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Kanotklubben Strömstararnas synpunkter på förslaget om Mälarens nya
reglering.
Kanotklubben Strömstararna (KKSS) är en ideell förening bildad 1978. KKSS
är en av Sveriges största forspaddlingsklubbar, med klubbhus på
Skeppsholmen och hemmavatten i Norrström. I Stallkanalen och i Norrström
bildar det strömmande vattnet en stundtals imponerande fors som är mycket
lämpligt för forspaddling. Få andra storstäder kan erbjuda sådana inslag av
"vild" natur mitt i en stadsmiljö. KKSS tränar regelbundet där, året runt. KKSS
har även arrangerat tävlingar i kanotslalom och kajakcross i Norrström sedan
1980-talet. Under Vattenfestivalen ordnades tävlingar på SM och internationell
nivå som lockade tusentals åskådare. Genom åren har klubben tagit många
medaljer i nationella tävlingar, och i dagsläget har vi flera aktiva tävlande på
nationell och internationell nivå. Vår ungdomstränare är f.d. landslagsman i
den olympiska grenen kanotslalom. Vårt öppna klubbmästerskap i kajakcross
19 september i år uppmärksammades i nyhets-TV. Vi siktar på att utöka
arrangemanget till att bli ett årligt paddlingsevenemang för allmänhet, och
tävlingar i kanotslalom och kajakcross på internationell nivå.
KKSS är i grunden positiva till förslaget om den nya Slussen. Vi har också i
samband med plansamråd Slussen inkommit med ett förslag (tillsammans
med Stockholms Sub Surfers) om att anlägga en stående våg för
surf/forspaddling i nya Slussen. Trafikkontoret har ställt sig positivt till det och
vill utföra försök i nuvarande Slussen.
Däremot innebär förslaget att mer vatten kommer att tappas i Söderström/
Slussen vilket gör att vattenmängden som kommer att tappas generellt i
Norrström/Riksbroluckan kommer att vara otillräcklig för forspaddling.
Vi har utvärderat de gånger vi paddlat i Norrström under 2009 och 2010. Vid
fullt öppen Riksbrolucka (175kbm/s eller mer) så är det bra paddling vid
Norrbro i nästan alla vattenstånd. Vid luckan ställd på 1 meters öppning är det
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bra paddling vid Riksbron, men inte vid Norrbro. Vattenmängden vid 1 meters
lucka är ca 80kbm/s.
Den provtappning som gjordes 2008-03-13 då många intressenter tyckte att
nivåer ca 40kbm var bra gjorde bedömningen från ett estetiskt perspektiv.
Man bör beakta att Saltsjön var hög vid provtillfället (+42) vilket gjorde att
forsen såg större ut än den gör vid mer normala vattenstånd i Saltsjön. (Det
beror på att när fallhöjden minskar så ”bromsar” den höga vattenytan i
Saltsjön vattnet och så att säga ”trycker upp” vattnet som faller ned. Vid
normala vattenstånd i Saltsjön faller vattnet rakt över luckkanten och det
bildas endast en ”bubblande” vattenyta i en zon ca 10-15 meter nedströms
riksbroluckan) Vid andra tillfällen när luckan har stått öppen ca 0,5 m (ca 40
kbm/s) och vattenståndet i Saltsjön varit mer runt normalnivåer, har vi
observerat hur Norrström ser ut och beter sig. Det blir knappt mer än en
krusning på vattenytan mellan Riksbron och Norrbro.
Mindre vattenmängd, kring 40 kbm/s, kan alltså ge en antydan till vågtåg men endast om saltsjön är hög - men är otillräckligt för forspaddling. De
eventuella estetiska värden man eftersträvar med en tappning runt 40 kbm/s
kommer ej heller att uppstå annat än vid mycket höga nivåer i Saltsjön, och
forsen nedströms Norrbro försvinner i alla vattenstånd helt vid tappning ca
40kbm/s.
KKSS önskar att man i den ändrade tappningsordningen beaktar detta och
säkerställer att en större vattenmängd tappas i Norrström/Riksbrodammen än
i liggande förslag.
Björn Almqvist
Ordförande Kanotklubben strömstararna
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