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CYKLA I JOKKMOKK

OM MIG
▸ Började cykla MTB tidigt som sommarträning för vinter (tävlade i 

puckelpist på elitnivå) 

▸ Jobbade och sålde MTB-cyklar (GT) i Boden i början av 90-talet 

▸ Var med och startade upp CK Sävast i Boden för snart 10 år sedan 

▸ Började med landsväg för ca 10 år sedan 

▸ Cyklade med Spårvägen 

▸ Har cyklat närmare 30 klassiska bergspass från Giro d´Italia, Tour 
de France och Schweiz runt 

▸ Cyklar nu lvg, mtb, fatbike och gravel och gör lite kortare 
bikepackingturer 

▸ Arctic Bike Life - en plats där vi delar lokala cykelberättelser 

▸ Med i projektgrupp Cykling inom Swedish Lapland



CYKLA I JOKKMOKK

OLIKA KATEGORIER STÄLLER OLIKA KRAV!

▸ MTB 

▸ FATBIKE 

▸ LVG 

▸ GRAVEL 

▸ BIKEPACKING



MTB
STIGCYKLING



CYKLA I JOKKMOKK

MTB

▸ Omfattar allt från XC till downhill 

▸ Blev stort i Sverige i början av 90-talet 

▸ Trend mot mer stigbetonade cyklar 
(heldämpade för mer tekniska stigar)



CYKLA I JOKKMOKK

VAD VILL MTB-CYKLISTEN HA!?

▸ Teknisk stig (ex. Hellas-området/
Nackareservatet i Sthlm) 

▸ Gärna tekniskt och brötigt 

▸ Motionsspår generellt inte intressanta 

▸ Ruttbeskrivningar (digitalt) med 
svårighetsgrader, längd, höjdprofil osv 

▸ Ruttlängder kilometer till max någon mil, gärna 
varierande stigar/rutter i samma område





BLÅ SPÅRET - HELLAS









CYKLA I JOKKMOKK

STIGCYKLING I JOKKMOKK

▸ Talvatis och Getberget har fantastisk potential, men stigar skulle behöva ”cykelsäkras” 

▸ Bryllesvängen grymt fin, men har avsnitt (spänger) där det inte är cykelbart och man 
får leda 

▸ Gamla materialvägen 

▸ Ruotevaare 

▸ I Boden sköter MTB-sektionen i CK Sävast, ”stigfix”. Det kan vara att röja bort småträd, 
fylla ut för stora ”hål” och göra det cykelbart utan att göra det för lätt 

▸ Vision: Finfin stigcykling i Talvatisområdet. Fikastopp vid fjällträdgården.



FATBIKE
VINTERCYKLING



CYKLA I JOKKMOKK

FATBIKE

▸ Breda däck (4-5”) med stor luftkammare 

▸ Lågt marktryck 

▸ Väldigt lämpade för vintercykling



CYKLA I JOKKMOKK

VAD VILL FATBIKECYKLISTEN HA?

▸ Bra ruttbeskrivningar 

▸ Skoterspår, trampade hundspannspår 

▸ Sommartid så funkar mtb-stigar 

▸ En fatbike kommer till sin fulla rätt där andra 
cyklar inte tar sig fram. Att cykla fatbike på 
grusväg eller asfalt är tråkigt och långsamt 

▸ Gärna fikaplatser/vindskydd, möjlighet att göra 
upp en eld 

▸ Naturupplevelsen viktig



CYKLA I JOKKMOKK

FATBIKE I JOKKMOKK

▸ Med en fatbike så öppnar sig fantastiska möjligheter under en tid då det är svårt/
omöjligt att cykla på andra cyklar 

▸ Skoterspår och hundspannspår - fantastiska möjligheter att från centralorten 
cykla fina rundor 

▸ Kombination av naturupplevelse och motion 

▸ Längd på turer - ca 20-40 km vanligtvis. På snö snittar man 10-12 km/h 

▸ Besöksnäringspotential - unik upplevelse (Håkan Hjorth i Harads kör guidad 
fatbikecykling med gäster från bl a TreeHotel och Arctic Bath











LANDSVÄG
ASFALT



CYKLA I JOKKMOKK

LVG

▸ Traditionell landsvägscykel 

▸ Däckbredd vanligen 25-28 mm 

▸ Lätt och snabb, men man cyklar ogärna på 
annat än asfalt



CYKLA I JOKKMOKK

VAD VILL LVG-CYKLISTEN HA?

▸ Asfaltsvägar 

▸ Ruttbeskrivningar digitalt. Längd, höjdprofil, 
fikastopp, butiker osv 

▸ 100-150 km är en ”vanlig” distans



CYKLA I JOKKMOKK

LVG-CYKLING I JOKKMOKK

▸ Begränsade möjligheter.. 

▸ Rundan Jokkmokk - Messaure - Vuollerim - Jokkmokk (97.an) ca 110 km 

▸ Kvikkjokksvägen fin med lite trafik, men blir tur och retur 

▸ E45 okej, men inte superrolig.. 

