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En bra cykelkarta 
Genom åren har många olika cykelkartor getts ut. Väldigt få svarar på cyklistens vanligaste fråga: 

Hur är det att cykla denna väg? 

Redan år 2004 skrev Lunds Naturskyddsförening ned sina krav på en cykelkarta. Det var dåvarande 

Vägverket Region Skåne som hade ambitiösa planer på ett cykelvägnät i Skåne (se Strategiskt 

program för cykeltrafik, 2001 samt Vägverkets cykelledsplan för Skåne, 2002).  

En karta är aldrig neutral. Den bild läsaren får kan styra ganska mycket av de vägval som görs. Det 

handlar både om bakgrundskartan, som måste ge ett positivt intryck, och om de vägar som kartan 

rekommenderar som cykelvägar. En kartsymbol som visar var man måste cykla på vägar med 

biltrafik, så kallad blandtrafik, kan uppfattas på olika sätt. En lågtrafikerad sådan väg kan avskräcka 

för att man tror att biltrafik alltid är farligt, men den kan också invagga cyklisten i en falsk säkerhet 

om vägen har mer trafik än man förväntar sig. 

Varför läser man en karta? De viktigaste anledningarna är att man vill planera sin cykeltur eller att 

man undrar över hur man ska fortsätta från den punkt man står på. Planeringen kan gälla pendling till 

arbetet, att hitta en bra väg till en affär eller annan målpunkt eller att man vill hitta en cykeltur för 

rekreation. För denna typ av planering är det troligt att man vill ha en större karta framför sig och 

kanske helst på papper. När man väl är ute på en cykeltur och undrar över fortsättningen kan det vara 

mer naturligt att titta på ett planeringsverktyg i mobiltelefonen. 

 

Tyska ADFCs cykelkarta över Münster  
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Syfte med cykelkartan 

Vi vill locka fler människor att cykla 

Vi behöver cykla mera både för att skona miljön och för att förbättra vår hälsa. Några cykelturer på 

sommaren kan bli inkörsporten till arbetspendling. Därför tror vi på idén att ta fram en karta som 

visar på ett stort antal möjligheter att ta sig fram på cykel utanför tätorterna och i hela Skåne. 

En bra regional cykelkarta ska visa:  

 Hur man cyklar mellan alla tätorter (fler än 2000 invånare). Cykelvägarna ska vara lämpliga 

för arbetspendling och således ha rimligt låg trafikintensitet (se kartbeteckningarna nedan) 

där de går i blandtrafik, gå på god beläggning samt vara "gena", det vill säga inte ta för stora 

omvägar. Lågtrafikerade vägar kan man hitta hos Trafikverket: Vägtrafikflödeskartan. 

 Cykelvägar och småvägar som är lämpliga för rekreationscykling. Detta ska vara vägar som 

kan kombineras till turer på 1 - 5 mil och nå andra målpunkter av intresse (badplatser, kultur 

och natur). Rekommenderade vägar ska endast i undantagsfall sluta i en punkt – cyklisten 

kommer alltid att försöka ta sig vidare. Med detta menas att en stor mängd vägar ska 

markeras så att man får en karta med ett relativt finmaskigt nät av rekommenderade vägar. 

En cyklist ska likaväl som en bilist förväntas vilja förflytta sig vart som helst och få 

vägledning av det via kartan. 

 Hur man cyklar till mer avlägsna mål, det vill säga några längre cykelstråk. Dessa cykelstråk 

vänder sig till den som cyklar längre på en rekreationstur eller på semestern och inte vill ta 

för stora omvägar. Då behövs någon vägledning längs ett fåtal sträckor. De skånska stråken 

kan vara: 

 Malmö - Lund - Kristianstad (- Blekinge). 

 Malmö - Lund - Helsingborg - Båstad (Halland, Kattegattleden) 

 Malmö / Lund - Österlen 

 Malmö - Lund - Hässleholm - Osby (- Småland - Stockholm) 

 Malmö - Lund - Röstånga - Ljungbyhed (- Skånes Fagerhult - Småland) 

 Helsingborg - Kristianstad 

 Helsingborg - Skånes Fagerhult (- Småland - Stockholm) 

 Helsingborg - Malmö - Trelleborg - Ystad - Simrishamn (Sydkustleden) 

 Simrishamn / Österlen - Kristianstad (Sydostleden) 

 Sevärdheter och turistinformation. Den som ger sig ut på en cykeltur vill gärna ha ett 

intressant mål. Platser där man kan köpa livsmedel och få mat är också viktiga för en cyklist. 

