
Cykla på 
Södra Berget!

Natur- och 
friluftsrådet

7 oktober 2020

”Hur skapar vi en hållbar och 
attraktiv cykling kombinerat 
med god naturhänsyn och 
tillsammans med många andra 
friluftsaktiviteter på Södra 
Berget?”



Historik
• XCO under 90-talet / Sundsvallscyklisterna
• Förbud i ordningsstadgan - störande
• Banor vid Lv5
• Cykelvasan
• Teknikutveckling
• Hävt förbud 2017-11-27
• Rapport Tillväxtverket
• Sundsvalls stigcyklister, ART och Cykelfrämjandet
• Förstudie 2018
• Bidragsansökan 2019, beviljad i december



Vad finns idag på Södra Berget
o Södra berget bike park

o MTB-banorna
o BMX-banorna

o Befintligt stigsystem på trailforks
o Påbörjat bygge av led i Sidsjöbacken



Södra berget Bike Park
Slalomklubben 2019

Liften öppen 2020; torsdagar, lördagar, söndagar



MTB-banorna
Sundsvalls kommun juni 2016 LV5-området



BMX-banorna
Sundsvalls kommun ca 1995

Devis igenvuxet



Befintligt stigsystem
Trailforks – Sundsvalls stigcyklister



Befintligt stigsystem



Sidsjöbacken
Maskin- och handgrävd led för vinter/sommar 



Organisation och delprojekt 

Arenabygge
Affärsutveckling

Information och Marknad
Följeforskning



En terrängcykelarena
Ej liftburen cykling



En terrängcykelarena

• Motionsspår
• Skills arena (teknikområde)
• Flowled(er)
• Endurostig
• Utsiktsled
• XC-led
• Pumptracks



Arenabygge, Milstolpar
• Motionsbanor 

- klart 2020-10-30
• Teknikområde, flowleder och  endurostig 

- klart 2021-10-30
• Utsiktsled, XC-led och pumptracks 

- klart 2022-10-30



Arenakrav

• Samexistera med befintliga verksamheter
• Att den smälter in i miljön, litet intrång i miljön
• Upplevelserik, lekfull cykling (äventyr!)
• En arena som lockar besökare från hela landet



Litet intrång i miljön
• Vi använder befintligt ledsystem
• Arbete med små maskiner och för hand
• Följer naturens variationer
• Kunniga personer som deltar i bygget
• Byggtekniker som gör lederna hållbara i 

längden
• Vi använder befintlig förna för återtäckning





Ban-designer och projektör
• Utarbeta förslag i dialog
• Ta tillvara områdets möjligheter
• Råd till lämplig entreprenad
• Resultat; en programhandling

• Beskriva entreprenaden i samråd
• Resultat; ett byggdokument
• Arbeta som ledningsstöd, 

bygginstruktioner till entreprenörer
• Bygg – prova – byggom – prova..



Ban-designer och projektör

• Utarbeta förslag i dialog
• Ta tillvara områdets möjligheter
• Råd till lämplig entreprenad
• Resultat; en programhandling



Befintliga verksamheter
• Tillgänglighetsbana
• Rullskidbana
• Discgolfbana
• Höghöjdsbana
• Skid- och motionsspår
• Hinderbana och utegym
• Naturstig och Äventyrsbanor (Tarzan- och Björnstigen)
• Södra berget Bike Park
• Lek- utsikts- och rastplatser – raststugor
• Hotellverksamhet –parkering
• 4 stycken liftar
• Konstsnö-anläggning och upplag, vattenledningar
• Naturreservat



Målgrupper - besökare
 Den inbitne cyklisten

Motionären
 Semestrande barnfamiljer 





Ekonomi
Total finansiering: 19,9 Milj

Varav
Europeiska regionalfonden: 9,2 Milj

Sundsvalls kommun: 7,1 Milj
Region Västernorrland: 1.9 Milj

Övrig offentlig finansiering: 1.1 Milj
Privat finansiering: 0.7 Milj



Referensgrupper
Föreningar

Sundsvallscyklisterna, Sundsvalls stigcyklister, Sundsvalls 
slalomklubb, Cykelfrämjandet, Y:ets vänner Timrå samt Dyket 

intresseförening.

Företag
Hotell Södra Berget, Sidsjö Hotell och konferens, 

Jaguarverken, Sportson, Aktivera, Sportbiten Big Bike, 
Annaochjohan AB, Lidén design AB och Njurundaföretagarna.



Markägare

Sundsvalls kommun
13 privata markägare



Mål med projektet 
• 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär
• 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling
• 20 km nya motionsbanor
• En skills arena
• 3 pumptracks i stadsmiljö
• 100 lokala besökare per dag mellan maj och september
• 10% fler aktiva i cykelföreningarna



Mål med projektet 
• 20 företag har fått god kännedom av vad terrängcyklingen 

och dess utövare söker för service och upplevelser.
• Flertalet paketlösningar för besökaren har tagits fram.
• Ett företagskluster inom besöksnäringen kopplad till 

terrängcykling.
• En samlad plats för marknadsföring av terrängcykling och 

dess aktörer.
• Nära relationer med närliggande terrängcykeldestinationer 

för erfarenhetsutbyte och marknadsföring.



Mål med projektet 
• 5 nya företag kopplade till projektet
• 10 nya arbetstillfällen kopplade till projektet
• Ökat antal gästnätter med 3%
• Minst ett etablerat uthyrningsföretag
• En cykelrelaterad omsättning hos företagen om minst 15 

mnkr/år
• 4 evenemang under projektperioden



Frågeställningar
• Hur bygger vi en hållbar arena med leder 

på Södra Berget?
• I ett socialt perspektiv..
• I ett fysiskt perspektiv..



Tack!
Vincent Arvidsson

Projektledare
vincent.arvidsson@sundsvall.se


