
Skidspår i Kilsbergen
Kilsbergen erbjuder några av de bästa turspåren 
på skidor i Mellansverige – ja kanske i hela Sverige. 
Från Digerberget i norr till Ånnaboda i söder löper 
Kilsbergsspåret och Vintergatan – sammanlagt 
över sju mils maskinpreparerade skidspår genom 
Kilsbergens vilda och storslagna natur.

Här finns fantastiska möjligheter till längdträning 
inför till exempel Vasaloppet. Här finns mängder 
av variation och stora valmöjligheter att anpassa 
din skidåkning eller träning. Men framför allt är  
Kilsbergen en plats som skänker dig härlig av-
koppling och fina naturupplevelser.

Kilsbergen – de blå bergen – den vidsträckta för - 
kastningsbranten väster om Örebro – ligger i gräns - 
landet mellan Närke, Värmland och Västmanland. 
Här skidar du över myrar och genom ett småbrutet  
skogslandskap. Du passerar förbi gamla torpläm-
ningar, hyttbyar och andra lämningar från en tid 
då Kilsbergen sjöd av liv och rörelse och då bergs-
hanteringen var livsnerven för befolkningen.

Välkommen att upptäcka Kilsbergen!

Information
För information kring boendemöjligheter och 
aktiviteter längs skidspåren.

Södra delen 
Örebrokompaniet 
www.visitorebro.se

Norra delen 
Nora turistbyrå 
0587-811 20 
www.visitnora.se

För aktuell spårinformation se 
www.orebro.se/annaboda

Örebro kommun
019-21 10 00
orebro.se
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Skidspår i 
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stavtag efter stavtag. 

solen som bryter fram genom molnen. 

Vidderna. 

myrarna. 

Tystnaden. 

snöpudrade granar och perfekta spår. 

Perfekt vallat. 

Kroppen som arbetar och bara fungerar. 

Kilometer efter kilometer. 

mil efter mil.



Spår med tradition
redan i början av 1900-talet hittade de första skid- 
turisterna till Kilsbergen. På tjärade trälaggar och 
med päronryggsäck på ryggen upptäcktes de 
blå bergen som skidparadis. sedan 1928 har det  
varje söndag bedrivits servering i Kilsbergs stugan 
och generation efter generation har börjat sin 
skidkarriär i backarna upp mot Tomasboda. Varje 
år kommer tusentals skidåkare för att åka på de 
varierande och välskötta turspåren som erbjuder  
åkning för alla smaker. Wadköpingsloppet, ett 
långlopp 40 km i klassisk stil, samlar varje år  
omkring 500 åkare.

Kilsbergspåret och vintergatan
Kilsbergsspåret startar i Ånnaboda 23 km väster 
om Örebro och slutar i Digerberget 3 km söder 
om Nora. Från Ånnaboda till Digerberget är 
det 26,8 km. 

Vintergatan heter det östliga parallellspåret som 
gör det möjligt att göra flera spännande rund-
turer. Spåret passerar Tomasboda och Blankhult. 

Däremellan går flera förbindelsespår för den som 
vill variera sig. Sammanlagt finns över sju mils pre-
parerade skidspår för alla smaker och ambitioner. 

Startpunkt ånnaboda
Ånnaboda 23 km väster om Örebro, är Örebro-
arnas friluftsparadis. Här är ofta startpunkten 
för din skidåkning. I Ånnaboda finns restaurang 
och 170 bäddar i stugor och hotellrum, samt 
320 elplatser på campingen. Pulkabacken intill 
restaurangen är öppen för fartfylld åkning för 
alla åldrar. I Ånnaboda finns också möjlighet till 
omklädning och dusch, samt möjligheter att valla 
inomhus i vallabod.

Startpunkt Blankhult
Blankhult är en perfekt startpunkt mitt i skid-
området. Här finns gott om parkeringsplatser 
och du kommer snabbt ut i skidspår med stor 
variation. Den tidigare byskolan hyrs ut till för-
eningar, skolor och privatpersoner och har fullt 
utrustat kök för 35 personer. Förutom huvud-

byggnaden finns ett annex för 8 personer och två 
mindre övernattningsstugor. Blankhult är ett bra 
alternativ för till exempel träningsläger. 

Startpunkt digerberget
Vid Digerbergets friluftsanläggning några kilo-
meter söder om trästaden Nora finns goda park-
eringsmöjligheter. Här finns också flera kortare 
spår bland annat ett 5 km elljusspår, samt flera 
spår lämpliga för barn. Här finns också grillplats 
och pulkabacke.

