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I samarbete med:

Varför behövs nya slussar i 
Trollhätte kanal?
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I samarbete med:
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För att säkra Vänersjöfartens 

framtid planerar Trafikverket 

i samarbete med 

Sjöfartsverket att bygga nya 

slussar i Trollhätte kanal, vid 

Lilla Edet, Trollhättan och 

Vänersborg.
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Dagens slussar är över 100 år 

gamla och den tekniska 

livslängden är snart passerad. 

Det betyder på längre sikt att deras 

funktion och säkerhet inte kan 

upprätthållas med hjälp av 

underhåll och därför måste de bytas 

ut. 

2030 anses de gamla slussarna 

vara uttjänta.
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Projektet är ett samarbete mellan 

Trafikverket och Sjöfartsverket. 

Trafikverket är byggherre och ansvarar för 

att bygga de nya slussanläggningarna. 

Sjöfartsverket är mottagare och statlig 

förvaltare av slussanläggningarna. 
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Från väg till vatten
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Nya slussar är en förutsättning för att sjöfarten i 

Vänern ska kunna fortsätta att fungera och 

utvecklas, så att den på sikt kan avlasta järnvägen 

och minska andelen transporter med lastbil. 

De behövs både för att uppfylla dagens behov av 

sjötrafik och för att skapa förutsättningar för att i 

framtiden kunna trafikera kanalen med större fartyg.
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Nya större slussar
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De nya slussarna får måtten 125 x 18 meter så 

att fartyg med måtten 110 x 16,5 meter ska kunna 

trafikera dem i framtiden. 

Djupgåendet på fartygen blir oförändrat. 

I och med de nya slussarna skapar vi 

förutsättningar för att både större och fler båtar 

ska kunna trafikera Trollhätte kanal.
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Bakgrund
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Åtgärdsvalsstudie
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Vad och när

• Effekter 

• Samhällsekonomisk 

bedömning/kostnad

• Renoveringsalternativ

Resultat

• Renovering ej möjlig

• Beslut nybyggnation i ny 

sträckning

2010-2013 2015-2017 2019-2021

Åtgärdsvalsstudie Lokaliseringsutredning

Varför

• Godsutredning 

• Samhällsekonomisk kalkyl

• Idéstudie -

utformningsalternativ

Resultat

• Utpekad brist

• Fortsatt utredning fokus 

renovering

Var och hur

• Riskbedömningar 

• Byggbarhetsanalys

• Farledssimulering 

• Kostnadsbedömning

Resultat

• Förslag till placering av nya 

slussar

• Samrådsunderlag

Tidigare utredningar
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Tidigare utredningar har kommit till 

slutsatsen att slussarna inte går att 

renovera.

Nybyggnation i befintlig sträckning är 

förenat med stora osäkerheter och risker, 

inte minst vad gäller påverkan på sjöfarten 

under byggtiden.

Alternativet är nybyggnation i nysträckning 

för att bibehålla och utveckla 

Vänersjöfarten.
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Lokaliseringsutredning

I vårt utredningsarbete har vi tittat på de alternativ vi ser som 

möjliga för att bygga de nya slussarna. 

Anledningen till att vi utreder olika alternativ är att miljöbalken slår fast 

att flera tänkbara lokaliseringsalternativ ska värderas, 

konsekvensbeskrivas och jämföras.
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Vad har vi undersökt?
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Vi tittar bland annat på alternativens påverkan på

• Natur

• Människa

• Kulturmiljöer

• Teknik

• Byggbarhet

• Nautiska perspektivet – det vill säga var och hur 

framtidens fartyg kan trafikera leden.
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Hur många alternativ har vi utrett?
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Vi har tittat på flera olika alternativ och möjliga 

sträckningar mellan Olidan och Nyckelberget. 

Under arbetets gång så har vissa valts bort. Bland 

annat när simuleringar visat att det inte går att 

framföra fartygen i den sträckningen.

