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Glid fram på två hjul längs Bråviken, genom 
Kolmårdsskogen eller längs Vikbolandets 
bördiga slätter. Här presenteras förslag på 
sju cykelturer som tar dig fram på asfalt, 
grus och skogsväg. 

Med hjälp av kartorna och tillsammans 
med vägbeskrivningarna hittar du turerna 
och besöksmål längs vägen. Turförslagen är 
beskrivna som rundturer med utgångspunkt 
från en startplats, men du kan givetvis 
starta turen var som helst längs rundan. 

Packa cykelkorgen, ta med broschyren 
och upplev Bråvikslandet på cykel!

Förslag på cykelturer i Kolmården och på Vikbolandet.

Tips inför turen:
• Se turgraderingen 

här nedanför för att 
välja lämplig tur.

• Använd cykelhjälm 
och tänk på att ta 
med vatten och  eventuellt  
extra kläder. 

• Ha koll på din utrustning och ta med 
lämplig reparationsutrustning.

• Var uppmärksam på underlaget och 
 vädret och cykla därefter. Visa hänsyn 
mot övriga trafikanter på vägar. 

www.bravikslandet.se

Leisure Cycling (vanlig cykel) Road Cycling (tränings-/tävlingscykel) Cross Country (Mountainbike)

Kort och lättcyklad tur 
i flack terräng.

Längre än grön med 
större höjdskillnad.

Dagstur som kräver matstopp 
och viss planering.

Flerdagstur som kräver bra 
utrustning och bra planering.

Kort och lättcyklad tur i 
flack terrräng, ca 1-2 tim.

Längre än grön med större 
höjdskillnad, ca 2-4 tim.

Längre tur med stora 
höjdskillnader, ca 4-6 tim.

Heldagstur med mycket 
stora höjdskillnader.

Lättcyklad led på grus-
vägar eller breda stigar.

Som grön, men med stora 
inslag av lätt cyklade stigar.

Som blå, men med stora inslag av 
teknisk stig och större stigningar.

Stora inslag av mycket tekniska sektio-
ner, hopp, branta backar, rötter/stenar.

Mellan vikarna...

Kolmårdsturen Nunnebanan
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Från Norrköpings Resecentrum styr 
vi ut på Händelö genom att åka Norra 
Promenaden öster ut förbi Johannes-
borgs slottsruin mot Åby. Efter att ha 
passerat Händelöbron (tag vänster efter 
bron) och Kardanbron är det cykelväg 
sista biten in till Åby. Från Åby centrum 
följ Nyköpingsvägen mot Kolmården sen 
tar du dig vidare ut på Strandvägen, som 
följer Bråvikens norra strandkant. Det 
här är ett mycket vackert avsnitt fram 
till Sandviken. Det finns även en hel del 
fina ställen för rast, som utsiktsplatserna 
vid Villa Fridhem eller Oskarshäll samt 
den mäktiga Getåravinen. Om du är 
sugen på ett bad i Bråviken går det bra 
vid campingen i Sandviken. Senare finns 
också den fina badsjön Skvättan, samt 
ett bad vid caféet vid färjelägret. Gör 
gärna en avstickare till Marmorbruket 
och njut av vidunderlig utsikt ifrån Karl 
Jonas Love Almquists skrivarlya ”Tittut” 
där kan man se ut över det berömda 
Svinsta skär. Här finns även ett Marmor-
bruksmuseum och en naturutställning 
som visar områdets unika natur. Färjan 
över Bråviken går normalt varje hel- och 

halvtimme från Skenäs (södra sidan 
Bråviken). Överfarten tar ca 5 
min. På Vikbolandsidan änd-
rar terrängen karaktär till mer 
öppna landskap med kulturmark. 
När du kommer fram till Östra 
Husbykorset åker du rakt fram mot 
Söderköping om du väljer alternativ 2. 
Vägen över Kuddby, Tåby och Tingstad 
är 8 km längre men är cykelvänligare 
då vägen inte är lika hårt trafikerad som 
Arkösundsvägen väg 209 som är ett 
kortare alternativ. Från Tingstad in till 
Norrköping är det cykelväg.