"Det är inte så lätt att i ett huj ta sig vidare på en hoj."  

 Brister i cykelvägnätet. Kartan ska ärligt redovisa de vägar en cyklist måste välja för att på 

ett rimligt sätt ta sig mellan orter på både korta och långa sträckor. Indirekt kommer 

cykelkartan då också att visa på brister i vägnätet.  
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Förebilder och referenser 

Vi har tittat på ett antal befintliga kartor från när och fjärran för att få idéer till hur en cykelkarta ska 

utformas. Våra förebilder och referenser för papperskartor är:  

 Tyska kartan: Radtouren in Deutschland - Bielefelder Verlag (i samarbete med ADFC - 

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), skala 1:150 000.  

 Franska kartan: Cycline Radkarten, Elsass Nord/Süd - Verlag Esterbauer, skala 1:75 000.  

 Danska kartan: Danmark, Faerdselkort - Geodaetisk institut, skala 1:200 000.  

 Fyns karta: Fyn, cykelkort och -guide - Fyns Amt, skala 1: 100 000.  

 M:s karta: Skåne med östra Själland, Bil- och Turistkarta - Kartförlaget / Motormännen, 

skala 1:150 000.  

 LV: Lantmäteriets vägkarta: Lantmäteriet, Sverige, skala 1: 100 000.  

 LT: Lantmäteriets terrängkarta, skala 1:50 000.  

 Gamla cykelkartan: Cykelkartan västra Skåne (norra o södra delen) - Esselte kartor 1982 

(utgången), skala 1:100 000.  

 Gamla Skånekartan: Skånekartan, östra, cykel- och fritidskarta - Liber kartor 1983 

(utgången), skala 1:100 000.  

 Lunds cykelkarta: Cykla i Lund - Lunds kommun 2001-2015, skala 1:80 000 

(kommunöversikten).  

 Fikacykling i Eslövstrakten: Eslövs kommun och Naturskyddsföreningen, skala uppskattad 

till 1:60 000.  

 Cykla i Skåne, södra och norra delen: Position Skåne 2005. 

 Cykelkarta, Sydvästra Skåne: Nordstedts 2012 

 Cykelkarta för Sydöstra Skåne: SÖSK 2011 

 Fjärilsleden: Region Skåne 2007? Skala 1:120 000, översikt 1:330 000. 

 Cykelkort/karta Helsingör-Helsingborg: Kommunerna 2013, skala 1:60 000 

Det finns också nätbaserade kartor: 

 Cykla i Skåne – cyklaiskane.se 

 Nationella vägdatabasen, nvdb2012.trafikverket.se 

 Opencyclemap 

 Google Earth 

 Eniro, cykelvägar 

Av de tryckta kartorna är de tyska och franska kartorna goda förebilder med ett detaljerat nät av 

cykelvägar för all slags cykling. De gamla svenska cykel- och Skånekartorna var också mycket bra 

och kommer närmast detta. Den danska kartan har ett intressant format. Cykelkartan över Österlen 

från SÖSK har en bra bakgrundskarta. 

De nätbaserade kartorna har alla sina egenheter. Flera baserar sig på den nationella vägdatabasen, 

NVDB. Denna har dock ett stort antal brister när det gäller cykelvägnätet. Det handlar framför allt 

om cykelvägar som inte rapporterats in till databasen. Det kan lura de andra programmen att föreslå 

stora omvägar. De nätbaserade kartorna litar också till att allmänheten rapporterar in lämpliga 

cykelvägar. Det kan leda till att en viss typ av cyklister dominerar inrapporteringen vilket leder till 

att vägar som upplevs som ganska trafikerade blir markerade som lämpliga för cykling. 
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Stadskartor: 

 Helsingborg 2015, skala 1:20000. Sex färgade cykelstråk är utmärkta på kartan, men det 

rosa stråket är svårt att skilja från övriga rödmarkerade cykelvägar. Det är också svårt att 

uppfatta den stora skillnaden mellan ett målat cykelfält på Hälsovägen och samma sak på 

angränsande Fågelsångsgatan (trafikmängden). Översiktskartan på baksidan (skala 1:60000) 

tar upp cykling i blandtrafik på vägar med väl över 2000 fordon per dygn (väster om 

Mörarp). 

