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§ 45
Förslag på etablering av platser för mountainbike (FN 2020.059)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar:

Att arrangera utbildning inom anläggning av MTB-spår för föreningar som visat intresse för 
anläggning i syfte att stärka föreningarnas egen kapacitet för anläggning.

Att gå vidare med förslaget att anlägga MTB-spår i Kårsta utifrån förslaget ”Etapp 1 – 
Singletrack med hinder” samt hemställa 150 000 kr från investeringsbudget, post Utveckling 
nya projekt, för att finansiera MTB-spåret.

Att gå vidare med förslaget att anlägga MTB-spår i Brottby utifrån förslag samt hemställa 150 
000 kr från investeringsbudget, post Utveckling nya projekt, för att finansiera MTB-spåret.

Att gå vidare med förslaget om anläggning av MTB-park i Kristinebergskogen samt hemställa 
200 000 kr från investeringsbudget, post Utveckling nya projekt, för att finansiera MTB-
parken.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2020-11-26 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till utveckling av mountainbikespår (FN 2020.059). Uppdraget inkluderade att 
förslaget skulle tas fram i nära relation med föreningslivet.

Fritidsförvaltningen och Riskful Play har tillsammans med föreningarna Brottby SK, 
Vallentuna MTB-park och Goif Kåre arbetat fram sju förslag som här presenteras. Viktigt har 
också varit att lokaliseringen av förslagen täcker flera delar av Vallentuna kommun. De sju 
förslagen har en stor bredd och fångar in en diversitet inom utövandet; från banor för yngre 
barn till utövandet av risksport.

Fritidsförvaltningen ser att samtliga sju förslag är bra förslag som skulle möjliggöra för 
bredden av utövare att utvecklas. Förvaltningen föreslår att i nuläget gå vidare med tre av 
förslagen (förslag 1, 4 och 5) samt utreda de övriga mer ingående. De tre förslagen har en 
bredd samt stor geografisk spridning.

En stor del inom cykelidrotten är att utgå ifrån platsens förutsättningar, förändra och löpande 
utveckla anläggningar samt i gemenskap skapa banor. Fritidsförvaltningen föreslår att bygga 
vidare på den traditionen och därför arrangera en utbildning för intresserade i hur banor 
anläggs.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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
 Tjänsteskrivelse - Etablering av MTB-spår VT 2021
 §97 FN Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP
 Förslag - MTB i Vallentuna kommun



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FRITIDSFÖRVALTNING 2021-04-30

DNR FN 2020.059 
MIR GREBÄCK VON MELEN SID 1/3
UTVECKLINGSLEDARE 
08-587 850 37
MIR.GREBACK.VON.MELEN@VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Förslag på etablering av platser för 
mountainbike

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar:

Att arrangera utbildning inom anläggning av MTB-spår för föreningar som visat 
intresse för anläggning i syfte att stärka föreningarnas egen kapacitet för anläggning.

Att gå vidare med förslaget att anlägga MTB-spår i Kårsta utifrån förslaget ”Etapp 1 – 
Singletrack med hinder” samt hemställa 150 000 kr från investeringsbudget, post 
Utveckling nya projekt, för att finansiera MTB-spåret. 

Att gå vidare med förslaget att anlägga MTB-spår i Brottby utifrån förslag samt 
hemställa 150 000 kr från investeringsbudget, post Utveckling nya projekt, för att 
finansiera MTB-spåret. 

Att gå vidare med förslaget om anläggning av MTB-park i Kristinebergskogen samt 
hemställa 200 000 kr från investeringsbudget, post Utveckling nya projekt, för att 
finansiera MTB-parken. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade 2020-11-26 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till utveckling av mountainbikespår (FN 2020.059). Uppdraget 
inkluderade att förslaget skulle tas fram i nära relation med föreningslivet.  

Fritidsförvaltningen och Riskful Play har tillsammans med föreningarna Brottby SK, 
Vallentuna MTB-park och Goif Kåre arbetat fram sju förslag som här presenteras. 
Viktigt har också varit att lokaliseringen av förslagen täcker flera delar av Vallentuna 
kommun. De sju förslagen har en stor bredd och fångar in en diversitet inom 
utövandet; från banor för yngre barn till utövandet av risksport. 

Fritidsförvaltningen ser att samtliga sju förslag är bra förslag som skulle möjliggöra 
för bredden av utövare att utvecklas. Förvaltningen föreslår att i nuläget gå vidare 
med tre av förslagen (förslag 1, 4 och 5) samt utreda de övriga mer ingående. De tre 
förslagen har en bredd samt stor geografisk spridning. 

