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Abisko – Linbanebiljetter (vinter) 
 

 

 

 

 
Abisko – Linbanebiljetter (vinter) 
 
Ta linbanan upp på Nuolja och upplev det bästa Abisko har att erbjuda. Njut av 
fantastisk offpistskidåkning, gör en tur på turskidor med utsikt över 
Abiskoalperna och Torneträsk eller ta en härlig fika på Aurora Sky Stations 
solterass. 
 
Nuolja Offpist är skid-Sveriges dolda pärla. Med sina 500 fallhöjdsmeter finns oändliga 
möjligheter att hitta nya linjer i naturlig fjällterräng. Benen vilar du i linbanan som går 
tyst över trädtopparna eller på bergstationen, Aurora Sky Station. 
 
Från Aurora Sky Station kan du också göra flera fina turer på turskidor. Här får du 
uppleva att skida på kalfjället med en fantastisk utsikt över Abiskoalperna och 
Torneträsk. Kanske vågar du ge dig på "Glidaren", en fin led som tar dig ned i en skön 
lutning till Kårsavagge, och sedan tillbaka till Abisko Turiststation. 
 
Du kan också välja att köpa en tur- och returbiljett och bara åka upp för att njuta av 
utsikten och ta en fika på solterrassen på Aurora Sky Station. 
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Information om arrangemanget 
Mötesplats Linbanans dalstation 
Minimiålder Små barn måste åka i målsmans sällskap 
Detta ingår i priset 
Linbana Linbanebiljett, enkel, tur & retur, heldag eller 

säsongskort, beroende på vilket alternativ du väljer. 
Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande  

väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar 
händelse.  
 
Avbokning kan ske fram till 14 dygn innan ankomst, 
därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 
Viktig information – Nuolja Offpist 
Åkningen sker i två zoner – antingen innanför eller utanför skidområdet. 

Innanför skidområdet utför skidpatrullen dagligen lavinsäkerhetsarbete och 
eventuellt lavinbekämpning vid behov. Daglig information om rådande förhållanden 
inom skidområdet finns att tillgå såväl på dalstation som bergsstation. Fråga gärna 
skidpatrullen om tips och råd. Andra faror och hinder som till exempel barblåst mark, 
buskar, träd, stenar, klippor, stup, stolpar, lavinkäglor med mera är inte markerade. 
Vid de tillfällen linbanan är stängd på grund av öppettider, väder eller tekniska 
problem är det definierade skidområdet (se karta nedan) ej tillgängligt för allmänheten 
då lavinsprängning och övrigt arbete kan pågå. Undantag finns på den markerade 
Randonéeleden där det är tillåtet att gå upp och åka ned även då linbanan ej är 
öppen. 

Skidområdet är inhägnat med käppar och rep med ett antal gater där du kan åka ut i 
den andra zonen. 

Utanför skidområdet utför Nuolja Offpists skidpatrull inget 
lavinsäkerhetsarbete. Det är en härlig upplevelse att åka offpist, men offpiståkning 
lägger ett högt egenansvar på dig som utövare. Gör alltid en bedömning av 
förhållandena utifrån både terrängklassningen och den gällande lavinprognosen. Ta 
reda på aktuell lavinfara utanför skidområdet på lavinprognoser. Vår skidpatrull 
svarar gärna på frågor både vad det gäller åkningen och rådande förhållanden. 

På södra sidan av berget är skidåkningen intensiv och teknisk till sin karaktär med 
isfall, klippdropp och oftast lite fler åkare. Den norra sidan erbjuder flackare åkning 
med mer cruisingkänsla. Längre upp på den norra sidan finns Nuoljas seriösare åk, 
dessa kommer du inte åt utan att ”boota” eller gå med stighudar.  Här är terräng 
enbart för den vana offpiståkaren som även sätter större krav på säkerhetstänk. 

Det kan ibland vara besvärligt att hitta på Nuolja. Nyckeln till berget är att våga lita på 
transportlederna längst ned på södra och norra sidan av berget. Våra transportleder 
leder dig tillbaka till dalstation. Utnyttja tiden i liften till att rekognosera åken. 
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Råd vid offpiståkning 
Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (spade, sond, transceiver) samt ha 
kunskap i hur denna fungerar. 

• Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan. 
• Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor. Åk inte ut på en brant 
sluttning om det finns människor under. 
• Att någon har åkt sluttningen innan betyder inte att den är säker. 
• Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen. 
• Vid en olycka kan det ta lång tid innan du får hjälp. 

Vid olycka: 
Ring Nuolja Offpist Skidpatrullen i första hand +46 (0)70 570 39 62 eller 112. 

 
 

Hitta hit 
Till och från Abisko reser du enklast med tåg. Abisko Turiststation har egen 
järnvägsstation!  
 
Alternativt kan du ta flyg till Kiruna, sedan buss eller tåg vidare till Abisko 
Turiststation. 
 
För mer information om resa till Abisko, besök: 
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation/hitta-hit/   

 
Frågor och funderingar? 
Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 
 
Bokningen: 
E-post: bokningen@stfturist.se  
Telefon: 010 190 23 60  
 
STF Abisko Turiststation: 
E-post: abisko@stfturist.se 
Telefon: 010 190 2400  

 


