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Svenska Kanotförbundets synpunkter på upprustning Slussholmen, Åkers kanal 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten 

Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga 

plan.exploatering@osteraker.se 

Svenska Kanotförbundet ser det som positivt att aktuellt område upprustas och möjliggör ett 

säkrare och bättre rekreationsområde för människor och en ny fiskvandringsväg. Det är 

glädjande att läsa att det planeras förbättring för kanotister i form av nya bryggor som 

underlättar sjösättning och upptagning för kanot.  

Vi ser även möjligheter för en utökning av kanotaktivitet genom att göra forsen i dämmet 

paddlingsbar. Det blir möjligt om det i planering och utförande beaktas. 

a) Höjd på den nya gångbron över slussområdet anpassad för att säkert kunna passera i 

kanot under bron, minst 1,2 meter vid lucka i högläge, för att öka säkerheten för 

paddlare, alternativ göra en höjning av bron över endast en av luckorna. 

b) Fallet vid dämman planar ut successivt istället för att falla vertikalt . 

c) Placering av och typ av stenblock i och i anslutning till fallet: använda naturligt rundad 

sten som inte innebär skaderisk om någon falleri vattnet,  placera stenar så att de inte 

hamnar precis i linjen där forskanotister kommer att välja väg.. 

Svenska Kanotförbundet rekommenderar att kontakt med lokala representanter för 

kanotintresset, för att få råd och faktakunskap kring vilka mått som är lämpliga och hur det går 

att skapa en attraktiv paddlingsplats. En paddlingsbar forssträcka skulle kunna bli en magnet 

för forspaddlingsintresserade. 

Åkersbergadämmet har potential att bli en unik möjlighet i Stockholmsområdet för paddling i 

forsmiljö under vårperioden. Flera kommuner i Sverige, bland annat Klippans kommun, har 

planer på att öka och skapa nya möjligheter för paddling i strömmande vatten i samband med 

restaureringsarbeten och skapande av fiskvägar, och det är Kanotförbundets förhoppning att 

även Österåker kan bli ett fint exempel på hur både fisk- och vattenlevande arters 

förutsättningar och friluftspaddlarnas tillvaro kan förbättras och säkras.  

 

 

Dag Johansson  

Generalsekreterare Svenska Kanotförbundet 

Kontaktperson: Katinka Ingves, 0766-114303, epost: katinka.ingves@kanot.com 
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