
Mälaren runt på rullskidor, söndagen den 11 juni 

 

 

 

 

 

Ett initiativ för att stötta antidopningsarbetet i Sverige 

 

 



 

Syftet med Mälaren runt är att genom rullskidåkning stötta och 

uppmärksamma antidopningprojektet 100 % ren hårdträning som drivs av 

STAD, Stockholms läns landsting. 100 % arbetar för en dopningfri motions- och 

idrottsverksamhet i Sverige.  

 

Om projektet ”100 %” och STAD: 

https://www.facebook.com/100-ren-hårdträning-217951151565234/ 

 

http://stad.org/sv/verksamheter-dopning/100-ren-h-rdtr-ning 

 

 

Är du intresserad av att följa med på resan? Kontakta Johan Faskunger, 070-

272 33 99, johan.faskunger@proactivity.se 

 

https://www.facebook.com/100-ren-hårdträning-217951151565234/


 

Om rutten: 

Sträckan är ca 22 mil, har generellt platt terräng och vägarna har bra eller ganska bra asfalt 

för rullskidåkning. Vägarna är relativt lågtrafikerade, speciellt tidigt på en söndagsmorgon. 

På vissa håll finns det en rejäl vägren eller gång- och cykelbana, men ofta är det ingen eller 

smal vägren. Generellt är det 70-väg, men många bilister åker fortare. Behov av bakomå-

kande servicebil finns.  

Tanken är att en servicebil transporterar mat, dryck, kläder och reservdelar. Tanken är att 

färdas i ca 20 km/tim i genomsnitt. Mat- och vilostopp i de större städerna. Tröttnar man kan 

man alltid hoppa in i servicebilen ett tag… 

 

 

Rutt: Bålsta – Enköping: 31 km. Enköping – Västerås: 34 km. Västerås – Eskilstuna: 49 km. 

Eskilstuna – Strängnäs: 32 km. Strängnäs – Läggesta (Mariefred): 18 km. Läggesta – Södertälje: 30 

km. Södertälje – Botkyrka: 19 km.  

 



 

Tidsprogram: 

Start Bålsta kl 05:00.  

- Bålsta-Enköping: 1.40 tim.  

- Paus i Enköping: 10 min. 

Start Enköping: 06:50. 

- Enköping-Västerås: 2 tim. 

- Paus i Västerås: 20 min. 

 

Start Västerås: kl 09:15. 

- Västerås-Eskilstuna: 2 tim, 45 min 

- Paus i Hällbybrunn (lunch i Hällbys klubbstuga): 40 min 

 

Start Eskilstuna: kl 13:00. 

- Eskilstuna – Strängnäs: 1.45 tim 

- Paus i Strängnäs: 15 min 

Start Strängnäs: kl 15:00 

- Strängnäs-Läggesta: 1 tim 

- Paus Läggesta: 15 min. 

 

Start Läggesta: Kl 16:20 

- Läggesta – Södertälje: 1.40 tim 

- Paus Bårsta: 15 min. 

 

Start Södertälje: Kl 18:20 

- Södertälje – Botkyrka: 1 tim 

 

Mål Botkyrka, bensinstationen vid Hallunda: kl 19:30.  

 



 

Information om delsträckorna: 

 

Bålsta – Enköping, 31 km 

Start: Bålsta station. 

Vägar: Enköpingsvägen (545, sedan 263). 70-km/tim vägar. 

Mål: Torget/C i Enköping. 

Platt. Öppna ytor, lite vindutsatt. Bra asfalt. Vägen lär inte vara särskilt trafikerad kl 5-6 en 

söndagsmorgon… 

 

 



 

Enköping – Västerås, 34 km. 

Start: Torget/Enköpings c. 

Vägar: Kungsgatan. Väg 515 (senare 693) via Hummelsta och Irsta. GC-bana från Irsta. Vid rondellen 

vid Västerås flygplats ska vi åka Hälla Koloniväg följt av Åsenborgsvägen. GC-bana fram till 
Väderleksgatan. Sedan Björnövägen. Södra Ringvägen.  

Mål: Tågstationen Västerås. 

Platt. Bra asfalt. 70 km/tim väg där det dock ofta körs 90 km/tim. Vindutsatt sträcka, ofta västlig vind. 

Även denna sträcka lär inte vara särskilt trafikerad kl 7-9 en söndagsmorgon… 

 

 

 

 

Från Irsta till Västerås är det gång och cykelbana. 



Västerås – Eskilstuna, 49 km 

Start: Sjöhagsvägen (GC). Tidövägen, v 527 (bild nedan). Via (Nyckelövägen; bild nedan), Kvicksund, 
Tumbo och Torshälla. 

Mål: Hällbybrunn, Skogsvallen (ca 45 km; lunch) och Eskilstuna C (49 km). 

Platt. Bra asfalt, speciellt på Nyckelövägen. Småvägar nästan hela vägen (lite trafik, men trångt). 

Farlig korsning med v 55. Vi ska rakt fram i 2 km i riktning Strömsholm, för att sedan svänga vänster 

på Nyckelövägen mot Kvicksund. Nu kan det vara lite mer trafik eftersom det är förmiddag. Planen är 

att luncha vid Hällbybrunns klubbstuga – Benny Södergrens och Jörgen Johnssons moderklubb! 

 

 

 

 



 

Eskilstuna – Strängnäs, 32 km 

Start: Eskilstuna. Sveavägen. Strängnäsvägen. 

Via Kjula (gamla E20) och Härad. 

Några rejäla uppförsbackar i närheten av Härad och Strängnäs. Ganska OK asfalt. Vi får räkna med 

mer trafik på eftermiddagen, men vägen är inte jättemycket trafikerad. 

 

Flygrakan utanför Kjula, Eskilstuna kommun. Det är bara på flygrakan vägrenarna är så här breda.  



 

Strängnäs – Läggesta tågstation, 18 km 

Start: Västerportsleden. Kilenvägen. Trafikplats Åker: Väg 919 mot Mariefred via Ärja. 

Mål: Läggesta tågstation. Ta höger i korsningen, dvs åk inte mot Mariefred. 

Halvdålig asfalt Åker-Mariefred, men inte oljeasfalt av värsta sorten… Någon backe, men ganska platt 

och lite böljande landskap. 

 

 

 



 

Läggesta-Södertälje, 30 km 

Start: Läggesta tågstation. 

Mål: Södertälje, Bårsta. 

Rejäl backe vid Läggestamotet, framförallt seg (snarare än brant), sedan mera platt. Halvdålig asfalt. 

Smal vägren… 70 km/tim väg (många kör dock fortare). Stort behov av bakomåkande servicebil även 

om trafiken ofta är gles på en söndag. 

 

 



 

Södertälje – Botkyrka, 19 km 

Start: Bårsta IP 

Mål: McDonalds, Botkyrka, trafikplats Hallunda/Tumba). GC-väg sista 3 km från Hästhagen. 

Ganska bra till halvdålig asfalt. Lite småkuperat. Smal vägren. 70 km/tim (men många kör fortare).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