En stor del inom cykelidrotten är att utgå ifrån platsens förutsättningar, förändra och 
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löpande utveckla anläggningar samt i gemenskap skapa banor. Fritidsförvaltningen 
föreslår att bygga vidare på den traditionen och därför arrangera en utbildning för 
intresserade i hur banor anläggs. 

Bakgrund
De senaste åren har intresset för cykling ökat dramatiskt. Antal tävlingsgrenar har 
växt och utövarna i den organiserade verksamheten likaså. Nu under Corona-
pandemin har försäljningen av cyklar varit extra stor och i de flesta cykelaffärer är 
vissa typer av cyklar slut i lagret. Ett intresse som varit på uppgång länge är 
stigcykling, så kallad mountainbikecykling (MTB-cykling).

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

Om cykelsport och särskilt MTB
Cykelsport omfattar en bred repertoar av olika tävlingar på både landsväg  och banor 
inom- och utomhus samt i terräng. Cykelsport bedrivs i ett antal olika grenar, 
däribland mountainbike, BMX, landsväg, polo, orientering, konst, 
cykelboll och cykelcrosstävlingar. Sporten är också en olympisk sport och har en lång 
historia.

Mountainbike (MTB), vilket detta ärende behandlar, är en terrängcykel och står för 
såväl redskapet som aktiviteten. MTB hör till Svenska Cykelförbundet som är 
medlemmar i Riksidrottsförbundet och är därmed en av de 70 Specialidrottsförbund 
som tillsammans bildar Svensk Idrott. 

MTB kan delas in i ett antal olika tävlingsformer, som definieras av terräng och 
användningssätt och därmed även för dessa speciellt framtagna passande cyklar. 
Cross-country, free-ride/cykel-enduro, downhill, cykeltrial, orientering och 
singlespeed är några av dessa.

Förslag på områden för MTB i Vallentuna kommun
Förslagen har utarbetats tillsammans med föreningslivet och är dessa:  

1. Kårsta Etapp 1 – Singletrack med hinder och spång
2. Kårsta Etapp 2 – Singletrack på naturstig
3. Kårsta/Vada Etapp 3 – Långdistans
4. Brottby – Singletrack 
5. Kristineberg – MTB park 
6. Vallentuna IP – MTB-park och singletrack
7. Vallentuna IP – Ett lättare teknikområde

Om varje förslag går att läsa i bilaga ”Förslag – Plats för skogscykling”.
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Ekonomiska konsekvenser
Etablering av MTB-spår kan bidra till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i 
samhället, vilket indirekt leder till samhällsekonomiska besparingar. Priset för 
etablering av MTB-spår i enlighet med detta förslag uppgår till 500 000, vilket anses 
vara en förhållandevis låg summa i relation till beräknad effekt. 

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. Då förslagen dessutom bygger på civilsamhällets involvering kan 
de positiva effekterna på samhörigheten och delaktigheten anses förväntas vara högt. 

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. Intresset för MTB är stort i yngre 
åldrar, trots att det idag inte finns tillräckliga förutsättningar i Vallentuna kommun 
att utvecklas inom sporten, något som förväntas förbättras i och med anläggning. 

Petri Peltonen Mir Grebäck von Melen
Förvaltningschef Fritid Utvecklingsledare 

Expedieras till:
Akten
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§ 97
Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP (FN 2020.059)
Beslut
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". 

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 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". 
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §89 FN AU Utveckling av mountainbikespår vid Vallentuna IP
 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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Förslag – Plats för skogscykling
Fritidsnämnden beslutade 2020-11-26 att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna till utveckling av mountainbikespår (FN 2020.059). Uppdraget 
inkluderade att förslaget skulle tas fram i nära relation med föreningslivet.  

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 och Riskful Play har tillsammans med föreningarna Brottby SK, 
Vallentuna MTB-park och Goif Kåre arbetat fram sju förslag som här presenteras. 
Viktigt har också varit att lokaliseringen av förslagen täcker flera delar av Vallentuna 
kommun. De fyra förslagen har en stor bredd och fångar in en diversitet inom 
utövandet; från banor för mindre barn till utövandet av risksport.
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Om cykelsport och särskilt MTB
Cykelsport omfattar en bred repertoar av olika 
tävlingar på både landsväg  och banor inom- och 
utomhus samt i terräng. Cykelsport bedrivs i ett 
antal olika grenar, däribland 
mountainbike, BMX, landsväg, polo, 
orientering, konst, 
cykelboll och cykelcrosstävlingar. Sporten är 
också en olympisk sport och har en lång 
historia.