Tidigare fanns även ett alternativ Mitt. Men eftersom 

det gick rakt igenom de gamla slussarna och 

naturområdet Gamle Dal uteslöts det i ett ganska tidigt 

skede på grund av det starka skyddet de gamla 

slussarna har som statligt byggnadsminne.
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Två alternativ, syd och nord

Nu har vi kvar två möjliga så kallade korridorer inom vilka nya slussar 

kan byggas men det finns fortfarande olika lösningar inom 

korridoren.

I nästa skede i processen utreder vi vidare exakt var inom korridoren 

slussarna kan byggas. 

Vi är fortfarande i ett tidigt utredningsskede och därför jobbar vi med 

korridorer.
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SYD

Den södra sträckningen startar ute i Göta älv sydväst om dagens slussar och 

viker av in i berget söder om dagens sluss. Sträckningen fortsätter genom 

Ryrbäckens naturreservat, in i de norra delarna av Skoftebyn, förbi Höljan och 

nordväst om fotbollsplanen vid Nysätra. Sedan går sträckningen ut i Åkers sjö i 

anslutning till Rysskajen och vidare norrut genom den befintliga Bergkanalen.

Ombyggnadssträckan för det södra alternativet är 3,3 kilometer varav omkring 

2 kilometer är åtgärder i Bergkanalen.
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Att bygga i syd innebär bland annat att

Allmänhetens tillgång till slussområdet runt dagens slussar blir 

begränsad medan vi bygger. 

Anledningen är att det krävs stora förstärkningskonstruktioner 

runt dagens slussar för att de ska gå att använda under 

byggtiden.

Sjötrafiken måste troligen stängas av under längre perioder på 

grund av närheten till arbetsområdet för de nya slussarna. 
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Att bygga i syd innebär bland annat att

Delar av Ryrbäckens naturreservat behöver användas. 

Berget som sträckningen går genom är tekniskt komplicerat att bygga i, 

bland annat eftersom det är påverkat av sprängningsarbeten från tidigare 

slussbyggen. 

I området finns också bergtippar med stora mängder sprängsten vilket 

gör slänterna ut mot angränsande områden breda.

Cirka 2,5 miljoner m3 jord och berg måste grävas och sprängas bort. 

För att transportera bort alla massor kommer det att krävas många 

lastbilstransporter under byggtiden. 

19



I samarbete med:

Att bygga i syd innebär bland annat att

Mellan 25 och 35 hus i Skoftebyn  behöver lösas in. 

Alternativet beräknas kunna vara färdigt år 2032–2033.

Kostnaden för hela projektet Slussar i Trollhätte kanal, med 

slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, bedömer vi 

ligger på ungefär 7,3 miljarder SEK om vi bygger slussar i den 

södra sträckningen i Trollhättan.
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NORD

Den norra sträckningen startar ute i Göta älv norr om Gamle Dal, 

viker av in i berget och passerar genom Älvrummets 

naturreservat. Sträckningen går vidare norr om husen på 

Västergärdet och ansluter till Bergkanalen vid Olidebron.

Ombyggnadssträckan för det norra alternativet är 2,3 kilometer 

varav omkring 1,4 kilometer är åtgärder i Bergkanalen.
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Att bygga i nord innebär bland annat att

Alternativet påverkar inte allmänhetens tillgång till dagens 

slussområde under byggtiden. 

Påverkan på sjötrafiken under byggtiden är liten.
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Att bygga i nord innebär bland annat att

Delar av Älvrummets naturreservat behöver användas. 

Där den nya slussleden ansluter till Göta älv byggs en gångbro 

för Kärlekens stig.

Berget som sträckningen går genom är opåverkat och ger ett 

bra stöd till den nya slussanläggningen.

Cirka 1 miljon m3 jord och berg måste grävas och sprängas 

bort. För att transportera bort alla massor kommer det att 

krävas många lastbilstransporter under byggtiden. 
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Att bygga i nord innebär bland annat att

Något eller några enstaka hus kan behöva lösas in.

Alternativet beräknas kunna vara färdigt år 2030.

