
 
Cykelturer runt Lund 

Vägar och trafik 
 

 
Runt Lund finns det gott om cykelvägar som passar alla typer av cyklister. Vi har samlat sexton cykelturer i sex olika blad. De för dig ut i det omgivande 
landskapet med många sevärdheter. Bladen finns att ladda ner från vår hemsida. Här är en sammanfattning som visar hur långa turerna är samt vad för 
slags vägar man cyklar på (se förklaring på nästa sida).  

 
Cykeltur Total 

sträcka 
grusväg 

Andel av total sträcka 
på cykelbana eller på 
vägar med låg trafik 

Mycket 
trafik 

Kommentar 

Nordväst 
      

 
Bjärred och Borgeby 31,4 km 2,4 km 82% 

 
Önnerupsvägen har mer trafik än övriga vägar  

Löddeköpinge 35,8 km 
 

90% 
 

Barnvänlig om man cyklar genom Borgeby  
Fjelie och Stävie 24 km 

 
100% 

 
Barnvänlig 

Tema 
      

 
Slaget vid Lund 35,7 km 5,4 km 95% 

 
Grusvägen söder om Svenstorp är backig 

Nordost 
      

 
Linnebjär 23,4 km 0,6 km 89% 

 
Barnvänlig, men väg förbi Linnebjär har ngt trafik   

Flyinge 29,4 km 0,6 km 87% 1,8 km Flyinge - Sandby har mer trafik  
Södra Sandby 10,2 km 0,3 km 100% 

 
Barnvänlig 

Sydväst 
      

 
Uppåkra och Tirup 18,9 km 

 
100% 

 
Barnvänlig  

Alnarpsparken 24,7 km 0,4 km 100% 
 

Barnvänlig, men trångt vid järnvägen under bygget  
Lomma 27 km 

 
100% 

 
Barnvänlig 

Österut 
      

 
Skrylle 26 km 0,7 km 100% 

 
Barnvänlig, men backig  

Dalby och Södra Sandby 27,6 km 0,4 km 100% 
 

Barnvänlig, men backig  
Måryd 33,9 km 8 km 100% 

 
Barnvänlig, men grusvägar 

Sydost 
      

 
Billebjär 19,9 km 5,8 km 100% 

 
Barnvänlig, men backig  

Bjällerup - Kyrkheddinge 20,9 km 
 

93% 
 

Barnvänlig, men ngt trafikerat söder om Bjällerup   
Alberta mosse 31,5 km 4,5 km 92% 1 km Väg söder om Dalby har mycket trafik och är smal 

För alla vägar gäller att de har mer trafik under pendlingstiderna, vilket brukar vara mellan 06 och 09 samt 15 till 18 på vardagar. De vägar som i tabellen 
har mer trafik än övriga vägar är ändå lågtrafikerade. Med en barnvänlig cykeltur menas att den nästan helt går på cykelbanor och vägar med låg trafik. 
Även då är det förstås lämpligast att cykla mitt på dagen om man har barn med.  
 



 
  

 

Cykelturer runt Lund 
Vägar och trafik 

 
Alla turer utgår från Stortorget i Lund. Det brukar ta cirka en timma att cykla en mil i måttlig takt med några pauser. 

"Barnvänliga" turer går på cykelbanor eller på vägar med låg trafik. Aktuell i maj 2020. Läs mer på: 
https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/  

 
 

Förklaring till cykelkartan 
På våra blad med förslag till cykelutflykter runt 
Lund finns kartor som visar de föreslagna 
turerna. 

På dessa kartor och på våra tryckta kartor har 
vi använt både färger och linje- eller streck-
markeringar för att visa hur en väg är för dig 
som cyklist. Heldragen linje betyder cykelbana, 
streckad linje betyder att du får cykla i 
blandtrafik. Vägar markerade med kortare 
streck och längre mellanrum har mer trafik, 
men går ändå normalt sett bra att cykla på. 

På vägar med låg trafik kan två vuxna oftast 
cykla tillsammans och prata (utom under 
pendlingstiderna, då alla vägar har mer trafik). 
Ännu lugnare cykling är det på vägar med 
minimal trafik, där man oftast kan ta med barn 
på cykelturen. 

Varningstriangel är ett sätt att visa att en viss 
väg har ganska mycket trafik, men kan vara 
nödvändig att använda en kort sträcka för att 
slippa för stora omvägar. Grusvägar har 
markerats med punkter och har normalt inte 
mycket trafik. Mycket backiga vägar är 
markerade med pilar, som pekar åt samma håll 
som uppförsbackarna. 

Färgerna visar hur en cykelväg används. Röd 
färg med gul bakgrund har huvudstråk som ska 
vara den snabbaste vägen mellan större orter. 
Grön färg används för övriga vägar som bildar 
ett sammanhängande nät av vägar för utflykter. 
Gul bakgrund betyder en nationell cykelled. 
Ljusgrönt står för vägar som det går att cykla 
på, men som ofta slutar vid en mer trafikerad 
väg. 
 

 

 

Teckenförklaringen finns med på kartsidan av 
alla blad med cykelturer. 

I tabellen över ”vägar och trafik” har ett par 
turer någon sträcka med mycket trafik. Om 
man cyklar turerna en helg eller mitt på dagen 
brukar man dock inte uppleva att det är så 
trafikerat. Vägarna i fråga är vanliga landsvägar 
och inte några stora vägar för snabb biltrafik. 

Kolumnen ”andel av total sträcka på cykelbana 
eller på vägar med låg trafik” visar vägar som 
har mycket lite trafik. Mitt på dagen eller under 
en helg känns de ofta bilfria. 

När denna kolumn visar mindre än 100% så 
finns det några sträckor med ”mer trafik”. De 
kan också ofta upplevas som nästan bilfria mitt 
på dagen en lördag eller söndag. 

God cykeltur! 

 

 

https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/