Vägbeskrivning alternativ 3
När du kommer fram till Östra Husby 
tar du Arkösundsvägen österut. I Östra 
Husby finns affär och ett par matstäl-
len För att komma ifrån Arkösundsvä-
gen en stund sväng av mot Rönö och 
efter Dalmyrasjön sväng vänster mot 
Önsätter då kommer du ut igen på Ar-
kösundsvägen vid Kättinge. Sedan är 
det ca 15 km kvar till Arkösund. Efter 
Arkösund är den markerade rutten är 
asfalt, men det finns möjlighet att gena 

över Isnäs men den vägen är grusväg. 
På bägge ställena är det skyltning mot 
Gottenvik. Sedan kommer ett parti 
med små fina kurviga asfaltsvägar 
där trafiken är obetydlig. I Stegeborg 
finns det sommaröppen servering vid 
campingen. Sommartid går det även 
att göra ett besök vid Stegeborgs 
slottsruin på södra sidan av Slätbaken. 
Färjan över Slätbaken tar några minu-
ter. Turen fortsätter sedan österut och 
strax öppnar landskapet upp sig och 
åkermarken är mera dominerande. Vid 
Fristad är du tillbaks på den gemen-
samma sträckningen igen.

Turen utgår från 
Norrköpings Resecentrum

Detta turförslag har allt; storstad, 
vild stor skog, öppna landskap, karga 
berg och båttur över Bråviken. 
Det finns tre alternativa sträckor; 
kortaste varianten är 68 km och 
går tillbaka till Norrköping längs 
Arkösundsvägen. Alternativ två 

går söderut på Vikbolandet där det 
finns möjlighet till en avstickare till 
Söderköping och alternativ tre går 
ut till Arkösund. Alla alternativen 
är på asfaltsvägar, turen kan läggas 
upp som en lång dagscykling eller en 
flerdagarstur.

TurbeskrivningTuren startar Om turen

Bråviken runt4 Bråviken runt
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Från Sandviken följ Strandvägen 
väster ut mot Åby. Vill man besöka 
någon utsiktspunkt finns det ett flertal 
att välja på. Den vid Oskarshäll går 
att nå med cykeln, de andra vid Villa 
Fridhem är enklast att gå sista biten 
till (skyltning finns från Villa Frid-
hem). Framme i Åby centrum tar man 
höger och följer först Katrineholms-
vägen upp till Torshagskärret innan 
man svänger höger in vid den gamla 
brandstationen. Denna övre delen av 
Åby bjuder på några kilometer härlig 
uppförsbacke.  Behöver man kyla ner 

sig passerar man i närheten av Gran-
sjönäsbadet i sjön Glottern. När du väl 
kommit upp för backarna har du härlig 
cykling framför dig. Några kilometer 
efter Gransjönäsbadet kommer du till 
Ingelstorps Café, ett nostalgicafé i 60-
tals stil. Turen fortsätter vidare förbi 
Högtomta gamla skola och Svarta 
grind där du följer skyltningen mot 
Strömsfors. Här kommer rundans enda 
grusvägsparti, men det gör inte så 
mycket då skogen runt omkring är un-
derbar att skåda. Området går  ibland 
under benämningen ”Kolmårdens Tak” 

och ligger ca 120 m.ö.h. 
Efter en lång nerförsbacke 

passerar du över E4 och fort-
sätter mot Strömsfors, därifrån går 
det cykelväg på vänster sida ner mot 
Krokek. När du passerat järnvägstun-
neln tar du vänster mot Hyttan och du 
följer vägen rakt fram tills du kommer 
till korsning där du svänger höger. Här 
följer en trevlig slingrande väg som 
tar dig förbi kohagar, handelsträdgård 
samt rundar Svinsjön innan du rullar 
ner förbi Hotell Skogsviken och vidare 
ner till bryggorna vid Sandviken.

I Sandviken som ligger efter 
samhället Krokek, cirka 5 km 
innan djurparken.

Kolmårdsturen tar dig på olika vägar 
fram och tillbaka till Åby och runt i 
Kolmården. Vägen till Åby går längs 
Bråviken på asfalt och vägen tillbaka 
går på G:a Stockholmsvägen som 
delvis är en grusväg i skogen. 