 Köpenhamn 2013, skala 1:20000. Heldragna linjer i fyra färger används för att markera 

cykelbana, grön rutt (utanför trafikerade gator), supercykelväg samt övriga cykelmöjligheter 

(som kan gå genom parker eller på smågator). Baksidan beskriver bland annat hur man kan ta 

cyklar på tågen. 

 Linköping 2015? skala 1:20000. Skyltade huvudcykelstråk anges med rött och lokala 

(övriga) cykelstråk med blått. Cykling i blandtrafik anges med punkter. Blandtrafik 

förekommer enbart på mycket lugna bostadsgator, bortsett från i centrum (S:t Larsgatan och 

Storgatan har mycket busstrafik). Baksidan visar innerstaden samt trafikmärken och hur 

cyklister bör bete sig i trafiken. 

 Lund 2015, skala 1:12500. Fem färgade cykelleder markeras med heldragen linje oavsett om 

det är cykelbana eller cykling i blandtrafik. Övriga cykelleder markeras med en tunn, 

streckad röd linje som inte heller skiljer på cykelbana eller blandtrafik. Den används dock i 

huvudsak för cykelbanor. Baksidan har en översiktskarta i skala 1:80000. Där markeras 

cykling på cykelbanor med en heldragen, röd linje och i blandtrafik med en streckad, röd 

linje. Vägarna med blandtrafik har mycket skiftande karaktär som de lugna grusvägarna runt 

Hardeberga och den trafikerade vägen mellan Dalby och Genarp. Valet av vägar på 

översiktskartan är inte helt aktuellt och innehåller en del fel. 

 Malmö 2012, skala 1:26000. Cykelvägar och cykelbanor anges med röd linje. ”Färdväg i 

gata” anges med en streckad röd linje. Dessa förekommer mycket sparsamt. Baksidan har 

dels en förstorad innerstad, dels en karta i skala 1:90000 över omgivningen. Där förekommer 

dock cykling i blandtrafik på vägar med lite för mycket trafik (som till Svedala). 

 Växjö 2012, skala 1:15000. Fyra färgade cykelstråk är utmärkta på kartan. Svart linje visar 

övriga cykelstråk och streckad linje används för att markera blandtrafik. En blå linje 

markerar ”Friluftsstråket Växjö runt”, men denna linje tycks vara heldragen även där det är 

blandtrafik. Baksidan är reklam för Växjö och Arenastaden. 
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Våra önskemål och förslag 

Efter studier av de refererade kartorna och praktisk användning har vi enats om en lista på önskemål 

och förslag till krav på en cykelkarta. 

Lämplig skala och format utanför tätort 

En cykelkarta ska vara hanterbar på fältet även när man cyklar i regnväder. Den ska också ge en god 

överblick när man sitter hemma och planerar. Format och skala hänger ihop. Vi tror att lämplig skala 

ligger någonstans mellan 1:50 000 och 1: 200 000.  

 Om man vill ha ett enda blad som M:s karta, får man nog välja 1:150 000 för att få in hela 

Skåne. Då blir kartbladet ändå stort och lite svårhanterligt. Med mindre skala blir det å andra 

sidan svårt att hitta mindre vägar.  

 Vi kan också tänka oss samma indelning som Vägkartan och använda skala 1:100 000 trots 

att man då måste ha tre eller fem kartblad för att täcka Skåne. Vägkartans Malmödel är 

egentligen för stor för att vara praktisk på en cykeltur. Formatet på LT-bladen är bättre ur 

hanteringssynpunkt.  

 Man kan också tänka sig en karta med ett antal blad i spiralrygg som den danska kartan och 

då i skala 1:100 000. En sådan karta ger goda detaljer. Överblicken kan man få via ett blad 

med översiktskarta i t ex skala 1:500 000. Om man vill vara ambitiös kan en sådan karta 

bestå av kartbild på högersidor och text och bilder på sevärdheter på vänstersidorna. Det 

skulle bli en mycket bra turistkarta. Något liknande finns på Fyns karta som dock har en 

separat skrift om sevärdheterna.  

Tätortskartor 

De tätortskartor vi har tittat på har ofta en skala på 1:20000. Lunds cykelkarta utmärker sig med en 

skala på 1:12500, vilket ger större detaljrikedom. Det fungerar så länge Lund är en relativt kompakt 

stad och så länge byarnas kartbilder kan få plats på baksidan. 