Mountainbike (MTB), vilket denna utredning 
behandlar, är en terrängcykel och står för såväl 
redskapet som aktiviteten. MTB hör till Svenska 
Cykelförbundet som är medlemmar i 
Riksidrottsförbundet och är därmed en av de 70 
Specialidrottsförbund som tillsammans bildar 
Svensk Idrott. 

MTB kan delas in i ett antal olika tävlingsformer, 
som definieras av terräng och användningssätt 
och därmed även för dessa speciellt framtagna 
passande cyklar. Cross-country, free-ride/cykel-
enduro, downhill, cykeltrial, orientering och 
singlespeed är några av dessa.

Figur 2 I Riksidrottsförbundets rapport ”Idrott i siffror 2019” framkommer det att 
cykel och MTB är den fjärde populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna hos befolkningen 
(6–80 år) sett till antal utövare år 2019.
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Flatland
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Park

Ramp
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Stigcykling

Cross Country 
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Olympisk Cross 
Country

Marathon
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Figur 1 Att cykla innebär idag en mängd olika 
aktiviteter, exempel stigcykling, cykelcross, 
elcykling, bmx, landsväg, velodrom, downhill, 
dirtbikes, MTB-orientering, trail osv.

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/idrottsrorelsen-i-siffror/2019-idrotten-i-siffror---rf.pdf?w=900&h=900
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/idrottsrorelsen-i-siffror/2019-idrotten-i-siffror---rf.pdf?w=900&h=900
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Utredning om spår och banor i 
Vallentuna kommun
Dialog och samverkan
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. Det framkom också en tydlig bild över hur stor variation 
det finns inom intresset.   

Fritidsförvaltningen och Riskful Play har tillsammans med föreningarna Brottby SK, 
Vallentuna MTB-park och Goif Kåre arbetat fram fyra förslag som här presenteras. 
Viktigt har också varit att lokaliseringen av förslagen täcker flera delar av Vallentuna 
kommun. De fyra förslagen har en stor bredd och fångar in en diversitet inom 
utövandet; från banor för mindre barn till utövandet av risksport.

Föreningsliv i Vallentuna kommun med ett intresse för 
mountainbike 
Vallentuna MTB-Park
Föreningen är av Vallentuna kommuns nyaste föreningar och startade strax efter det 
dialogtillfälle som arrangerades 27 augusti (se ovan). Föreningen syftar till att verka 
för skapandet av möjligheter för MTB och särskilt för en MTB-park. 

Förvaltningen samt Riskful Play har haft flera möten tillsammans med föreningen och 
Fritidsnämndens arbetsutskott träffade Vallentuna MTB-park den 11 mars 2021. 

Två av förslagen nedan har utarbetats tillsammans med föreningen.

Goif Kåre
Föreningen är verksam i flertalet olika idrotter och aktiviteter så som fotboll, bandy, 
innebandy, löpning, tennis, zumba, cirkelträning etc. och har under senaste åren även 
utvecklat verksamhet inom MTB. 

Det första mötet mellan Goif Kåre och Vallentuna kommun gällande MTB ägde rum 
redan 2019 och sen dess har föreningen varit med i processen. En grupp har skapats 
inom föreningen där närmare 50 personer följer det som sker. 

Brottby SK
Brottby SK beskriver sig själva som ”den lilla föreningen med det stora 
engagemanget” och det har varit tydligt även i frågan om MTB då de tidigt i processen 
visade intresset för utveckling av ett MTB-spår i Brottby. De vill bredda 
fritidsmöjligheterna som finns i Brottby och ser bland sina medlemmar ett ökande 
intresse för just MTB. 
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Täby MTB
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. Täby MTB har varit med och stöttat Vallentuna MTB-park i deras 
uppstartsfas.

Friluftsfrämjandet Täby-Vallentuna-Vaxholm
Inom Friluftsfrämjandet riksorganisation finns flera MTB-sektioner runtom i hela 
Sverige, däribland flera i Stockholms län. De arrangerar både teknikkurser, MTB-
ledarkurser och har ett stort utbud av turer för mountainbikeburna. I dagsläget finns 
ingen MTB-sektion i Friluftsfrämjandet Täby-Vallentuna-Vaxholm men flera har visat 
intresse samt gått på ledarutbildningar inom MTB. 

