk där man nyttjar befintliga stigar och skyltar. 
 “En anläggning” med ramper . 
 Skapa sammanhängande nätverk som kan utvecklas organiskt med tiden. Undvik att 

skapa ett isolerat ställe man måste åka ut till. Bra men några banor som är gjorda för 
MTB som är väl integrerat med övriga spår så att möjligheterna att ta sig dit och från 
blir många. 

 Längre stråk för dagsutflykter. 
 Jobba med markägarna med tillståndsfrågan att kunna cykla på banorna 
 Underhåll av platser och ej ett engångsprojekt  
 Ska vara lagom långt att komma till stråken från Vallentuna centrum. 
 Bra att det finns huvudstråk man kan cykla samt små smitvägar mellan olika stråken 

om möjligt, vilket ökar valmöjligheterna. 
 Plaster nära stadskärnan bör vara för familj-MTB (exempel IP)  
 Mer avancerat kan vara längre ut för att det är oftast äldre och erfarna som åker  
 Skapa en regional samverkan “Destination”  med andra kommuner som exempel 

“Dala MTB”  

 
Engagemang 

 Många (speciellt yngre utövare) vill vara med och bygga (Ett önskemål som kom från 
målgruppen själva). 

 Man vill organisera sig. Det finns ett starkt intresse att skapa något i Vallentuna i form 
av förening eller community  

 Flera deltagare nämnde andra exempel från “Falu MTB” som ett gott exempel. Falu 
MTB är en aktiv förening, har “bygga” varje tisdag med ungdomar, underhåller och 
bygger spår i samverkan med kommunen. 

 
Viktiga medskick  

 “Glöm inte oss i processen”; Deltagarna känner att de vill gärna engagera sig  
 Tydlig kommunikation och kommunikationskanaler  
 Gör inte detta om 5 år men gärna i närtid 

 
Övriga frågor som kom upp och där svaret blev “Vi lägger för tidigt i processen” 

 “Vad tänker kommunen för budget på detta?” 
 “Kommer kommunen att samverka med aktörer i detta?”   
 “Hur stort vill kommunen satsa  på detta?”   

 


	3c53ba03-75bd-4379-b945-de567bf8a49c.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	d26404bc-68b0-4864-85f5-321a417f8fbe.docx
	f9959c88-b023-42f8-8c83-2a9e078dae64.pdf
	db31b2d6-c9b7-4ca7-81b8-e72df9641dc3.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	0d83176d-8590-4ff1-b38a-c5b4fb1a380f.docx
	Tjänsteskrivelse
	Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Projektet Riskful Plays medverkan
	Tidigare politiskt fattade beslut
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för hållbar utveckling
	Konsekvenser för barn


	d3a4111a-4158-4378-beb3-e29cbb37350a.pdf
	65f8c05a-0a55-4c40-bb6a-c2ccbee90082.pdf
	cb0add8f-0348-4d2f-a5ff-afe3d25f5be6.pdf