 

Centrum i Linköpings cykelkarta  
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Val av vägar utanför tätort 

Det är inte enkelt att välja ut vilka vägar som ska vara med på en cykelkarta. Vissa kartor tar bara 

upp olika förslag på turer, andra tar med de längre cykelstråken. De långa stråken har i allmänhet 

dragits upp för ganska länge sedan och kan ha hunnit bli inaktuella eftersom vägarna har mer trafik 

än de hade för trettio år sedan. En nybyggd cykelväg kan också förändra förutsättningarna för vilken 

rutt man ska rekommendera cyklisterna. 

Vägmarkeringar 

Av de refererade kartorna tycker vi att de tyska och franska kartorna bäst stämmer överens med vår 

uppfattning om goda cykelkartor. I dessa kartor har man tagit med ett stort antal möjliga vägar för 

cyklisterna och även visat på huvudstråk. Många av de svenska kartorna har bara med ett fåtal 

cykelleder och fungerar inte för den som vill ta en annan väg och kanske komma fram snabbare. 

En god cykelkarta ska visa om cykling sker på separat cykelbana eller i blandtrafik. Den ska också 

visa vägbeläggning och trafikintensitet samt varna för vägar där det är farligt att cykla på grund av 

trafikintensitet i kombination med vägbredd. 

De franska och tyska kartorna använder både färger och streckning/punktning för att visa 

cykelvägarnas beskaffenhet. Vi vill gärna ta efter detta i stora drag eftersom vi menar att 

markeringarna är funktionella och genomtänkta. (Det blir ett plus att framför allt tyska cykelturister 

kommer att känna igen sig). Man kan då färgmarkera:  

 Röd - cykelstråk mellan (och framför allt in mot) större orter lämpliga för arbetspendling. 

Denna markering används för att visa hur man på ett säkert och snabbt (gent) sätt tar sig 

mellan större orter som till exempel Lund – Kävlinge – Landskrona. 

 Lila - långväga cykelstråk (ett fåtal) som har ledmarkering längs leden. Denna markering 

används för att peka ut befintliga leder som Skånespåret, cykeln blå band, Kattegattleden, 

Sydostleden med flera. Svart är ett alternativ för stadskartor med färgade cykelstråk. 

 Gulbrun - övriga rekommenderade cykelvägar för rekreation och in till mindre orter (de flesta 

markerade vägarna).  
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Vägbeskaffenheten kan då markeras (oavsett färg):  

Asfalt 

 

Heldragen linje - separat, asfalterad cykelväg eller cykelbana (möjligen med biltrafik 

till enskild fastighet)  

Med denna markering förväntar man sig hög säkerhet och att man utan tvekan kan cykla 

på cykelvägen med barn. 

 Streckad linje (1) med långt streck och kort mellanrum - cykling i blandtrafik på asfalt 

där hastigheten antingen är begränsad till 30 km/tim eller att vägen trafikeras av färre än 

150 fordon/dygn. 

Detta är vägar där man normalt kan cykla med barn. Kategorin omfattar ett stort antal 

förbindelser i cykelvägnätet där man dragit en led på lugna bostadsgator eller på mycket 

lågtrafikerade vägar. 

 Streckad linje (2) med lika långt streck som mellanrum - cykling i blandtrafik på asfalt 

med 150 - 500 fordon/dygn. Sådana vägar kan ha ganska mycket trafik under 

pendlingstiderna. De är ofta ganska smala med en bredd på 5 – 6 meter och har vanligen 

en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. 

Mitt på dagen, utanför pendlingstiderna, kan man vanligen cykla med barn på dessa 

vägar. Dock kommer troligen även vuxna att undvika en sådan väg under de tider 

trafiken är som tätast. 

 Streckad linje (3) med kort streck och långt mellanrum - cykling i blandtrafik på asfalt 

med 500 - 1500 fordon/dygn. 

Denna typ av väg kan vara acceptabel för vuxna mitt på dagen, men inte under 

pendlingstiderna. 

 En varningsbeteckning, kanske med kryss eller små ringar - cykling i blandtrafik på 

asfalt med fler än 1500 fordon/dygn. Denna beteckning ska användas sparsamt och 

endast när man behöver knyta ihop cykelvägnätet på korta sträckor och inte kan 

rekommendera någon annan förbindelse utan att det blir långa omvägar.  

Cyklister vill inte ta omvägar, framför allt inte om det gäller pendling till arbete. Dessa 

vägar är de som är i behov av en separat cykelbana. 