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 
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.

I och med att vissa grenar av MTB kan anses som risksport är det också just detta som 
Riskful Play satsningen stöttar med. Det är just farten och uppleves som lockar många 
men också där risken uppstår. Genom balanserad riskbedömning öppnas en ny 
aktivitet för många. 

MTB är en platsanknuten aktivitet som anpassas efter sin miljö och här är det en 
omöjlighet att skydda sig från alla risker. Riskful Play har lyssnat in med sakkunniga 
och andra kommuner hur dessa löst eventuella riskmoment och kommer stötta 
kommunen och föreningarna med processen. 
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Förslag – Singeltrack i Kårsta
Förslaget har utarbetats av Goif Kåre i samarbete med fritidsförvaltningen och är 
uppbyggt i tre etapper. Att etablera MTB-spår i Kårsta har varit efterfrågat en längre 
tid och föreningen menar att en sådan skulle förbättrade förutsättningar för en 
meningsfull fritid i Kårsta. I den undersökning som gjorts kopplat etablering av 
motionsspår framgår också att MTB-spår är efterfrågat. 

Det första mötet mellan Goif Kåre och Vallentuna kommun gällande MTB ägde rum 
redan 2019 och sen dess har föreningen varit med i processen. En grupp har skapats 
inom föreningen där närmare 50 personer följer det som sker. 

1. Etapp 1 – Singletrack med hinder och spång
Ca 1-2 km som är rolig och utmanande för såväl 
nybörjare som avancerad cyklist. Slingan dras på 
kommunens mark mellan Bergsjöplan och 
Bergsjön (Se karta). Som förebild ses 
Hackstabanan i Österåker som bjuder på en bana 
som i princip alla kan klara av men som med enkla 
knep kan bli lite mer avancerad för den som 
önskar. 

Här ska också en kortare enkel bana på några 
hundra meter etableras för yngre barn för att 
kunna öva på balans och teknik. Tanken här är att 
detta skall ligga i närheten av Bergsjöplanen och 
skolan. En buffertzon mellan Bergsjön och banan 
måste behållas för att skydda känslig och värdefull 
natur. 
 
Banan skapas av föreningen med stöd från fritidsförvaltningen och ett 
nyttjanderättavtal upprättas mellan Vallentuna kommun och Goif Kåre. Ekonomiskt 
stöd utgår på 150 000 kr för etablering, där föreningen förväntas hyra in vissa 
resurser för anläggning. Föreningen kommer efter anläggning ansöka om driftbidrag 
för löpande underhåll av banan. 

Förslaget ligger i linje med etablering av motionsspår och ses som en förstärkning av 
möjligheterna till en aktiv fritid i området kring Bergsjöplan. 

Figur 3 Exempelbilder, singletrack och  spänger behöver byggas över blötare partier.
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2. Etapp 2 – Singletrack på naturstig
I anläggningen av ett motionsspår med utgång från 
Bergsjöplan kan också en MTB-bana anläggas. MTB-
spåret bör här istället göras i form av mer naturstigar, 
dvs inte allt för anlagt. 

Som inspiration finns Knivsta där det skapats ett 
MTB-spår just så runtomkring ett motionsspår.

Spåret skulle i så fall gå på Danvikens Hospitals 
marker och avtal behöver om detta blir aktuellt tas 
fram. 

3. Etapp 3 – Långdistansturer
I denna etapp handlar det om att bygga ut ledkartan 
och skapa variation med flera olika och längre leder. 
Här vill föreningen att spåren gör det möjligt att ta sig 
söder ut från Bergsjön genom skogen mot Lingsberg 
och Hacksta där det redan idag finns mycket fin stig. 
Med hjälp av grus och skogsvägar går det sedan ta sig 
vidare och även tillbaka till Kårsta. Långsiktigt finns 
en vision om att kunna cykla på stig och skogs- och 
grusvägar via Karby hela vägen ner till Centrala 
Vallentuna och upp igen.
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4. Förslag – Singletrack i Brottby

Förslaget är att inom utpekat område 
anlägga en stig framförallt inriktad för 
nybörjare. Förslag på område har 
utarbetats av Brottby SK i samverkan 
med förvaltningen och ligger 
uteslutande på kommunägd mark. 

Brottby SK vill vara med och bygga 
stigen samt säkerställa att motionsspår 
och MTB-spår funkar tillsammans med 
tydlig skyltning, bra sikt och dyl.  