Turbeskrivning

Turen startarOm turen

Kolmårdsturen6 Kolmårdsturen
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Från Sandviken, åk mot Kolmårdens 
Djurpark. Efter ca 500 meter startar 
Nunnebanan. Du passerar genom en 
träportal och följer sedan den gamla 
banvallen. Till en början är det som 
att åka på en stig i en grönskande 
tunnel innan det blir grusväg. Efter 
8 km kommer du fram till Stavsjö. 
Från Stavsjö styr vi mot Norrköping 
och tar skogsvägen som går parallellt 
med gamla E4. Den tar oss fram till 
Krokeks Ödekyrka och vi får cykla lite 
asfaltsväg mot Strömsfors. Vi svänger 
av vid skyltning mot Böksjö, efter bron 
över E4 är det backe upp mot den 
pittoreska badplatsen vid Lilla Älg-
sjön. Fortsättningen går på grusvägar 
i skogsmiljö med öppen tallskog med 
sikt på flera hundra meter. När vägen 
passerat två stora master är det dags 
att svänga höger ut på Gamla Stock-
holmsvägen. Detta område brukar 

kallas Kolmårdens tak och höjden 
över havet är ca 120 meter innan det 
beger sig neråt igen och efter en lång 
nerförsbacke är du framme vid Svarta 
grind. Där åker du vänster mot Getå. 
Nu lämnar du de stora skogarna och 
kommer ut på öppna marker, om du 
spanar upp mot vänster ser du en stor 
bergskam och högst upp på klippan 
ligger Korpklint. När du passerat i 
tunneln under E4 så öppnas strax en 
stor dalgång i form av en ravin den s.k. 
Getåravinen. Ta gärna en promenad 
på de fina stigarna längs den porlande 
bäcken som rinner längst ner i den 
branta dalgången. När vi kommer ut 
på Strandvägen längs Bråviken följer 
vi den i 500 meter innan vi svänger 
vänster upp mot Strömsfors och 
Oskarshäll. Här kommer en lång stig-
ning så passa på att stanna upp och 
njut en stund av utsiktsplasten och 

en glass från Oskarshälls Café. När 
du har Torsjön på vänster sida är det 
dags att svänga höger och passera 
förbi f.d Kolmårdssjukhuset som idag 
används som anstalt och vårdhem för 
spelberoende. När du kommer fram till 
Sjöviksvägen inne i Krokek, kör höger 
och sedan första vägen vänster som 
passerar ovanför Råsslaskolan, sedan 
tar du sikte på Krokeks kyrka. När du 
passerat kyrkan fortsätter du rakt fram 
och förbi äldreboendet Bråviksgården. 
Därefter tar du vänster och följer den 
slingrande asfaltsvägen ner mot Brå-
viken och precis innan du når Strand-
vägen har du det välbevarade området 
runt Svintuna kvarn på höger sida.

Turbeskrivning

Nunnebanan var en järnväg som 
byggdes i början av förra seklet för att 
transportera bort allt insektsdrabbat 
timmer som skeppades vidare från 
Sandviken. Namnet kommer från fjäri-
len barrskogsnunna som härjade hårt 
på skogen mellan Virå och Stavsjö. 
Idag är Nunnebanan vandrings- och 

Om turen

Nunnebanan8 Nunnebanan

Nunnebanan

38 km (20 km grusväg
)

RUTT:

DISTANS:

I Sandviken som ligger efter samhället 
Krokek, cirka 5 km innan djurparken.

Turen startar cykelled med informationsskyltar 
som talar om hur det var när banan 
var i bruk. Underlaget är grusväg eller 
banvall. Den totala längden av Nun-
nebanan är 18 km och slutar 
i Virå, vi kommer att åka den 
första delen till Stavsjö. Bruket 
i Stavsjö är kanske mest känt 
för sina kanoner som tillverkades 
från 1666 till i slutet på 1800-talet. 
Nuförtiden är det vattenventiler som 
tillverkas och företaget heter Stafsjö 
Valves. Bruksområdet är fint bevarat 
så bara det kan vara värt ett besök. 
Turen passerar också Krokeks Öde-
kyrka som var ett Franciskanerkloster 
på medeltiden.