 Farlig väg, kan markeras med en zick-zack-linje över vägen. Detta är en väg där det är 

tillåtet att cykla, men där kartan ska avråda. Det gäller vägar med mycket trafik, över 3-

4000 fordon per dygn samtidigt som vägen är smal. En bred väg med vägren kan 

accepteras med beteckningen ovan medan en väg med samma trafikintensitet men utan 

vägren sannolikt ska klassas som farlig. 

Grus Prickad linje (1) med punkter eller täta diamantsymboler - separat cykelväg på 

grusunderlag av god kvalitet. 

En grusväg kan ha mycket skiftande underlag. Medveten om detta väljer cyklisten i 

allmänhet bort grusvägarna. Det är en viktig varudeklaration att kartan kan visa dels att 

det är en grusväg, dels vilken kvalitet den har. Det blir troligen förvirrande med för 

många beteckningar och därför föreslås bara två. 

 Prickad linje (2) med glesa punkter eller diamantsymboler - cykelväg på grusunderlag 

av sämre kvalitet eller i blandtrafik (låg trafikintensitet förutsätts).  
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Vägar för biltrafik måste finnas med på kartan eftersom de utgör viktiga landmärken. De bör dock 

visas i nedtonade för att inte ta för mycket uppmärksamhet. Även om vi i första hand vill vara 

positiva och visa lämpliga cykelvägar, behöver vi också information om vägar som är direkt 

olämpliga att cykla på. Den tyska kartan har löst det med en grå markering på vägar med hög 

trafikintensitet. Man kan också anamma en markering från en annan cykelkarta med zick-zack-

streckning över vägavsnitt som bedöms som särskilt olämpliga för cyklister på grund av 

trafikintensitet i kombination med vägbredd (t ex väg 108 mellan Lund och Svedala). Vi föreslår 

någon sådan markering på vägar med fler än 3000 fordon per dygn.  Naturligtvis ska kartan även 

upplysa om vägar där cykling är förbjuden, men det kan räcka med standardbeteckningen (tre linjer) 

för motorväg/motortrafikled/väg med livlina. 

Alla småvägar visas inte som lämpliga för cykling även om de går bra att cykla på. Man måste då 

kunna urskilja dem på kartan som vägar med ett eller två tunna streck som på Vägkartan. 

Cykling i stark blandtrafik markeras endast för att knyta ihop cykelvägar mellan orter eller för att 

knyta ihop olika cykelstråk. En cykelväg ska alltid leda vidare och den får inte sluta mitt på landet 

(om det inte gäller ett utflyktsmål). Från en ort ska man alltid kunna ta sig vidare i önskvärd riktning 

(vilket leder till att man ibland tvingas använda trafikerade vägar). 

Topografi / detaljer 

En cykelkarta ska ge god information om landskapet. LT är här en god förebild även om den kanske 

innehåller för mycket detaljer för att visas i de aktuella skalorna. 

De tyska och franska kartorna har på ett föredömligt sätt tonat ned annan information så att 

cykelvägarna framgår tydligare. Till exempel väljer man i dessa kartor att visa bilvägar och 

tätorter/hus i grått i st f svart. Åkrar visas i vitt och skog i (ljust) grönt. 

Med tanke på den stora arealen åkermark i Skåne bör man visa denna i vitt eller möjligen i mycket 

ljust gul färg. Skog bör visas i ljust grönt. Det är bra om man kan visa naturskyddade områden på 

något sätt som på LT. De gamla cykelkartorna använde ljust röd färg för att markera "attraktivt 

naturområde" vilket gav bra upplysning. 

Vi är inte förtjusta i vägkartans kraftiga gula för åker och nästan vita för skog (även om vi är 

medvetna om den historiska förklaringen). 

Den tyska kartan har en preciserad markering av kraftigare stigningar, dels för 3-7% lutning och dels 

över 7 %. Detta är viktig information för cyklister. Höjdlinjer är också viktiga, men det räcker 

förmodligen med var 10:e meter (den tyska kartan har var 12,5 meter). Höjdpunkter i landskapet bör 

sättas ut med siffror. 

För att spara på information bör man utesluta kommun- och sockengränser. 
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Sevärdheter / turistinformation 

När man cyklar är det inte så lätt att snabbt ta sig till nästa ort när man behöver förnödenheter. 

Därför är det viktigt att markera om det finns kiosk, affär eller restaurang på platser som ligger 

utanför de större tätorterna (se de gamla cykelkartorna). 

