
TORRVARPEN RUNT, 42 km

Svårighetsgrad: Blå Tidsåtgång: 2,5-4h Höjdmeter: 260 m

Ta väg 63 mot Grythyttan och sväng vänster in på 
Smalviksvägen, efter Hellefors Bilcenter. Fortsätt vägen 
fram till Grythyttan. Cykla igenom Grythyttan, mot Loka, 
över Torrvarpsundsbron. Väl framme vid Skatviken, ta till 
höger över den första järnvägsövergången och håll till höger 
längs Torrvarpen mot Bovik. Fortsätt mot Lövnäsudden 
och vidare till Saxhyttan. Korsa riksvägen och cykla vänster 
i T-korsningen. Ta höger igenom Saxhyttan mot Hällefors. 
Fortsätt genom industriområdet för att sedan komma fram till 
Hällefors centrum. 
Om ni vill börja och avsluta cykelturen i Grythyttan följer ni 
vägbeskrivningen till Saxhyttan. Där kan ni antingen:

Svänga höger och ut på väg 63.

Fortsätta genom Saxhyttan och sedan ta till höger mot 
Hammarn.

Fortsätta till Hällefors och cykla Smalviksvägen till Grythyttan.

1. Millionbrottet: Skifferbrott från slutet av 1890-talet. 
Skiffret bildades för 2 000 miljoner år sedan.

2. Måltidens Hus i Norden: Byggnaden förflyttades 
från värlsutställningen i Sevilla. Här bedrivs treåriga 
högskoleutbildningar för kockar och servitörer. Det finns även 
utställningar, restaurang och måltidsbutik.

3. Grythyttans Gästgivaregård: Grythyttans gästgiveri, från 
1640, är känt för sin goda mat och sin förnämliga vinkällare.

4. Grythyttans kyrka: Grythyttans kyrka är en timrad 
korskyrka som är spånklädd och rödfärgad. Kyrkan 
färdigställdes 1632 och ligger vid det pittoreska torget.

5. Björskogsnäs: Vackert naturreservat med väl bevarat äldre 
odlingslandskap. Här finns bland annat den fridlysta orkidén 
guckusko.

6. Skräddartorp: Hembygdsgården är en gammal 
bergsmansgård från 1648 och idag bevarad i ursprungligt 
skick.

7. Skatvikens badplats: Långgrund badplats med fin 
sandbotten. 

8. Storsand: Badplats med lång, härlig sandstrand och fin 
sandbotten.

9. Krokbornsparken: Sveriges äldsta folkpark som anlades av 
bergsrådet Detlof Heijkenskjöld 1769.

10. Hällefors kyrka: Hällefors kyrka från 1644 är en 
rödfärgad och spånklädd korskyrka. Kyrkan ligger i kyrkbyn, 
öster om Svartälven och mellan Hällefors herrgård och brukets 
tjänstemannavillor.

11.Skulpturparker: Hällefors är riksbekant för sina 
konstbesmyckade bostadsområden.

12. Hällefors Hembygdsgård: Fin samling med gamla 
byggnader och Bruksföremål.

13. Knuthöjdsmossens naturreservat: Unika högmossar 
genombrutna av gölar. Rikt fågelliv med spångad led. 




