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 Norasjön runt 
Längd: 22 eller 27 km  
Höjdmeter: 200 m  Start: Nora turistbyrå 
Svårighetsgrad: Lätt Skyltad: Nej
En populär, omväxlande och vacker tur. Åk norrut 
efter Tre sjöars väg, vid bron i Born svänger du 
höger. Ta gärna första rasten här vid den gamla 
bron. Med utsikt över Nora fortsätter färden. 
Strax efter bron över Hammarby ån, vid Kungs-
heden, svänger du höger mot Östra Sund.
(Vill du förlänga turen med ca 5 km för att 
besöka Järle naturreservat och Järle stad åker du 
istället rakt här.) Passera Hammarby bygdegård 
och fortsätt söderut mot Nora golfbana. Följ 
sedan skyltar mot Nora. Ca 1 km grusväg resten 
asfalt, Järleturen ca 5 km grusväg.

Length: 22 or 27 km Elevation: 200 m  
Start: Nora Tourist Center  

Degree of difficulty: Easy Marked path: No
This is a popular, varied and beautiful trip. Go 
north on Tre sjöars väg, and take a right by the 
bridge in Born. This is a nice place for a break. 
The trip continues with a view of Nora. Just after 
the bridge over Hammarby brook, by Kungs-
heden, make a right turn towards Östra Sund. 
(Keep going straight if you want to visit Järle 
nature reserve and the city of Järle. This tour is 5 
kilometers longer.) Pass by the community center 
in Hammarby and keep going south towards 
Nora golf course, then follow the signs towards 
Nora. 3 kilometers of gravel road, the rest is 
paved. The detour to Järle has 5 kilometers of 
gravel road.

 Gruvrundan
Längd: 27 km Höjdmeter: 304 m Start: Nora turistbyrå 
Svårighetsgrad: Lätt Skyltad: Nej
Börja turen medsols mot Ås och Striberg. Denna tur tar dig förbi 
Klacka-Lerbergs gruvpark där du kan stanna till för en stunds 
upptäcktsfärd till fots bland gamla gruvhål och lämningar från 
bergsbruk. Fortsätt sen vidare efter Fåsjöns västra sida via Åker-
by och Borns skola tillbaka mot Nora. 

 Length: 27 km Elevation: 304 m  
Start: Nora Tourist Center 

Degree of difficulty: Easy Marked path: No
Begin the tour by going clockwise  
towards Ås and Striberg. This 
tour takes you to the Mining Park 
in Klacka-Lerberg. Here you can 
take a short break and discover 
the old mining pits and remnants 
from the mining. Continue by 
follow the road on the left side 
of Lake Fåsjön by Åkerby and 
Born back to Nora. 

Cykelturer i Nora
Två sjöar runt 50 km, Gruvrundan 27 km och Norasjön runt 22 km

 Två sjöar runt
Längd: 50 km Höjdmeter: 410 m  
Start: Nora turistbyrå  
Svårighetsgrad: Medel Skyltad: Nej
En längre tur som genom en kulturrik berg-
slagsbygd med storslagen natur tar dig runt 
sjöarna Fåsjön och Usken. Följ Tre sjöars väg 
ut ur Nora håll sedan vänster vid Borns skola 
skyltat Järnboås. Ett flertal bad och rastställen 
passeras under turen. Stanna gärna till extra 
länge vid Uskavi och Siggebohyttans Bergs-
mansgård. Ca 12 km grusväg, resten asfalt 
på mindre trafikerad väg.

Length: 50 km Elevation: 410 m  
Start: Nora Tourist Center Degree of difficulty: Medium Marked path: No 

This longer route guides you through the old and rich culture of Bergslagen and its grand nature 
around Lake Fåsjön and Lake Usken. Follow Tre sjöars väg out of Nora and keep left by the school in 
Born towards Järnboås. During the tour you will pass by many open-air bath and rest areas. Uskavi 
and Siggebohyttans Bergsmansgård are great for longer breaks. About 12 kilometers of gravel road, 
the rest of the road is paved with light traffic.
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 Pershytterundan
Längd: 10 km Höjdmeter: 150 m  
Start: Nora turistbyrå  
Svårighetsgrad: Medel Skyltad: Nej
Vacker led som tar dig till Pershyttans kulturre-
servat, en av Sveriges bäst bevarade bergs-
mansbyar med hytta, stånggång, gårdar och 
gruvor. Väglag mestadels asfalt men ca 2 km 
av sträckan går på grusväg.

Cykelturer i Nora
Pershytterundan 10 km

Length: 10 km Elevation: 150 m 
Start: Nora Tourist Center 

Degree of difficulty: Medium  
Marked path: No
This beautiful trail takes you to the 
cultural reserve of Pershyttan, Pershyttan 
is one of Sweden’s most well-preserved 
mining villages with a foundry, wooden 
driveshaft, manor houses and mines. 
The route is mainly paved, but there is a 
2 km long section of gravel road. 