Storstenshöjden
Storstenshöjden är Örebros alpina centrum. 
Här finns 9 nedfarter i olika svårighetsgrad. Vid 
Södra backen finns servering och skiduthyrning. 

Kollektiva transporter
Ånnaboda nås med buss från Örebro. Vintertid 
kommer du ända fram till skidspåren flera gånger 
varje dag. Buss och skidor till Digerberget: Ta 
länsbuss från Örebro mot Nora eller Hällefors, 



gå av vid hållplatsen direkt när bussen svängt av 
från stora vägen in mot Nora. Gå sedan vägen 
söderut mot Ramshyttan, ca 500 meter, där du 
hittar spåret. 
www.lanstrafiken.se

Service och boende
Restaurang och övernattning med hotellstandard 
eller i någon av de 21 uthyrningsstugorna finns i 
Ånnaboda. Där finns också kiosk. I Garphyttan 
3 km från Ånnaboda finns Konsumbutik, restau-
rang och pizzeria. 
www.annaboda.com

Övernattning finns också på flera B&B, camping 
och stugbyar i området. Du hittar aktuella boen-
den på hemsidorna. 
www.orebrotown.com
www.visitnora.se

I Blankhult, mitt i skidområdet, finns möjlighet 
för föreningar och skolor att hyra den gamla 
byskolan med fullt utrustat kök för 35 personer 

och madrassboende. Det finns även två mindre 
uthyrningsstugor. 
www.blabergenslillaspa.se

Serveringen i Tomasboda håller öppet alla söndagar 
från 1 november till 30 april kl. 9–15. Stugan nås 
med 3 km skidåkning från Blankhult. 

Parkering och startpunkter
Parkering finns i Ånnaboda, Blankhult, Stakadammen, 
Ramshyttan och Digerberget, se karta på andra sidan.

vindskydd
Enklare vindskydd finns vid Hällsjön, Tomasboda, 
Lisselängen, Blankhult, Ryggsjön, Stakadammen, 
Lilla Ramsjön och Digerberget. Glöm inte att ta 
med egen ved och ta med soporna hem.

Preparering
Skidspåren prepareras när vädret tillåter med 
pistmaskin i två spårs bredd. I början av säsongen, 
eller om snötäcke eller tjäle inte tillåter, prepareras 
spåret med skoter.

Kortspår runt ånnaboda
I området runt Ånnaboda finns fler maskinpreparerade 
skidspår, alla med varierande längd och svårighetsgrad. 
Här finns omklädningsrum och möjlighet till dusch. 

runt ånnabodasjön
spåret runt Ånnabodasjön är 2,5 km och elupplyst  
vintertid (kl. 6–22) Vid startpunkten vid Ånnabodasjön 
finns en uppvärmd raststuga med möjlighet att elda, 
äta matsäck och grilla korv. Det finns också möjlighet 
till vinterfiske och skridskoåkning på sjön. 

Kanonsnöspåret
Vårt kanonsnöspår är möjligt att snölägga för 3,5 km 
skidåkning. med rätt väderförhållanden är spåret öppet 
från början av december till slutet av mars. Kanonspåret 
är elljusupplyst och avgiftsbelagt, det innebär att du 
betalar för att åka i spåret. du kan välja mellan att köpa 
dagkort eller säsongskort. barn och ungdomar upp 
t.o.m. 16 år åker kostnadsfritt. i priset ingår fri tillgång
till omklädningsrum med dusch.

spåret är anpassat efter alla ambitionsnivåer. Åker  
du hela spåret blir det en krävande träningsrunda. Vill 
du ha en mindre kuperad träningsrunda så använder 
du de genvägar som finns och som leder dig förbi de 
”tyngre partierna” av spåret. 

Hund- och pulkaspåret
hund- och pulkaspåret är 6 km långt och öppet för  
dig som vill åka med hund och/eller pulka. måndag, 
onsdag och fredag, från kl. 20, är det tillåtet att träna 
med hundar också i kanonsnöspåret. 

Kortspår runt digerberget
Vid Digerberget finns kortspår lämpliga för barn, från  
500 meter och upp till 2 km. Dessutom finns elljusspår 5 km.  
Runt Digerberget finns också ett nygjort spår på drygt 6 km.  
Kör Kilsbergsspåret  söderut och följ sedan skyltarna.