Leisure

Se förklaring på den invikta fliken

Road Cross Country

Svårighetsgrad
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Turbeskrivning korta
När Sörmlandsleden delar på sig så 
följ etapp 31:1 som tar dig vidare på 
små stigar fram till den relativt stora 
Tranmossen som passeras på spångar. 
Om man har breda däck och fin balans 
går det bra att cykla på dem. Fortsätt 
Sörmlandsleden fram till Krokeks 
Ödekyrka, som har varit ett Francis-
kanerkloster under medeltiden. När 
du kommer ut på asfaltsvägen svänger 
du vänster mot Hyttan. Nu kan det 
vara skönt att rulla lite väg igen efter 
alla småstigar. Efter några kilometer 
på asfaltsvägen svänger du höger mot 
Rotnäs och strax vänster in på det gula 
5 km-spåret. Här kommer en brant 
uppförsbacke som följs av en härlig 
stig. När stigen tar dig ner på tallmon 
sväng vänster ut på grusvägen. Fort-
sätt ut på asfaltsvägen och bron över 
E4. Sväng höger mot Getsjötorp, sedan 
första vänster och när du passerat 
masten är det vänster igen. Fortsätt 
stigen rakt fram och följ Östgötaledens 
orangemarkerad förbi sjöarna Tväs-
käpporna. För vidare beskrivning av 
turen läs avslutningen längst till höger 
på denna sida. 

Turbeskrivning långa
När Sörmlandsleden delar på sig så 
följ etapp 32 som tar dig vidare på små 
fina stigar runt sjön Skiren och in ge-
nom Stavsjö och förbi Statoilmacken 
och vägkrogen. Här är turen dragen 
på vägen för att få lite variation och 
hoppar över de mest tekniska parti-
erna. När turen går in i skogen igen så 

är den första delen på Sörmlandsle-
den innan Östgötaleden tar vid. Båda 
lederna har orange märkning. Nu är 
det bara att följa den rödmärkta leden 
förbi sjöarna Strupen (där Wild Kids 
spelades in), Lilla Älgsjön och fram till 
vägen vid Hjälmarsö. Skogen består 
mestadels av storstammig tallskog och 
sikten är väldigt god. Vid Hjälmarsö 
tar du grusvägen söderut ner till G:a 
Stockholmsvägen som du följer öster-
ut några kilometer innan du svänger av 
till höger på en stor stig. Det är dåligt 
med skyltar i dessa korsningar så det 
bästa är att hänga med kartan. Stigen 
upp till Tväskäpporna är markerad 
med röda markeringar på träd.  

Avslutning
Avslutningen från Tväskäpporna är 
gemensam för bägge banorna och följer 
Östgötaledens orangemarkering till 
Oskarshäll. Fortsätt förbi utsiktsplatsen 
där det även finns ett cafe. När du har 
Torsjön på vänster sida är det dags att 
svänga höger och passera förbi f.d Kol-
mårdssjukhuset som idag används som 
anstalt och vårdhem för spelberoende. 
När du kommer fram till Sjöviksvägen 
inne i Krokek kör höger och sedan 
första vänster mot Råsslaskolan. Sedan 
tar du sikte på Krokeks kyrka. När du 
passerat kyrkan fortsätter du rakt fram 
och förbi äldreboendet Bråviksgården. 
Därefter tar du vänster och följer den 
slingrande asfaltsvägen ner mot Brå-
viken och precis innan du når Strand-
vägen har du det välbevarade området 
runt Svintuna kvarn på höger sida. 

Turbeskrivning

Mountainbike i Kolmården10 Mountainbike i Kolmården

MTB i Kolm
ården
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DISTANS:

Dessa två turförslag bjuder på en hel 
del teknisk skogscykling, mountain-
bike rekommenderas. En del avsnitt 
använder sig av Sörmlandsleden och 
Östgötaleden. Dessa är bra utmärkta 
men eftersom det är vandringleder så 
kan det finnas steniga partier samt en 
del rötter.

Om turen

I Sandviken som ligger efter samhäl-
let Krokek, cirka 5 km innan 
djurparken. Både långa och 
korta turen har samma inled-
ning som Nunnebananturen på 
sidan 9. Efter ca 5 km strax efter 
järnvägsundergången följer du 
Sörmlandsleden enligt nedan. 

