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Checklista för gemensam standard vid genomförande av 
nya leder/upprustning av befintliga leder. 
 
Bakgrund 
Tidigare har det beslutats att kommunerna inom kilsamverkan för Angarnskilen, 

Bogesundskilen och Rösjökilen ska kunna välja en gemensam standard för utformning av spår 

och leder. Detta gäller i första hand markering och vägvisning men kan även komma att gälla 

inventarier som spänger och tillgänglighetsanpassning, grillplatser och vindskydd. 

 

Allmänt 

Markeringar sätts ca 180 cm från mark men anpassas till lokal topografi och eventuellt 

skymmande vegetation eller föremål. Märkningen sätts på höger sida om leden i 

färdriktningen om möjligt. Märkningen ska vara sparsam men ska vara tydlig och alltid 

förekomma vid korsningar, otydliga förhållanden med mera. Det kan anses vara bättre att 

sätta för glest och sedan komplettera. Markeringarna bör i första hand placeras på stolpar. När 

led går på privat fastighet ska markering göras i samarbete med markägare. 

 

 

Vandringsled 
Utseende 

 Triangel i färg, spets nedåt, sida 10 cm. 

 Triangel centrerat på plattan. Triangelns överkant 5 cm från topp. 

 Liten pappspik 2,1x20mm. En spik i varje hörn. Hål förborras eller märken beställs borrade. 

 Plats för ledens namn under triangeln på de som sitter vid start och andra korsningar.  

 På de som har symboler, så använder vi rostfri kamspik 1,9x25 mm. 

 120-145 mm virke höjd 210 mm. Målas med gul lasyrfärg. 

 Borrhål uppe och nere 4 mm borr. Centrerat 2 cm från kant. Lite förskjutna i sidled. 

 Skylt med ledens namn eller riktningspil fästs med rostfri kamspik 1,9x25 mm 

 

Uppsättning 

Klockspik 4,5x67 mm. 

Sparsam markering, framför allt när riktning ändras eller vid stigkorsningar. 
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Naturstig 
Utseende 

Rund prick i färg, 10 cm diameter. 

Prick centrerat och mitt på plattan. 

Plats för ledens namn under på de som sitter vid start och andra korsningar. 

120-145 mm virke höjd 210 mm. Målas med gul lasyrfärg. 

Borrhål uppe och nere 4 mm borr. Centrerat 2 cm från kant. Lite förskjutna i sidled. 
 

 

Uppsättning 

Klockspik 4,5x67 mm. 

Sparsam markering, framför allt när riktning ändras eller vid stigkorsningar. 

 

 

Ridstig 
Utseende 

Kvadrat, vit ryttare på blå botten. 

Märket centrerat och mitt på plattan. 

120-145 mm virke höjd 210 mm, Målas med gul lasyrfärg. 

Borrhål uppe och nere 4 mm borr. Centrerat 2 cm från kant. Lite förskjutna i sidled. 
 

Uppsättning 

Klockspik 4,5x67 mm. 

Sparsam markering, framför allt när riktning ändras eller vid stigkorsningar. 
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Motionsspår 
Utseende 

Kvadrat, spets nedåt, sida 10 cm. 

Kvadrat centrerat och mitt på plattan. 

145 mm virke höjd 210 mm (1 märke), höjd 290 mm (2 märken), höjd 340 mm (3 märken) 

Målas med gul lasyrfärg. 

Borrhål uppe och nere 4 mm borr. Centrerat 2 cm från kant. Lite förskjutna i sidled. 
 

Uppsättning 

Klockspik 4,5x67 mm. 

Sparsam markering, framför allt när riktning ändras eller vid stigkorsningar. 

 

 

 
 

 

 


