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Väddö kanal [AB 94] (Norrtälje kn) 
 

Tema: Farleds- och kommunikationsmiljöer 

Landskaps- och 
miljötyper 
(nyckelbegrepp) 

Kommunikationsmiljö, kanalmiljö, farledsmiljö och fornlämningsmiljö 

 

Förslag om 
ändring 

Området minskas till ytan och texten förändras. 

 
Det nya avgränsningsförslaget följer dalgångslandskapet utmed kanalen samt bro- och kanalmiljön i 
Älmsta (det sistnämnda måste ritas in på kartan). 
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Riksintressets NUVARANDE motivering och uttryck  

Motivering: 
Kommunikationsmiljö där en forntida farled i ett skärgårdslandskap utvecklats genom en grävd 
kanal på 1200–1300-talen och den nuvarande kanalen från 1819-1832, samt odlingsbygden utmed 

vattenleden. (Forntida farledsmiljö, Kanalmiljö). 
 

Uttryck för riksintresset: 
Spår av den medeltida kanalen vid tröskeln mellan Kistahavet och Storfjärden. 1800-talets kanal 
med kajer, kanalvaktarbostäder och andra anläggningar. Det småbrutna odlingslandskapet på 
vattenledens östra sida med äldre vägsträckningar och byar, bl.a. Norrsund med Storängens 
hävdade löväng, Södersund och den stora och tätt bebyggda Senneby. 
 

I området ingår även: 
Fornlämningar från yngre järnåldern.  
 

Förslag på NYA motiv och uttryck 

Motivering: 
Kommunikationsmiljö där en forntida farled i ett skärgårdslandskap utvecklats genom en grävd 
kanal på 1200–1300-talen och den nuvarande kanalen från 1819-1832 som berättar om den 
skyddade vattenvägens betydelse för sjöfarten. (Forntida farledsmiljö, Kanalmiljö). 
 

Uttryck för riksintresset: 
Spår av den medeltida farleden/kanalen vid tröskeln mellan Kistahavet och Storfjärden. 1800-talets 
kanal med slänter och anordnade kanter. Broläget. Trädkantade dragstigar med stenpollare och 
trädrader. Kanalvaktarbostäder och andra byggnader med anknytning till kanalens funktion. Gravfält 
och odlingslandskap i anslutning till den forntida vattenleden som visar på kommunikationsledens 
tidsdjup.  

Presentation av riksintresseområdet 

Riksintresseområdet består av en fastlandsdel och en ö-del. Gränsen för riksintresseområdet i norr är 
Älmstabron och Storängsgärdet. Denna gräns går igenom Hammarby bys markägor. Gränsen går 
mellan öppen jordbruksmark och skogsmark i öster. Den västra gränsen löper längs kanalmiljön och 
inkluderar även Kaplansgården på kanalens västra sida. Den södra gränsen går mellan öppen 
odlingsmark och skogsmark tillhörande Västernäs by. 
 
Väddö är den norra delen av en större ö i norra Roslagen som ligger omkring 10 mil norr om 
Stockholm. Den södra delen, Björkö utgjorde tidigare en separat ö. På grund av strandförskjutningen 
har öarna vuxit samman till en ö. Riksintresseområdet ligger i dess helhet i Väddö socken som tillhör 
gamla Väddö och Häverö skeppslag.  
 
Riksintresseområdet präglas idag av åretruntbostäder, jordbruksanknuten bebyggelse och en stor 
andel fritidshusbebyggelse. I anslutning till Älmstabron ligger tätorten Älmsta (eller Elmsta) som är 
det största samhället på Väddö. Väddö kanal och Storfjärden skiljer Väddö från fastlandet. Kanalen 
har ett rikt båtliv med omkring 22 000 passerande båtar per år. Landskapet präglas av tätorten och 
jordbruksproduktionen.  
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Broöppning vid Väddö kanal. I förgrunden ridstig och granitpollare. Ridstigar och planterade 
trädrader hör till det tidiga 1800-talets kanalmiljö, träden skulle ge skugga åt djuren som drog 
segelskutorna. I och med ångbåtens framväxt under 1800-talets senare del blev dragstigarna så 
småningom obehövliga. 

Kulturhistoriska aspekter 

Kanalmiljön och det omgivande odlingslandskapet är centrala uttrycket för riksintresset. Företeelser, 
som till exempel farledsanknutna gravfält, stärker den historiska berättelsen och ger farleden ett 
tidsdjup.  
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Kanalmiljö 

Det är i huvudsak kanalmiljön och dess omgivande landskap som motiverar riksintresset. 
Belägenheten i skärgården har haft betydelse för markorganisationen med dess bebyggelse och 
produktionsmark. Kanalen utgör en sentida fortsättning på en naturlig farled som utnyttjats för 
sjöfart och som genom sitt skyddade läge erbjudit säkrare framkomlighet än den som funnits på 
Väddös östra sida. Strandförskjutningen gjorde att framkomligheten blev begränsad, vilket ledde till 
att sundet för första gången grävdes ut på 1200–1300-talet.  
 