Turen startar

Leisure

Leisure

Se förklaring på den invikta fliken
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Road

Cross Country

Cross Country

Svårighetsgrad (42 km)
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Efter golfbanan vid Mauritzberg följ 
skyltning mot Orrevalla. En kilometer 
efter Orrevalla kommer du fram till en 
asfaltsväg där du svänger vänster. Efter 
ytterligare två kilometer kommer du 
fram till Arkösundsvägen som du följer 
västerut (åt höger), sväng sedan av 
mot Rönö och Dalmyra gruva. Efter en 
kilometer kommer du fram till fågel-
sjön Gårdsjön som kan vara värt ett 
besök. Några kilometer senare kommer 
du fram till Vikbolandets största sjö 
Dalmyrasjön. Här finns både gruvor 
och en naturistcamping. Följ skyltning 
mot Tobo och Dalmyra gruva. 
Från Gruvan fick man järnmalm som 

utvanns från Myrmalm. Gruvan har 
anor från 1100-talet och inom gruvom-
rådet finns många dagbrott. Djupet va-
rierar, maxdjupet tros vara ca 90 meter.
Vid parkeringen finns det informations-
skyltar med detaljerade beskrivningar 
av gruvan. 

Vägen mot Tobo är en slingrande 
liten asfaltsväg som skär fram genom 
kulturlandskapet. Framme vid Tobo 
bjuds på en slingrande nerförsbacke. 
Sväng sedan vänster mot Lönsås. 
Denna väg består av ca 8 km liten 
grusväg förbi Lönsås och badsjön 
Skiren som kan vara ett trevligt stopp. 
Vid Lönsås ta höger förbi kupolen. 

Sommartid finns det hundratals får vid 
gården Lyngsjöhagen. Om du hellre vill 
åka asfaltsväg så går det att ta vänster 
vid Tobo. För bägge alternativen gäller 
skyltning mot Stegeborg. I Norrkrog 
ligger campingen Stegeborgsgården 
och härifrån går vajerfärja över Slät-
baken. Man kan göra en avstickare till 
Stegeborgs slottsruin som ligger på 
andra sidan sundet. Nästa anhalt på 
vägen är Mem, där Göta Kanal börjar. 
Följ skyltning först mot Å därefter mot 
Mem. Vägen tillbaka till Mauritzberg 
går via Kuddby och Östra Husby.

Från Mauritzbergs Slott som 
ligger vid Bråviken. Följ skyltar 
mot Mauritzberg från väg 209 
mot Arkösund vid Östra Husby. 

Detta turförslag utgår från Mauritzberg 
och korsar Vikbolandet från norr till 
söder, den tar dig från Bråviken ner till 
Slätbaken och tillbaks igen.

Mellan vikarna på Vikbolandet Mellan vikarna på Vikbolandet12

Turbeskrivning

Turen startarOm turen
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Vikbolandets kyrkor14 Vikbolandets kyrkor

Åk väg 209 öster ut mot Arkösund, 
fram till Ljunga går det cykelväg. Efter 
Furingstad svänger vi av mot Skälsund 
för att komma ut på Arkösundsvägen 
igen. Efter Konungsund är det också en 
liten väg, följ skyltning mot Väsby. Till 
Häradshammar sväng in höger på en li-
ten grusväg när du kan se kyrkan. På väg 
mot Jonsberg passerar vägen i närheten 
av Häradshammars Bygdegård och 
Zarah Leandermuseet. I Arkösund finns 
det inte någon kyrka men det är värt ett 
besök för övernattning, matpaus eller 
bad ute på de fina Badholmarna. Tillba-
kavägen från Arkösund är längre, men 
tiden går fort för att det finns mycket att 

titta på och 
det finns många 

små fina torp och går-
dar i ett levande  landskap.

 Södra delen av Vikbolandet är 
lite mera omväxlande, kuperingen är 
svag till måttlig. Första sträckan från 
Arkösundsvägen fram till Gottenvik 
är grusväg, resten av turen följer små 
asfaltsvägar. Efter Östra Ny mot Å följ 
skyltning mot Brånnestad. Här börjar 
även åkerlandskapet torna upp sig här 
är det skönt om vinden kommer från 
rätt håll. Efter Styrstad går det bra att 
följa den markerade cykelleden in till 
Smedby.

Från Norrköpings flygplats 
Kungsängen.

