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Nylagd flis och belysning vid crossbanan vid Föreningsgården, Sundbornsbyn 
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Inledning 
 
Under 2010 utarbetade bybor en 
utvecklingsplan för Sundbornsby; Att leva och 
bo i Sundborn. 
 
Arbetet med utvecklingsplanen har inspirerat till 
utvecklingsprojekt, varav detta är ett. Faktum är 
att ett förslag med en sorts crossbana kom från 
ett gäng ungdomar redan 2010 så att plocka 
upp detta nu, nästan 10 år senare känns 
mycket bra.  
 
Projektet stödjer utvecklingsplanen och några 
av syftena med crossbanan är: 
 

● Att öka Sundborns attraktionskraft för 
boende samt öka intresset för 
inflyttning. 

● Att berika upplevelsen av Sundbornsbyn 
för besökare. 

● Att skapa en unik plats där barn, unga 
och vuxna kan utveckla sina förmågor i 
motorik, balans och styrka. 
 

 
Tekniskt parti med både backe och kurva 

 

 
En del av slingan där markarbetena är i ett tidigt 
skede.. 
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Bakgrund 
 
Under de senaste åren har aktiviteten av längdskidåkning och verksamheten för barn och 
ungdomar åter startat och stadigt växt i Sundborn. I trakten finns en gedigen skidtradition och den 
nuvarande verksamheten bygger till stor del på tidigare aktiva och deras engagemang. En del 
initiativ till utveckling av både verksamhet och befintliga anläggningar har skett de senaste åren 
med positiv effekt på antalet aktiva skidåkare främst i yngre åldrar.  
 
I arbetet med att fortsatt utveckla vinteridrotten och skapa något som kan göra utbudet av 
träningsmöjligheter ännu bredare så har olika förslag tagits fram. Dels så ser man att det 
utvecklas skidlekplatser på olika platser. Detta har också varit ett alternativ men vi vill göra något 
som vi tror ännu mer på och det är att bygga en crossbana för längdskidor, cykel och löpning. 
Detta tror vi uppnår samma effekter som en skidlekplats men man tillför också möjligheter att tex 
ordna sprintlopp för barn samt att de yngsta får en tekniskt mer utmanande sträcka att träna på 
samt att steget från att vara barn och mest träna på plan mark på stadion till att ge sig ut på 2 km 
längdspår minskar radikalt. Som en bonus blir banan  ett verkligt året-runt-alternativ som blir till 
glädje för många unga som har olika intressen. 
 
Genomförande 
 
Projektet har genomförts enligt plan med hjälp av både ideella krafter och köpta tjänster där 
entreprenörer stått för mark- och elarbeten.  
Såväl tidplan som ekonomisk plan har följts tämligen väl. Se ekonomiskt utfall närmare nedan.  
Markarbetena startade som bedömt under våren 2019 när marken torkat upp tillräckligt. Detta 
fortlöpte under sommarmånaderna i den takt projektet hade förmåga att driva arbetet framåt.  
Arbeten med el och ytmaterial har också hunnits med och blev klara i oktober 2019 och vi har 
avslutat projektet enligt tidplan och kommer ha en slinga klar inför skidsäsongen 2019 / 2020 som 
vi drömt om.  
 

   
Doserad kurva utefter banan. Nytt bärlager / material utlagt.  
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Ekonomi 
 
Projektet erhöll 217 000 kronor i stöd för genomförandet. Nedan en redovisning av budget contra 
utfall. 
 

 Budget Utfall Differens 

Markarbeten / 
entreprenad inkl 
brobyggen 

95000 97700 + 2700 

Material 60000 44968 - 15032 

Maskintimmar 12000 7500 - 4500 

Elarbeten 50000 65188 + 15188 

Summa 217000 215356 - 1644 

 
Det ekonomiska utfallet har hamnat tämligen nära budget i de flesta av delarna. Att 
materialåtgången utefter spåret blivit aningen mindre än vi tänkt oss berodde främst på att 
markarbetena föll väl ut och volymen material kunde minskas. Detta jämnades ut av att 
elarbetena blev mer kostsamma än bedömt i ursprunget.  
Totalt sett anser vi ändå att vi lyckats få ut det vi tänkt oss av den  anläggning vi byggt och banan 
återspeglar eller överskrider våra förväntningar.  
 
 
Summering / utvärdering 
 
Målen som sattes upp inför projektet anser vi vara uppfyllda och vi ser med stolthet en crossbana 
som kommer fylla de behov och ge de möjligheter vi såg när vi planerade projektet.  
Placeringen av banan passar skidverksamheten utmärkt men är också tillgänglig för skolans 
verksamhet och den ligger bra till för spontanrörelse för många. 
 
 
Framtid 
 
Anläggningen kommer att förvaltas av Sundborns GoIF precis som planerat och vi ser fram emot 
många timmars nyttjande av banan för både föreningsknuten verksamhet som spontanidrott. Vi 
hoppas och tror att anläggningen kommer att vara ett uppskattat inslag i bygden dit man vänder 
sig för att få allsidig träning oavsett ålder. 
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Slutord 
 
Projektet vill tacka Sundborns Sockenråd och Falu Kommun för möjligheten att få realisera detta 
projekt. Vi är mycket belåtna med vad vi åstadkommit och vi är också trygga med att 
anläggningen kommer tas väl omhand över tid i framtiden.  
 
 
 

 
Starten på befintligt elljusspår till vänster och crossbanan till höger. 

  
 
 
 
 
 


