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Tanken med satsningen på nya leder är att möta ett växande behov av träningsleder både 
för cyklister som tränar aktivt i klubbar, såsom vår egna klubb UCK, men även för den starkt 
växande skaran i allmänheten som upptäckt tjusningen med MTB. 

I Uddevalla finns det ju riktigt fina förutsättningar i den kuperade och varierande naturen. Vi 
har tillsammans med Uddevalla kommun en vision om att göra området kring 
Bjursjön/Dynamitbacken till ett levande MTB-center. 

November 2017

Mountainbikeleder i Uddevalla

Mountainbike eller MTB är en av Sveriges snabbast växande aktiviteter. MTB är cykling på 
grusväg, stigar i skogen och på anlagda teknikbanor. Utmanande, fartfyllt och ytterst 
naturnära, -det är MTB när det är som bäst.

Uddevalla cykelklubb har omkring 350 medlemmar i alla åldrar. Andelen ungdomar har 
växt de senaste åren, speciellt på MTB-sidan. Klubben har många lovande ungdomar men 
skulle behöva ett aktivitetsområde för att locka ännu fler cyklister och få ytterligare en 
bredd bland ungdomarna.

Därför har vi nu tillsammans med Uddevalla kommun startat upp arbeten med att göra i 
ordning några härliga cykelleder i området runt Bjursjön och vid Rimnersvallsområdet. 
Gemensam utgångspunkt för dessa leder är vid Bjursjöstugan. Banorna kommer ha olika 
svårighetsgrader och kommer att locka till sig många olika typer av cyklister. Spåren ska 
vara lätta att hitta till, välmarkerade och på det sättet även locka hit cyklister från andra 
delar av landet. Detta gör vi även för att underlätta och locka fler ungdomar till våra egna 
MTB-träningar. 

Nu under hösten 2017 håller vi på att göra ordning två leder i olika längder och 
svårighetsgrader. Sträckningarna är markerade blå respektive röd på den bifogade kartan. 

Mountainbikelederna kommer att vara skyltade och kommer så småningom finnas 
uppmärkta på en karta. Målet är att alla leder ska gå i loopar till samma start och 
slutpunkt, men du kan ta dig från söder till norr genom att kombinera leder. Lederna går 
på stigar, skogs- och grusvägar och är graderade efter teknisk svårighet där grönt är 
lättast, följt av blått, rött och till sist svart. Skyltarna har reflexer i pilarna så lederna går 
förhoppningsvis bra att cykla på även i mörker.

Informationsskyltar kommer inom kort att placeras vid Bjursjön och i framtiden kanske 
även vid Rimnersvallsområdet. Informationen om banorna kommer också att spridas via 
hemsidor. Flygblad kan tryckas upp och delas ut i tex cykel- och sportaffärer.
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Mossen Röd 6,8 km

Underlag: Naturlig skogsstig.
Karaktär: Leden är ganska krävande och har många partier som är tekniska.
Beskrivning: Ny led 2018.

Start/Mål vid Bjursjöstugan. Banan består till största del av naturlig stig. Här finns rötter, 
stenar, tuff uppförscykling och snabb utförscykling. Vi rekommenderar den till cyklister 
som vill ha lite mer utmaning. Leden är belägen öster om Bjursjön. 
Återstående arbete: Arbetet pågår för fullt. Uppfyllnad med grus, spångar byggs mm.

Skyltar räknar vi med att kunna sättas upp till våren. Med gemensamma krafter kan 
denna led kunna bli helt klar våren 2018.

Fårhagen Blå 4,6 km 

Underlag: Naturlig skogsstig.
Karaktär: Plan, lätt bana med vissa utmaningar. 
Beskrivning: Ny led 2017.

Start/Mål vid Bjursjöstugan. Leden är en relativt lättcyklad bana på skogs- och 
ängsstigar i gamla fårhagen nordväst om Bjursjön. 

Återstående arbete: Banan är i stort sett klar men behöver till våren 2018 
kompletteras med grus och spång i de blötaste delarna.

Grusgrop Rosa stenen

Underlag: Grus/Sten

Karaktär: Teknikbana. Rejäla nivåskillnader på liten yta. 

Beskrivning: Helt unik teknikbana i uppstartsskede. Belägen strax nordväst om 
Bjursjöns norra ände.

Återstående arbete: Efter kommunen 
nu röjt för oss i grusgropen kan vi nu 
börja planera för hur vi vill skapa 
teknikbanor på denna plats. 

Byggnationen av dessa teknikbanor 
hoppas vi komma igång med så fort det 
går, då behovet är stort för våra barn 
och tävlingsåkare.

Dessa teknikbanor kommer vi senare att 
sammanlänka med övriga leder 
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Projektgruppen

Vi är just nu en liten grupp från klubben som tillsammans planerar och bygger dessa 
leder. Vi har även en tät dialog med kommunen. 
Innan vi startar upp arbetet med nya leder, stämmer vi alltid av med kommun och 
skogsförvaltare så banorna blir godkända före vi börjar.

Arbetsinsats  –Vi behöver din hjälp!

För att skapa dessa leder hoppas vi att ännu fler är intresserade och engagerar sig. 
Antingen i projektgruppen eller vid arbetstillfällena då vi arbetar med lederna. Tex 
behöver vissa partier dikas ur (gräva med spade), andra ställen behöver breddas 
(grensax, trimmer eller röjsåg). Spångar ska byggas och sänkor fyllas med grus.

Förutom att lederna blir bättre har vi dessutom väldigt trevligt när vi arbetar tillsammans i 
skogen!

Är du intresserad är det bara att komma på arbetsdagarna (se Uddevalla CK på Facebook) 
eller höra av dig till någon i projektgruppen. 

Underhåll

Även när lederna är färdiga behöver de viss arbetsinsats för att inte växa igen. Till detta 
räknar vi med minst 2 arbetstillfällen per bana och år. Information om dessa tillfällen 
kommer också läggas ut på UCK’s facebooksida. 

HOPPAS VI SES I SKOGEN FRAMÖVER!!

David Kangas, en av UCK’s allra bästa 

cyklister, med en 2:a placering i Elitklassen på 

Sverigecupen 2017.

Välförtjänt fikapaus under en av höstens 

arbetsdagar vid Bjursjön.
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Några idéer på framtida utbyggnader av leder:

• Skapa en grön transportled från Bjursjön ner mot Dynamitbacken

• Skapa en Blå/Röd led från Bjursjön ner mot Dynamitbacken

• Tävlingsbana runt Dynamitbacksområdet

• Down Hill banor i Dynamitbacksområdet

• Korta Mossen, öster om Bjursjön innersväng i mossen spåret (gul på karta)

• Projekt pumptrack vid utegymmet

• Herrestadsfjällsloppsbanan: Kunna märka upp som permanent spår

• Slide-ravine (rosa på karta)

• Segmentet Yamaha (brun på karta)

• Mountainbikeled runt Dynamitbacksområdet (svart på karta)

Kontaktperson i projektgruppen: Magnus Ekwall 073-3376302, manne.ekwall@telia.com
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