▸ Dundret hill climb - branta backar har stor dragningskraft på många lvg-cyklister 

▸ Vision: möjlighet att smidigt ta cykeln på inlandsbanan eller buss - detta är en 
självklarhet i länder som Schweiz och Italien. Ex cykla till Kåbdalis, fika och ta tåget 
tillbaka..







GRAVEL
EN EXPLODERANDE GENRE



CYKLING I JOKKMOKK

GRAVEL

▸ Grusvägscykel 

▸ En lvg-cykel som klarar av bredare däck (upp 
till mtb-bredd, ca 2-2,4”) 

▸ Med smala lvg-däck känns den som en 
traditionell lvg-cykel, med bredare däck nästan 
mtb-lik 

▸ De flesta tillverkare har idag gravelcyklar i sitt 
sortiment och det är den snabbast växande 
genren









CYKLA I JOKKMOKK

VAD VILL GRAVELCYKLISTEN HA?
▸ Ruttbeskrivningar (digitalt) med längd, höjdprofil, bra 

fikastopp, affärer, sevärdheter m.m. 

▸ ”Adventure riding” - upptäckande och naturupplevelsen 
är viktiga komponenter 

▸ Grusvägar med låg biltäthet 

▸ Vackra vägar, naturupplevelser 

▸ Gärna rundturer 

▸ Undviker helst längre sträckor på större asfalterade 
vägar 

▸ Rundor på någon mil upp till 100-150 km



CYKLA I JOKKMOKK

GRAVEL RUNT JOKKMOKK

▸ Bra möjligheter - många mil grusväg med väldigt liten trafikintensitet 

▸ Möjlighet till fina rundor med start - stopp i Jokkmokk 

▸ Många vägar med fina naturupplevelser

















BIKEPACKING
LÄNGRE TURER/
HELGUTFLYKTER



CYKLA I JOKKMOKK

BIKEPACKING

▸ ”Touring light” 

▸ Vanligen gravelcyklar men lvg och mtb 
förekommer också 

▸ Man stannar ute en eller ett par nätter 

▸ Liknar vandringens lättpackning och man kan 
tillryggalägga ganska långa distanser per dag 
(100-120 km) 

▸ Tält eller vindskydd



CYKLA I JOKKMOKK

VAD VILL BIKEPACKERN HA?

▸ Bra ruttförslag med vackra inslag, tips om 
lägerplatser/vindskydd, öppna butiker, 
höjdprofil m.m. 

▸ Grusväg eller mindre asfaltvägar 

▸ Hellre rundturer än fram och tillbaka 

▸ Känslan av äventyr och att upptäcka något nytt



CYKLA I JOKKMOKK

BIKEPACKING RUNT JOKKMOKK

▸ Väldigt stora möjligheter tack vare många mil grusvägar genom fina områden 

▸ Området söder om Muddus ner mot Gunnarsbyn kallar vi ”Gravel Heaven” - 
det finns väldigt få mil asfalterad väg, men många mil grusväg och fin natur 

▸ Fina möjligheter även väster om stan och mot fjällvärlden 

▸ Gamla Karatsvägen - Parki - Gamla Tjåmotisvägen - Sitoälvsbron















https://www.youtube.com/watch?v=Mgw0LfXi5CA


CYKLA I JOKKMOKK

VAD ANVÄNDER CYKLISTER FÖR TJÄNSTER?

▸ Strava - träningsapp för att logga rutter, möjlighet att lägga in segment och 
tävla mot andra. Miljontals användare 

▸ Komoot - möjlighet att lägga in egna rutter, grusvägs/bikepackingfokus 

▸ Ride with GPS - som komoot ungefär 

▸ Trailforx - används mycket av mtb/stigcyklister 

▸ Naturkartan







CYKLA I JOKKMOKK

VISIT SWEDEN
▸ Internationell målgruppsanalys 

▸ Stort intresse av Sverige - aktiv grupp med många 
intressen som gärna vill kombinera cykling med god 
mat och dryck, svensk kultur, tradition och livsstil eller 
vandring. 

▸ 62% högskoleutbildade 

▸ 51% män 

▸ 1/3 mellan 20 och 32, 1/3 mellan 33 och 44 

▸ Natur- och kulturintresse, mat, utomhusaktiviteter 

▸ Hälsosam livsstil



CYKLA I JOKKMOKK

SAMMANFATTNING

▸ Det finns fantastiska möjligheter att cykla i Jokkmokk året runt 

▸ En stor del av ”infrastruktur” finns redan, men behöver tillgängligöras: beskrivning av rutter, 
digitala kartor, nedladdningsbara gpx-filer, närvaro på tjänster som cyklister använder, content 

▸ Målgruppen Cyklister är väldigt stor och förhållandevis köpstark. Det finns en stor potential för 
besöksnäring. Det satsas stort på cykling över hela landet. 

▸ Cykelvänliga boendeanläggningar (säker cykelförvaring, vattenslang, matpaket) 

▸ Tillgång till cyklar en utmaning - det krävs bra grejer 

▸ En utmaning är att förstå de behov olika kategorier av cyklister har 

▸ För MTB finns stor potential, men krävs också en del ”handpåläggning” - Stigfix.