Förslag på exakt dragning är inte klar 
utan behöver arbetas fram tillsammans 
med cykelstiganläggare, förening och 
fritidsförvaltningen. Ekonomiskt stöd utgår på 150 000 kr för etablering, där 
föreningen förväntas hyra in viss resurs för anläggning.

Vid bostadsområdet vid Ekvägen finns en lekplats som måste beaktas vid planeringen 
av MTB-spår. 
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5. Förslag – MTB-park i Kristineberg
Anläggning av MTB-park i Kristinebergskogen inom nedan utmärkt område: 

Figur 4 Exempelbilder. En MTB-park för mer riskfylld åkning.

Förslaget är att möjliggöra för föreningen Vallentuna MTB-park att nyttja marken till 
etablering av spår, hopp och flowtracks. Avtal tecknas med föreningen om 
nyttjanderätt under tre år.

Förslaget är att inom utpekat område arrendera marken till föreningen Vallentuna 
MTB park för att utveckla platsen som redan idag nyttjas inofficiellt av MTB åker. 
Vallentunaborna (ej föreningen) har byggt ramper på egen hand sedan tidigare år. 
Platsen och naturen i Kristineberg ses som optimal pga dess naturliga utformning. Se 
https://www.instagram.com/vallentunamtbtrails/ 

Området som ställer lite högre krav på åkarens nivå kan genom föreningens 
organiserade kurser bjuda in nybörjare under trygga former att bjuda in nya. 
 

https://www.instagram.com/vallentunamtbtrails/
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För att strategiskt tillmötesgå åkare, säkra platsen och låta sporten växa under en 
längre testperiod kan fritidsförvaltningen se platsen som en pilot innan större 
investeringar görs för en större anläggning i framtiden. 

Genom att arrendera marken kan föreningen enklare ställa krav på ansvar och att 
åkare som vill dit är under föreningsregi eller helt på egen risk godkänna att vara på 
plats. Föreningen kommer även sköta underhåll men med stöd och dialog med 
kommunen. 

Med stöd av med Riskful Play och samråd med fritidsförvaltningen görs följande:

Steg 1: Förarbete 
 Föreningen tar fram:

o kartlägger hur befintliga spår ser ut idag 
o Riskområden som finns i dag och som måste ses över 
o Hur en skyltning kan se ut, startpunkter och slutpunkter av lederna
o Vilka nya leder som det önskar att utveckla
o Plan på hur föreningen kommer att involvera nya åkare

 Riskful Play
o Riskful Play ritar området i samråd med föreningen 
o En riskbedömning tas fram
o Förslaget lämnas till fritidsförvaltningen  
o Riskful Play gör en extern ansökan till RF för extra byggstöd 

 Vallentuna kommun
o Arrendeavtal och eventuellt kompletteras med nyttjandeavta vid 

behov. Avtalet bör vara på minst 3-5 år annars kan inte föreningen 
söka externa medel 

o Budget på 200 000 kr för att utveckla området för skyltning, bygge 
och förvaltning. 

Steg 2: Beslut 
 Fritidsförvaltningen beslutar om bygget och eventuella justeringar 

Steg 3: Bygge 
 Föreningen utvecklar bygget med mentorskap av Riskful Play och 

Fritidsförvaltningen
 Bygget sker i etapper 
 OBS! Delar av bygget kommer att byggas om under åren. Detta är en del av 

MTB kulturen 
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Förslag – Vallentuna IP

6. Singletrack och MTB-park på Vallentuna IP
MTB på Vallentuna IP skulle antagligen skapa de bästa förutsättningarna för flest 
enskilda individer att utöva och testa på MTB. Förslaget kräver större investeringar då 
spåret kommer vara högt belastad samt lokaliseras på en välbesökt plats som används 
på många olika sätt. 

Ett lämpligt område för utveckling av teknikbana: 

Från detta område kan anslutningsstigar från Vallentuna IP skapas. Det finns vissa 
områden som är särskilt känsliga, vilka alla kan undvikas vid bra planering. 
Relationen mellan motionsspår och MTB skulle tydligt skyltas. 

7. Ett lättare teknikområde på Vallentuna IP
Ett område som skulle passa bra för teknik-träning. Skulle fungera som en instegsport 
för ovana samt träna upp färdigheter för de som vill utvecklas inom sporten. En 
mötesplats som även skolor skulle kunna nyttja. Ett löst beräknat pris vid jämförelse 
med andra kommuner för anläggning är 250 000.
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