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Cykelpaus – Attraktiva rastplatser längs cykelleder i 
Skåne

Sofie Norrby, Region Skåne
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Hur Region Skåne jobbar med rekreativa leder

Enheten för miljö & hälsa
- Ledutveckling 

Enheten för transport och infrastruktur
- Planer och strategier

Tourism in Skåne AB
- Internationell marknadsföring

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Arbetet med de rekreativa lederna levererar främst på 
den politiska prioriteringen ”Bättre hälsa för fler”. 
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Nationella cykelleder i Sverige

Sydostleden (Växjö-Simrishamn)

Sydkustleden (Simrishamn-Helsingborg)

Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg)

Utgör tillsammans 90 mil 
sammanhängande led för 
rekreation och turism
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Utvecklingsprojekt för att stärka infrastrukturen med 
cyklisten i fokus
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Cykelpaus – projekt attraktiva rastplatser
• Samarbete Form/Design Center

• Open call - 15 ansökningar av hög kvalitet

• Byrån Krook & Tjäder har valts ut

• Team med industridesigner, landskapsarkitekt, arkitekt 

• Skalbart koncept för cykelpauser längs lederna.

• Referensprojekt från ansökan:
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Bakgrund
• Cykelrastplatsen är en plats som skapar goda förutsättningar 

för möten mellan människor. 
• Platsen ska tillmötesgå olika typer av målgrupper.
• Genom tydlig information och identitet kan konceptet 

sätta de skånska cykellederna på kartan och bidra till 
platsens utveckling 

• Skalbart (mini, midi, maxi)
• Hållbara material, fungera i olika naturtyper, inte kräva mycket 

underhåll, svårt att vandalisera.
• Sittplats/grill/cykelställ/cykelpump/skylt/laddare
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KONCEPT
Readymade konceptet är inspirerat av enkelheten och den självklarhet som friluftslivets 
bruksobjekt har. 
• Ett koncept som gör det möjligt för användaren, speciellt om det är en privat aktör, att ställa 
undan under vinterhalvåret eller använda vid pop-up event. Objekten går att fästa i mark vid mer 
traditionellt utomhusbruk på allmän plats.
• Soffan går enkelt att utveckla till sitt- eller ligg-stol, och har en struktur som tillåter karm.
• Har ett innovativt cykelställ som bär cykeln aningen högre för enklare service.
• Objekten är tänkta helt i stål, vilket gör dem enkla att förvalta.

MATERIALITET
Konceptet är utfört i varmförszinkat och pulverlackerat stål.

SIGNALEMENT
Lekfullhet och “Aha” känsla är Readymade konceptets signalement. Kan ha olika kulörer för att 
lokalanpassas.
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Nästa steg: 
Produktutveckling och testa i Karlshamns kommun
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Tack!

Sofie Norrby
Ledutvecklare
Sofie.Norrby@skane.se

Region Skåne
Avdelning, Regional utveckling
Enhet, Miljö & hälsa