Detta turförslag bjuder på lite an-
norlunda sightseeing genom att 
den passerar fjorton kyrkor. Detta 
ger en viss förståelse att det under 
tidigare århundraden bott en hel 
del människor här. Området bjuder 
också på rik odlingsmark vilket kan 
ha varit en orsak. Denna tur ger en 
bra översikt över Vikbolandet och 
de många sevärdheter som finns i 
turens närhet. Kyrkorna som be-
söks är i nämnd ordning; Dagsberg, 
Furingstad, Konungsund, Östra 
Stenby, Östra Husby, Häradsham-
mar, Jonsberg, Rönö, Östra Ny, Å, 
Kuddby, Tåby, Tingstad, Styrstad.

Turbeskrivning

Turen startar

Om turen
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Från Mauritzberg åker du tre kilometer 
västerut till Stensö borg. Här är en fin 
rastplats med utsikt över Bråviken och 
Kolmårdsförkastningen.
Stensö borg är den bäst bevarade 
kustkastalen i Sverige från romansk 
tid. Kanske på grund av sitt lite un-
danskymda läge samt att den i viss 
mån hamnar i skuggan av sin betydligt 
större granne i söder, Stegeborg. Bland 
övriga av dessa kustkastaler räknas 
bland annat tornet Tre Kronor i Stock-
holm och Kalmar slott som från början 
var den här typen av befästning.
Åk sedan tillbaka 2 kilometer och följer 
skyltning mot Orrevalla. En kilometer 
efter Orrevalla kommer du fram till en 
asfaltsväg där du svänger vänster. Efter 
ytterligare två kilometer når du Arkö-
sundsvägen som du följer västerut och 

fram till skyltning mot Sänkdalen. På 
Sänkdalens Gård producerar man raps-
olja och även glass i den egna glass-
fabriken. Stanna till och handla i den 
lilla gårdsbutiken med självbetjäning. 
Efter Sänkdalens Gård fortsätter du på 
grusvägar som tar dig fram till Bråxviks 
naturreservat med stora havsängar och 
orörd skärgårdstallskog. Du passerar 
också Broxvik Säteri innan du kommer 
ut på vägen till Marvikenverket, som 
byggdes för att bli ett kärnkraftverk 
men som aldrig togs i bruk. Där åker du 
i princip rakt över och följer skyltning 
mot Utsätter. Denna sträcka bjuder 
på havsnära lantidyll och avslutas 
vid Keramikmagasinet och Jonsbergs 
träkapell. Korsa Arkösundsvägen och 
åka mot Ormsätter gård, följ skyltning 
viltbutik. Strax före Ormsätter kommer 

du till ett vilthägn där du kan se kron- 
och dovhjort. 
Efter Ormsätter gård fortsätter turen på 
fina grusvägar med levande landsbygd 
förbi Mönnerum. Strax därefter kom-
mer du ut på Arkösundsvägen som du 
följer västerut fram tills du har Kättinge 
skola på vänster sidan, där svänger 
du vänster mot Önsätter. På denna 
väg passerar du de största sjöarna på 
Vikbolandet, Dalmyrasjön och fågel-
sjön Gårdsjön. När du kommer fram 
till Arkösundsvägen igen finns det två 
alternativ. Antingen Arköundsvägen 
mot Östra Husby eller den mindre 
trafikerade vägen över Gärstad. De 
båda vägalternativen är lika långa. Här 
finns även möjlighet att besöka Zarah 
Leandermuseet.

Turbeskrivning
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det

58 km (29 km grusväg
)

RUTT:

DISTANS:

Turen utgår från Mauritzberg 
eller färjelägret vid Skenäs 
(12 km längre).

Detta turförslag går över norra delen 
av Vikbolandet med fina vyer över 
Bråviken på flera ställen. Turen startar 
i slottsmiljö och går sedan igenom 
många små torpidyller och genom 
stora bondgårdar.  Här är du mitt i 
jordbrukslandskapet och passerar ett 
par gårdsbutiker längs vägen. 

Turen startarOm turen

Leisure

Se förklaring på den invikta fliken

Road Cross Country

Svårighetsgrad
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Vill du veta mer?
Turistbyrån Upplev Norrköping
Telefon: 011-15 50 00 
E-post: turistbyran@norrkoping.se
Webb: www.bravikslandet.se
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