
Öppettider 2019 

Högsäsong
Måndag 1 juli-söndag 11 augusti.
Slussarna är öppna för trafik alla  
dagar kl. 09:00-19:00  
(lunchstängt kl. 12-13).

Ingen förbokning krävs under högsäsong.

Bokningssäsong
All trafik under bokningssäsong förbeställs 
senast kl. 13 två vardagar innan önskat 
startdatum till 
0706-47 37 00 eller  
kanalverkstad@telia.com.

Följande datum är bokningsbara: 
Lördagar 25 maj, 1 juni, 7 september, 14 
september: öppet för förbokade båtar. För 
uppströms slussning start kl. 9 vid Ny-
kvarns sluss, för nedströms slussning start 
vid Brokinds sluss. Konvojtrafik. 
Tisdagar-lördagar 4-20 juni, 25-29 juni 
samt 13-31 augusti öppet för förbokade 
båtar kl. 9-17 (lunchstängt kl. 12-13). 

Extraöppet i Brokind
I Brokind är slussen och sjömacken (diesel och 
bensin) extraöppen, utan förbokning, samtliga 
lördagar och söndagar kl. 9-19 (lunchstängt  
kl. 12-13) under perioden 8-30 juni samt  
17-25 augusti. Slussen och sjömacken har 
även öppet midsommarafton, fredagen den  
21 juni, ordinarie högsäsongstider. 

En nyhet är att Brokinds sluss och sjömack 
även har kvällsöppet torsdagar i juli! 
Välkommen att slussa och tanka i Brokind 
fram till kl. 22 torsdagar 4, 11, 18 och 25 juli 
2019. Ingen förbokning. Passa på att ta 
båten till Vårdnäs Stiftsgård eller Rimfor-
sa Strand för en matupplevelse eller ta en 
kvällstur med båten på andra sidan slussen. 

Slussning övrig tid
Slussning annan tid än vad som anges 
ovan medges endast i mån av möjlighet. 
Vänligen kontakta bokningen med förfrå-
gan i god tid före önskad avresa för pris-
uppgift. Tilläggsavgift på minst 400 kr per 
båt eller 600 kr per grupp av båtar utgår. 

Kinda Kanal öppnades för trafik redan 1871 och sträcker sig drygt åtta mil genom hjärtat av Öster-

götland med sin nordligaste punkt strax norr om Linköping vid sjön Roxen och sin sydligaste punkt 

i Horn vid Åsundens strand. Kanalen består av 9 slussanläggningar med totalt 15 slussar som fortfa-

rande öppnas och stängs helt för hand. Längs kanalen hittar du allt från mäktiga enkelslussar med 

nivåskillnader på nästan 7 meter till vackra slusstrappor med upp till 4 slussbassänger i följd.

Historisk farled sedan 1871

Information för fritidsbåtar

Uppgifterna kan komma att ändras under säsong.  
För mer information välkommen att besöka vår hemsida: www.kindakanal.se

Slussavgifter 2019

Enkel slussning per sluss ...........................................100 kr

Enkel tur hela kanalens sträckning ....................... 920 kr

Tur & retur hela kanalens sträckning  
(gäller även som säsongsbiljett) .......................... 1 430 kr

Brokinds sluss säsongsbiljett ...................................770 kr

Sturefors sluss säsongsbiljett ...................................770 kr

Nykvarns sluss tur & retur ........................................ 100 kr

Kanot (per kanot och sluss).........................................50 kr

Kanoter
Kanoter slussas endast nedströms och om minst 5 i grupp.

Slussavgift betalas i slussarna:
Nykvarn, Hovetorp och Brokind. Betalning sker i möjligas-
te mån via Swish. I Brokind och Nykvarn är kortbetalning 
möjlig. Kontanter accepteras inte av säkerhetsskäl. Tack för 
er förståelse! 

Bra att veta

Maxmått för båt vid slussning och färd på kanalen

Längd ...........................................................................24,50 m

Bredd .............................................................................. 4,50 m

Djup .................................................................................1,50 m

Höjd ................................................................................ 3,09 m

Sjökarta 
Under högsäsong finns sjökartan Kinda Kanal och dess 
sjösystem att köpa vid slussarna i Nykvarn, Hovetorp och 
Brokind. Under hela året finns sjökartan också att köpa på 
Akademibokhandeln i Linköping. Även digitala sjökort finns. 

Tankning vid brygga
Vid slussen i Brokind finns en sjömack (bensin och diesel) 
som är öppen under högsäsong (se öppettider för slussning 
här intill). Tankning under för- och eftersäsong enligt över-
enskommelse (070-647 37 00). För ytterligare tankningsstäl-
len på gångavstånd från kanalen se symbol på karta. 

Fri provtur på Kinda kanal för fritidsbåtar  
med Göta kanalbiljett
Ett fritt gästhamnsdygn i Linköping med fri slussning i 
Nykvarns sluss. Gäller under ordinarie öppettider.