Man ska förstås undvika att markera sådant som snabbt ändrar sig över tiden. En cyklist som är ute 

på en längre tur kan dock ha god nytta av att veta var det finns campingplatser och vandrarhem. 

Andra övernattningsmöjligheter kan bli svåra att underhålla på en karta. På cykelkartan över 

Österlen (och Fyns cykelkarta) hämtar vi idéer om nyttiga uppgifter om:  

 Sevärdhet  

 Campingplats  

 Badplats  

 Vandrarhem  

 Hotell/pensionat (utanför tätorterna)  

 Restaurang  

 Café  

 Livsmedelsaffär eller kiosk (med en kundkorg som symbol)  

 Turistbyrå  

 Cykelreparatör/uthyrning  

 Järnvägsstation (där man kan ta med cykel)  

 Färjeförbindelse  

Symbolerna, liksom text i kartan får inte bli för små. Då kan det vara svårt att läsa dem. 

I Skåne som har täta kommunikationer kan man tänka sig att markera järnvägsstationer där man kan 

ta med cyklar på tågen. Möjligheten att ta med cyklar på Skånetrafikens bussar är i dag för dålig för 

att deras hållplatser ska tas med. 

Naturligtvis ska man markera var det finns sommaröppna turistbyråer. 

Bra turistkartor har de större sevärdheterna utmärkta. Dit räknar vi både kultur (slott, muséer etc.) 

och natur vilket kan bli ganska mycket. Både M:s karta och den danska kartan skriver ut i klartext 

vad för slags sevärdhet det rör sig om, t ex Medeltidsborg (Glimmingehus), Nordens äldsta 

stenkyrka (Dalby) samt Tosselilla sommarland. Andra kartor visar en sifferhänvisning. 

Beskrivningen av en sevärdhet kan sedan finnas på kartans baksida (Eslövs fikacykling) eller i en 

separat skrift (Fyns karta). Vi har delade meningar om detta. Text direkt i kartan är bra om det inte 

blir för mycket information. Text på baksidan är svårhanterat på fältet och en separat skrift har en 

tendens att försvinna. 
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Tätortskartor 
Det finns, som framgår av analysen, ett antal olika sätt att göra en stadskarta. 

Det känns viktigt att ärligt redovisa de vägar som de flesta cyklister använder. Då kan det vara 

missvisande att kraftigt markera färgade cykelstråk, vars ledmarkeringar har passerat bäst före-

datum. 

Linköpings cykelkarta är bra på så sätt att den redovisar huvudleder i en färg och andra cykelstråk i 

en annan. Då blir det lättare att förstå vilka cykelvägar man ska välja mellan stadens stora 

målpunkter. 

Det är en god idé att använda i princip samma beteckningar på en stadskarta som på den karta som 

visar cykelvägar utanför tätorterna. Då bör färgerna visa: 

 Röd - Huvudcykelstråk in mot centrum och till de stora målpunkterna som Sjukhuset, 

Universitetet (Kårhuset?) etc. 

 Lila - Markerade cykelstråk. I Lund betyder det de stråk som kallas färgade. Kartan kan inte 

använda stråkens färg eftersom det riskerar att bli oöverskådligt. I stället kan kartan ha små 

cykelsymboler i respektive färg  

 Gulbrun - övriga rekommenderade cykelbanor och cykelvägar för att nå del olika 

målpunkterna.  

De stora (röda) stråken in mot Lunds centrum (Stortorget) som bör markeras kan vara: 

 Getingevägen (centrum – sjukhuset – Norra Fäladen) 

 Sölvegatan (centrum – Universitetet – Brunnshög) 

 Tunavägen (centrum – Östra Torn, norr) 

 Ö Mårtensgatan – Dalbyvägen – Hardebergaspåret (centrum – Östra Torn, syd) 

 Dalbyvägen (centrum – Linero) 

 Råbyvägen (centrum – Gastelyckan) 

 Stora Södergatan – Malmövägen (centrum – S:t Lars) 

 Trollebergsvägen (centrum – Värpinge by) 

 Fjelievägen (centrum – Nova-området) 

Även de färgade stråken kan behöva kompletteras med andra vägar som används flitigt av cyklister, 

till exempel det gröna stråket norr om Norra Ringen där många cyklister, beroende på boende, väljer 

att cykla längs Kävlingevägen norrut. 

 

För Lunds Naturskyddsförening 2016-09-19 

Per Blomberg, ordförande 

Kontaktperson: Tomas Björnsson, tel 046 – 13 81 58, epost cicero@rtb.se 


