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Kustmarschen – 82 km 
 

 

Sommarkortsrunda med start på tågstationen i Ystad. Målgång är även det på 

en tågstation, Triangeln i Malmö. 

 

 

 

Mycket lång heldagsrunda. Tågstationen i Trelleborg passeras efter 50 km och Hyllie vid 78 

km om man mot förmodan vill bryta. En bit efter Trelleborg (Skegrie) fram till Vellinge är 

man ute på mindre bilvägar i en mil, annars är det på gång/cykelbana. 

 

Sommartid kommer man förbi många mindre butiker/kiosker, så lasta vatten och mat med 

måtta. Vintertid håller strandkiosker, campingar stängt. 

 

Vägbeskrivningarna är där det är behov av dem. Långa avsnitt saknas detaljerad information, 

mest för att det inte behövs. 
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Gå från tågstationen, ut mot bilvägen. Ta vänster. Efter en km håll vänster i rondellen. 500 

meter senare lämnar man Ystads tätort. Följ Sydkustleden fram till Trelleborgs tågstation. 

 

 

 

En km efter tågstationen i Trelleborg, gå över stora vägen (följ Sydkustleden). Vänster på 

Västergatan. I nästa korsning lämnas Sydkustleden och vi tar höger på Tommarpsvägen. 

Efter 900 meter, gå över Hedvägen och följ cykelskylt mot Skegrie. Igenom två rondeller, 

innan det är dags att ta höger vid Persåkersvägen. Man kommer i utkanten av en bondgård. 
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Cykelvägen kommer ut till Tommarpsvägen, ta höger mot Snarringe. Följ cykelvägen in i böj 

mot vänster och högersväng. 150 meter efter högersvängen, ta vänster på cykelbanan mot 

Skegrie. 200 meter inne i Skegrie, stor väg kommer. Gå höger på den. Nu väntar nästan 10 

km på bilväg. 

 

 

I Västra Värlinge, ta vänster mot Bodarp. I Bodarp, ta höger mot Fuglie. I Fuglie, ta vänster 

mot Vellinge. En korsning till kommer, även här är det vänster mot Vellinge. 



Kustmarschen  4  www.ironwalkers.se 

 

Följ vägen in i Vellinge, fram till en rondell vid en bensinmack. Här tar man höger och in på 

Norrevångsgatan, Sydkustleden ansluter till oss här. Här stannar man i 900 meter. I 

rondellen, ta vänster på Vellingevägen. Stanna kvar längs stora vägen. 

 

 

 

Till vänster i Tygelsjö och höger in på gamla järnvägsvallen. Sydkustleden lämnar oss för sista 

gången efter en liten bit. 
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Följ spåret in till Malmö och Hyllie. Gå fram till en rätt stor gata, vid namn Hyllie allé, ta till 

vänster. Gå höger på Hyllie Boulevard och Hyllie tågstation kommer på höger sida. 

 

 

 

Hyllie Boulevard tar slut vid Hylliebadet. Gå vänster på Hyllievångsvägen. Följ cykelbanans 

skyltar mot centrum. Rakt igenom Pildammsparken. Ta höger på Carl Gustavs väg, över 

Pildammsvägen och till vänster på Rådmansgatan. Triangelns tågstation syns på höger sida. 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 

 

Kustmarschen 