Med industrialismens genombrott under 1800-talet kom nya tekniska landvinningar att revolutionera 
transportsystemet. Samhället utvecklades genom liberala reformer som innebar att en rad hinder för 
handel och andra näringar togs bort. Staten agerade aktivt för att öka effektiviteten i flera av de för 
landet viktigaste basnäringar. Stora insatser gjordes för att förbättra de nationella transportsystemen 
i syfte att främja handel och industriell utveckling. Industrialismens nya tekniska förutsättningar 
gjorde det möjligt att investera i på stora projekt som kanalbyggen. Arbetet med att anlägga 
nuvarande Väddö kanal påbörjades år 1819. Mycket av arbetet med att gräva kanaler utfördes av 
indelta soldater, som utgjorde en billig arbetskraft för kronan. Under perioden 1820–1831 arbetade 
2930 man från Hälsinge, Upplands, Värmlands och Västmanlands regementen med grävandet av 
Väddö kanal.  

 

Kanalen öppnades för trafik 1835, och 1840 invigdes den officiellt av Karl XIV Johan. Kanalen hade då 
ett djup av 2,4 meter och en farledsbredd av 6,0 meter. Skutorna drogs igenom kanalen, ofta med 
hjälp av dragdjur. Dragstigarna på var sida om kanalen kantades av träd för att ge skugga åt de hårt 
arbetande djuren, och längs med kanalen finns fortfarande stenpollare att förtöja båtarna vid. År 
1855 inleddes regelbunden passagerar- och godstrafik med ångfartyg genom sundet och kanalen. 
Omkring sekelskiftet 1900 förbättrades kanalen och fick djupet 3,1 meter och farledsbredden 10 
meter. Idag finns det kvar delar av kanalanläggningen såsom stensatta kanter längs vattnet, kajer och 
kanalvaktarbostäder. Vaxholmsbolaget trafikerade kanalen för färd mot Öregrund och Östhammar 
fram till 1950-talet. 
 
Idag går tre broar över kanalen och förbinder Väddö med fastlandet. Den äldsta fasta förbindelsen 
över kanalen gick över Älmsta(d), och här utvecklades ett litet samhälle i anslutning till mötet mellan 
land- och vattenvägen. Samhället Älmsta har därefter utvecklats till en modern mindre tätort.  
 

 
Kanalmiljön norr om bron i anslutning till Älmstas nyare tätortsbebyggelse. Partiet har välbevarade 
ridstigar som vidmakthålls i funktionen som gångvägar. 
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Den äldre kanalvaktarstugan. Stugan har en panelklädd timmerstomme och en låg markanslutning, 
drag som tyder på en ansenlig ålder. Det brutna taket är 1700-talsmässigt, men kunde leva kvar i 
landsbygdsmiljöer under 1800-talets första hälft. 
 
Odlingsbygd 

Det småbrutna odlingslandskapet på Väddösidan om kanalen tillhör byar som etablerades under 
förhistorisk tid. Gravfält och ortnamn tyder på att området koloniserades under järnåldern. På vissa 
platser finns rester av ett lövängsbruk. Lövängen präglas av spridda hasselbuketter och en betad 
markvegetation.  

Miljöns riksintressanta värde 

Det är främst kanalen som kommunikationsled med tillhörande strukturer samt närmast 
angränsande landsbygd som är uttryck för riksintresset.  
 
Kanalen med dess anläggningar så som den var under dess blomstringstid framgår fortfarande i form 
av kanalens kanter och kanalvaktarbostäder vid Älmstabron. De trädkantade stigarna och 
stenpollarna längs kanalen berättar om hur segelfartygen drogs genom kanalen.  
 

Landskapets läsbarhet 

Farledsmiljö och kanalmiljö   

• Kanal med anordnade kanter och slänter 

• Stenpollare, dragstigar och trädrader 

• Kanalvaktarstugor och annan bebyggelse kopplad till kanalen 

• Broläget med brovaktartorn 

• Det öppna odlingslandskapet som vetter ut mot farleden 
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• Förhistoriska gravfält som visar betydelsen av den tidigare farleden 

Förhållningssätt 

Förståelsen av att det är en grävd 1800-talskanal upprätthålls till stor del av kanalens utseende med 
kanter/slänter, ridstigar, pollare, trädrader och byggnader närmast bron i Älmsta. Ridstigsstråken 
med trädrader och höjdnivåer samt kanalens vattenområde är känsliga för tillägg som skadar 
upplevelsen av den sammanhängande kanalmiljön.  
 
Byggnader och anläggningar som har anknytning till kanalfunktionen kräver hänsyn så att 
upplevelsen och förståelsen av arkitektur och funktion vidmakthålls. Det äldre öppna landskapet är 
känslig för igenväxning och ny bebyggelse. Kulturlandskapet, främst i södra delen på Väddösidan, 
utgör en kontrast mot den norra bebyggda delen i Älmsta – ett förhållande som kan skadas av 
okänsliga tillägg. 
 

 
Bro- och kanalmiljön i Älmsta, kanalvaktarstuga längst till vänster. Brovaktartornet vid brofästet är 
ett modernare 1900-talsinslag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