Kostnaden för hela projektet Slussar i Trollhätte kanal, med 

slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, bedömer vi 

ligger på ungefär 5 miljarder SEK om vi bygger slussar i den 

norra sträckningen i Trollhättan.
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Vad och varför samråd?
Samrådet är ett sätt för oss att inhämta mer kunskap samtidigt 

som det är en del av den demokratiska processen.
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Avgränsningssamråd
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• För att kunna bygga slussarna behöver vi ansöka om tillstånd för 

vattenverksamhet enligt miljöbalken.

• Som en del av tillståndsprocessen genomförs samråd med 

allmänhet, organisationer och myndigheter som berörs av projektet.

• Under samrådet har alla som vill möjlighet att inkomma med 

synpunkter på utredningsunderlaget. 

• Efter samrådet sammanställs synpunkterna i en redogörelse. 

Samrådsredogörelsen utgör grunden till beslutet om hur projektet 

ska gå vidare i fortsatt utredning och planering inför kommande 

byggnation.
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Så här lämnar du synpunkter
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VÅR WEBBPLATS

Du hittar ett digitalt 

formulär på 

www.trafikverket.se/

slussaritrollhattekanal

BREV

Trafikverket

Ärendemottagningen 

Box 810

781 28 Borlänge

Ange ärendenummer

TRV 2021/8065

E-POST

Investeringsprojekt

@trafikverket.se

Ange ärendenummer

TRV 2021/8065

Sista 

datum för 

synpunkter 

20 februari 

2022
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Tidplan
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Vad händer framåt?
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2021

• Avgränsnings-
samråd

• Samråds-
redogörelse

2022

• Tillstånd för 
vatten-
verksamhet

2024

• Huvud-
förhandling

• Dom

2025

• Byggstart

2030

• Nya slussar tas 
i bruk

2032

• Gamla slussar 
stängs

DETALJPLANEPROCESS (berörd kommun)

MILJÖDOMSPROCESS (Trafikverket)

• Ställningstagande 

Lilla Edet och 

Vänersborg

• Ställningstagande 

Trollhättan
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Nästa steg
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1. De synpunkter som kommer in till oss under samrådet sammanställs 

och bemöts i en samrådsredogörelse.

2. Vi – Trafikverket och Sjöfartsverket – väljer ett alternativ för de nya 

slussarna som vi tror är genomförbart och som vi vill utreda vidare.



I samarbete med:

Efter vi tagit ställning
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3. För att kunna bygga slussarna krävs vissa tillstånd enligt miljöbalken, 

bland annat tillstånd för vattenverksamhet. En ansökan om det skickas 

till mark- och miljödomstolen tillsammans med en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

4. Domstolen kungör ansökan i olika tidningar och skickar ut information 

till myndigheter, kommuner och dem som betraktas som sakägare, 

oftast fastighetsägare i närheten av bygget. I detta skede går det att 

skicka in synpunkter skriftligen till domstolen.
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Dom innan byggstart
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5. Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling – det görs alltid 

i så här stora mål. Vid dessa kan sakägare muntligen framföra 

synpunkter och ställa frågor till Trafikverket och Sjöfartsverket.

6. Efter huvudförhandlingen prövar mark- och miljödomstolen om vi 

får det tillstånd vi sökt. Det sker genom en dom som kan 

överklagas.

7. 2025 är planen att börja bygga de nya slussarna

8. 2030 är planen att de nya slussarna ska vara färdiga och därefter 

avvecklas dagens slussar

Parallellt med miljödomsprocessen 

löper detaljplaneprocessen i kommunen. 

Detaljplanen för den plats där vi ska bygga 

kan behöva ändras eftersom vi inte kan få 

miljödomstolstillstånd om detaljplanen 

säger att platsen ska användas till något 

annat, som en park eller bostäder.
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Vill du veta mer?
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Frågor och svar
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På vår webbplats finns mer information, 

samrådsunderlaget och 

lokaliseringsutredningen. Där hittar du 

också vanliga Frågor och svar samt kan 

boka en telefontid med någon av oss i 

projektet.

www.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal

http://www.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal
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Nyhetsbrev
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Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev

Du får information om vad som händer i 

projektet direkt till din e-post!

Skriv upp dig på 

www.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal

http://www.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal

