
Underhållsplan Örnen MTB-Arena 2023-01-07   

Underhåll på arenan kan utföras av vem som helst men utförs i första hand av CK Örnens underhållsgrupp. 

Skillspark, parkering, pumptrack, Eagle Flow 

Slutet på maj innan säsongsöppning. 

Utförs som ett gruppevent med fika. Ta bort ev. träd och grenar. Räfsa bort alla löv och kvistar från banor och diken. 

Rensa alla avlopp. Ev kratta till och komplettera med grus där det behövs. Padda vid behov.  

Pumptrack: fyll på med grus mot asfaltkanter och packa. Sopa asfalt. Städa bort allt skräp. 

Bjärven, Vargen & Happy.  

Slutet av juni eller början på juli när värsta gräsväxten avklarats. 

1. Happy: Gammal åker vid Marcus Näslund trådröjs och räfsas. 

Happy: Nytt Hygge. Ev. sly- och gräsröjning med kombiklinga 

Happy: Från högerkurva från bostadsområde; slyröjning med kombiklinga upp till elljusspår vid Alneskolan. 

2. Happy: Slyröjning över hygget på ”linjen” med kombiklinga eller röjsågklinga. 

3. Bjärven: Sly, gräs och Brännässlor röjs med kombiklinga mellan Skomakarvägen och Krukmakarvägen. 

4. Vargen: Slyröjning med kombiklinga vid korsning av gångväg för fri sikt. 

 

 

  



Eagle Flow/Skillpark: 

5. 6, 7: Slutet av juni eller början på juli när värsta gräsväxten avklarats. Gräs och Rallarros trådröjs och räfsas. 

Kontrollera även kring nytt elljusspår nedanför parkeringen där gräs och växtlighet måste hållas efter. 

 

Löst grus måste försiktigt dras uppåt i kurvor så att ”kullager” effekt tas bort och de blir mindre hala. Om det 

behövs, komplettera med mer 0-4 grus vid behov som kärras ut. Kratta ut och packa gärna med padda när 

det är blött. 

 

Kring skillspark: slyröjning med röjsåg av all undervegetation för att ge ett öppet och inbjudande intryck.  

 

8. Slyväxter kring väg och parkering Örnen stugan röjs med kombiklinga eller röjsåg. 

 

 

SÄKERHET: Vid användande av röjsåg ska alltid varningsskylt placeras ut innan arbetsstället så att cyklister är 

uppmärksamma. Bevaka alltid så att inte cyklist riskerar att kollidera med röjsågklinga. 

Motorsåg får endast användas av person med motorsågskörkort som dessutom ska använda motorsågshjälm, 

skyddsskor avsedda för skogsarbete med motorsåg samt sågskyddsbyxor. 

Vid användning av 4-hjuling ska hjälm motsvarande som för moped märkt ECE 22:05 bäras. Användandet ska även 

meddelas till huvudansvarig för fordonet enl. skylt i förrådet. 

   



Generellt alla leder: 

Broar och brädgångar: Kontrollera så de är hela och sitter fast. Om de är lösa så skruvas de med min 120mm skruv 

som finns i förrådet. 

Växtlighet kring leder: Träd, grenar, växtlighet 1m ut från spår rensas vid behov. Hittills har det inte växt så mycket 

där så att röjsåg e.dyl. varit nödvändigt, utan en liten grensåg har räckt. 

Körbanor: Håligheter i körbanor fylls igen. 

Skyltar: Kontrollera att de finns kvar och är hela på alla banor. Ungdomar tenderar att bryta dem på vissa ställen och 

ibland ha de tagits bort. 

 

Skyltlager: Meddela ledansvarig om det saknas skyltar i lager så att nya kan beställas i tid. Avsedda skyltar ska inte 

användas i Downhillparken då de har en annan design. 

 

Skyltar på träd måste oftast skruvas om efter ca: 2 år så de ”sjunker in” i trädet. Ta då bort skyltarna, räta till dem om 

de är krokiga, flytta den cirka en halv skyltbredd och skruva fast på nytt. Överväg att montera på en gemensam 

gråmålad plywoodplatta om det är många skyltar i samma riktning.  

 

Undersök alltid om det går att montera tryckimpregnerad skyltstolpe, 

som alltid ska användas i första hand, med spett och slägga alternativt 

stolpspjut. Skruva aldrig skyltar på klena träd då de växer snabbt och 

gör så att skyltarna omsluts ännu snabbare än på grövre träd.   

 

 

Större underhållsåtgärder 

Större åtgärder planeras som ett projekt där utförande, tid för utförande samt erforderlig utrustning och personer 

planeras av en sammanhållande projektansvarig som utses inom underhållsgruppen. 
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