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Finansierat av

TrollstigenSnabbfakta
Längd 
12,4 km (2,6 km, 8,1 km) 

Tidsåtgång 
3,5 timmar (1 timme och 2,5 timmar)

Svårighetsgrad 
Medel. Förhållandevis lätt men blir på vissa 
ställen ganska brant med svårare partier.

Terräng 
Små skogsstigar och hagmarker till 
grusvägar.

Markering
Följ gul, rosa eller blå markering med silu-
etten av ett troll på. Färg beror på vilken 
distans du väljer att gå.

Hitta hit
Skövde ligger i Västsverige mitt emellan 
Vänern och Vättern.

Med bil
Följ skyltning till Billingens fritidsområde. 
Väl uppe på berget, ta rakt i första rondel-
len, passera hotellet och följ vägen. Sväng 
sedan höger in på en parkering precis intill 
Billingebadet ovanför isbanan. 

Med tåg
Skövde ligger längs den vältrafikerade 
stambanan och du tar dig lätt hit med tåg 
från både Göteborg och Stockholm. 

Med buss
Buss nr 8 går från Skövde Resecentrum till 
Billingens Fritidsområde. För mer info gå in 
på www.vasttrafik.se

Vandra denna dagstur på 12,4 km utmed Billingens rasbranter 
och upplev historiska platser, trolska skogar och vidunderliga 
utsikter. Leden är en rundslinga som går att dela upp i ytterligare 
två rundslingor om man inte vill gå hela leden. Här vandrar du 
genom den pittoreska Rhododendrondalen i ett närmast 
djungellikt landskap nedanför platåbergets kant. På vägen 
passerar du hagmarker och gamla tvättinrättningar intill den 
porlande bäcken.

På Billingens östra sida får du uppleva de ståtliga diabaspelarna 
och njuta av den majestätiska utsikten vid Ryds grottor. Här 
finns också en grillplats som lämpar sig utmärkt för ett pick-
nick-stopp med utsikt över nejderna. Vandringen fortsätter 
vidare på leden nedanför Billingens brant där lövskogen 
dominerar. Här får du utforska de fantastiska ravinerna där 
berglagren ger sig till känna och du kan se spår av den gamla 
hålvägen som en gång ledde uppför berget. På vägen tillbaka 
passerar du genom det populära Skogsmulleriket.

Trollstigen utgår från en stig precis intill Billingebadet på 
Billingen. På badet finns en 50-metersbassäng med fantastisk 
utsikt över Skövde. Här hittar du också ett soldäck, en barn- och 
en plaskbassäng, allt med en fantastisk panoramautsikt över 
nejderna. Intill badet ligger First Hotel Billingehus. Här sover du 
utmärkt, utmanar varandra i äventyrsgolf och äter gott i 
restaurangen. Bara ett stenkast från starten för Trollstigen finns 
ännu ett boende i form av Billingens stugby & camping. 
Tips på fler natursköna vandringar i Skaraborg som passar för 
endagstur finns på vandraiskaraborg.se.
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