
Upplev den 
fantastiska vattenvägen 
genom Eskilstuna!
Det är något särskilt att glida fram nära vattenytan och 
känna lugnet fylla kroppen. Samtidigt sprider sig en 
känsla av äventyr. Kanske får du syn på en bäver, eller en 
vacker häger. Soliga dagar glittrar vattnet.

Är du Eskilstuna-bo får du chansen att se din stad ur ett 
annat perspektiv. Som besökare får du en härlig utflykt som 
passar både nybörjare och vana paddlare i olika åldrar.
Paddling kan kombineras med bad, och något gott att 
äta. Frisk luft och motion får den som paddlar på köpet. 

Att paddla den 100 km långa rundturen Mälaren-
Hjälmaren tar mellan tre dagar och en vecka. Den här 
foldern beskriver en bit av sträckan, nämligen den 
som går genom Eskilstuna – från Skogstorp i söder till 
Torshälla i norr. Sträckan är ungefär 1,5 mil och tar cirka 
6 timmar, med raster inräknade.

Har du inte paddlat tidigare? 
Passa på i sommar!

Var rädd 
om naturen
Allemansrätten ger oss stor 
frihet att vistas i naturen. 
Men samtidigt har vi alla ett 
ansvar att inte skada naturen, 
eller göra intrång på privat 
mark. Om du stannar och äter 
matsäck – ta med dig ditt skräp 
efteråt. Respektera alltid eldnings-
förbud. Skräm inte fåglar och djur.  
Var särskilt försiktig på våren och för-
sommaren när många fåglar har ungar. 

Mer information
Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun, 
kultur-fritidsforvaltningen@eskilstuna.se, 
eskilstuna.se/kanot
Eskilstuna Turistbyrå, 016-710 70 00, 
info@turism.eskilstuna.se, eskilstuna.nu

Kultur- och fritidsförvaltningen 2012 
Formgivare Maria Berggren Foto Gunnar Eriksson/Tony Käll/Göran Jonsson

 Eskilstuna 
sett från ån

Ta med så lite packning som möjligt. Packa •	
gärna i plastpåsar eller vattentäta packpåsar. Ett 
ombyte torra kläder kan vara bra att ha med.

Kom ihåg något att dricka. Om solen skiner är •	
det bra med keps och solkräm. Det är lätt att 
bli bränd när man paddlar en hel dag och solen 
reflekteras i vattnet. 

Matsäck behövs för att orka hela turen. Men •	
det finns också kiosker, caféer och liknande på 
flera ställen längs vägen.

Ge dig inte ut i stark blåst eller kraftigt regn.•	

Sist men inte minst – kom ihåg flytvästen!•	

Packa smått och torrt 

Skyltar visar vägen 
längs kanotleden.

Dessa skyltar markerar 
var kanoten eller kajaken 
ska lyftas upp ur vattnet, 
och var den kan sättas i igen.

”Att bo i Eskilstuna
utan att paddla kanot
är som att bo i Åre
utan att åka skidor”
                                           Gunnar Eriksson  
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H
ar du ingen egen kanot eller kajak går det bra att hyra en. Fråga på 
Turistbyrån eller sök på Internet för att hitta uthyrare. D

et brukar ingå 
att kanoten körs till det ställe där du ska börja din tur.

På fyra ställen under turen genom
 Eskilstuna 

och Torshälla m
åste kanoten bäras en 

bit. Skyltar finns uppsatta för 
att visa var dessa platser 

är.  A
nvänd gärna 

kanotvagn så 
blir det 
lättare. 
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128 
Strax efter R

othoffs- 
parken finns en fin 
brygga att stanna på 

för en paus. D
ärefter passeras 

G
asverksbron, och strax efter 

N
ärjeholm

e ligger en vacker 
cykelbro som

 ser ut som
 

G
olden G

ate, m
en m

indre och 
gjord i trä. 

10 
H

åll till höger 
när ån delar sig. 
På vänster sida 

ligger K
ofältet där det finns en 

brygga och en grillplats. N
är du 

paddlar vidare delar sig ån en 
gång till – håll till höger igen.

9 
Turen passerar även 
Ekeby våtm

ark – ett 
antal dam

m
ar för 

vattenrening. D
är finns en fin 

brygga om
 du vill ta en paus. 

V
id det nya naturreservatet 

Ekbacken finns en brygga, 
sittplatser och en inform

ations-
skylt om

 reservatet.
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5   N
ärm

are Eskilstuna 
kom

m
er fler broar; 

Kyrkbron där järnvägen 
passerar, R

ådhusbron – den 
allra lägsta, och den låga N

y-
bron. Paddla på åns högra sida 
under alla tre broarna.
 

7   V
id Faktoriholm

arna är 
det m

ycket viktigt att 
hålla till höger, för att 

inte kom
m

a för nära ström
-

m
en. H

är är det tredje lyftet. 
G

å i land vid flytbryggan vid 
hotellet (före cykelbron). G

å 
sedan över en av broarna till 
Faktoriholm

arna – där finns en 
flytbrygga där kanoten/kajaken 
sätts ner i vattnet igen.

6   O
m

 du vill äta m
atsäck 

kan du till exem
pel 

gå i land på vänster 
sida efter N

ybron, eller på 
Ström

sholm
en. 

2   Strax före Skjulstabadet 
kom

m
er det första lyftet 

–  bär kanoten, eller 
dra den på en vagn. K

anoten/
kajaken lyfts upp vid en flyt-
brygga på höger sida, innan ån 
delas i två delar av en holm

e. 
Fortsätt sedan paddlingen från 
en flytbrygga vid badet.

1  D
u börjar vid kraft-

verket i Skogstorp. 
D

et ligger direkt efter 
järnvägen, om

 du kom
m

er från 
Eskilstuna-hållet. D

är finns 
en brygga som

 passar bra att 
starta ifrån. 3   N

är du paddlat 
förbi V

ilsta 
koloniom

råde 
kom

m
er du till V

ilsta-
badet. Sedan blir det 
lite A

m
azonaskänsla 

vid Brunnsbacken.

4   D
ags att förflytta sig 

en sträcka på land igen 
förbi Stålforsbron. H

åll till 
höger om

 den lilla ön och lyft upp 
kanoten/kajaken vid flytbryggan. 
G

å längs cykelvägen och sedan 
över ett övergångsställe. Fortsätt 
paddla från flytbryggan på höger 
sida (vid äldreboendet Strigeln).

11 Förbi slussarna i 
Torshälla kanal 
behöver kanoten 

bäras. K
anoten lyfts upp och 

läggs i på kanalens högra sida. 
Sväng vänster lite längre fram

.

12  K
anotturen avslutas 

i Torshälla gästham
n 

som
 ligger vackert 

belägen utefter Storgatan. 
För den som

 är hungrig finns 
flera ställen att välja m

ellan i 
Torshälla. 

N
aturreservatet

Ekbacken

Kanotleden genom
 Eskilstuna


