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4 | Välkommen

Att färdas med egen båt på Göta ka-
nal är något av det mest avkopplande 
du kan göra. Landskapet växlar 
mellan stadsmiljö, kulturlandskap 
och till och med urskog. Allt medan 
du sitter vid rodret och uppslukas av 
de vackra omgivningarna och båten 
rofyllt glider fram i fem knop. 

När du kommer fram till någon av 
de 58 slussarna väntar sedan en av 
de största upplevelserna längs resan, 
slussningen. Det är en fascinerande 
känsla att lyftas upp, eller sänkas 

ned, av vatten. Att slussa är lätt, 
roligt och en utmaning. Du kommer 
att vara stolt när du klarat den. 

Göta kanal kan vara en genväg för 
den som vill slippa segla runt Sveri-
ge, men för de allra flesta är den en 
oförglömlig sommarupplevelse. Här 
är resan själva målet. För att få ut det 
mesta av den, och hinna smälta alla 
intryck, rekommenderar vi att du tar 
god tid på dig. Som belöning bjuder 
Göta kanal på upplevelser för livet.

19 mil - hundratals upplevelser
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Snabba fakta om Göta kanal

Antal slussar  .......... 58 st
Längd  .................... 19 mil, varav 

8,7 mil grävd kanal
Högsta punkt  ......... 91,8 möh
Antal gästhamnar ... 21 st
Byggnadsår ............ 1810–1832
Byggherre  .............. Baltzar von Platen

Båtlängd. Hela båtens längd (löa) räknas, 
inklusive eventuell badbrygga, bogspröt, 
jolle eller dylikt. 

Kanalens djup. Max djupgående för båt 
är 2,82 m, men tänk på att detta gäller 
kanalens mitt och att djupet minskar 
hastigt mot sidorna med en lutning på 
30 grader. Det är därför inte alltid fullt 
djup vid bryggor i anslutning till slussar 
och broar. 

Segelfri höjd. Observera att det på vissa 
ställen kan finnas överhängande grenar 
från alléträden. Segelfri höjd gäller mitt 
i kanalen.

Längd (löa) ............... 30 m
Bredd ....................... 7 m
Djupgående .............. 2,82 m
Höjd ......................... 22 m
Maxfart ..................... 5 knop

Maxmått för båtar

22 m

2,8 m
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Att planera sin resa på Göta kanal handlar 
om att inte detaljplanera så mycket. Den 
bästa upplevelsen får du om du lägger in 
rejält med tid för att njuta av de upplevel-
ser som dyker upp längs vägen.

Normalt tar resan från Mem till Sjötorp, 
eller omvänt, 6-8 dagar under högsä-
song. Men i biljetten ingår 5 dygn i varje 
gästhamn, så det finns ingen anledning 

att stressa. Reser du under för- eller ef-
tersäsong följer du den i förväg bestämda 
färdplanen.

Från kust till kust
Planerar du att resa tvärs genom Sverige, 
till eller från Göteborg och västkusten? 
Då behöver du räkna med ytterligare 
3–4 dagar för Vänern och Trollhätte 
kanal.

Ta god tid på dig

*Observera att gångtiderna är ungefärliga och beroende av trafiksituatio-
nen på kanalen. Ibland uppstår väntetider som gör att det tar längre tid. 
På sidan 10 kan du läsa om de vanligaste orsakerna.

!

Avstånd och gångtider

6 | Planera din resa

Sträcka Distans- Km Antal Gångtid
minuter  slussar ca tim*

Stockholm–Mem (via Södertälje kanal) 108  201  1

Mem–Motala (Östersjön–Vättern) 49,8  92,2  37

Mem–Söderköping  3,1  5,7 3 1,5

Söderköping–Norsholm  11,9  22,1  12 6

Sjön Roxen  14,6  27

Berg–Borensberg  11,4 21 16 6

Sjön Boren  6,9 12,9

Borenshult–Motala 1,9 3,5 6 1,5

Sjön Vättern  17,5 32,5

Karlsborg–Sjötorp (Vättern–Vänern) 35,3 65,3 21

Karlsborg–Forsvik 4,0 7,4 1

Sjön Viken 12,3 22,8

Tåtorp–Töreboda 8,6 16 1 2,5

Töreboda–Norrkvarn 5,1 9,5 9 3

Norrkvarn–Sjötorp 5,3 9,7 10 3

Mem–Sjötorp (hela Göta kanal) 102,6 190 58

Sjön Vänern 64 118,5

Vänersborg–Göteborg (Trollhätte kanal) 43 80 6 9



HITTA ALLT DU BEHÖVER  
PÅ EN OCH SAMMA ADRESS

WATSKI.SE - BÅTTILLBEHÖR PÅ NÄTET
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WATSKI.SE



Wifi på Göta kanal!

wifi.se

Wifi.se erbjuder specialanpassade 
bredbandslösningar för båt, husbil, 

husvagn och fritidshus.

Sommaren bjuder på många varma dagar på däck men visst vill man också kunna 
kura ihop sig i hytten med sina favoritserier när sommarregnet smattrar mot rutan?
Ett välfungerande internet är såväl en nödvändighet som också en trygghetsfaktor, 

oavsett om man är hemma eller till sjöss. Med wifi.se specialanpassade 
bredbandslösningar kan hela familjen vara uppkopplade samtidigt, samt även 

båtens navigationsutrustning.

Vill du ha ett väl fungerande internet i din båt?

100 GB
250 GB
500 GB
1000GB

DATA SIM-KORT

För en harmonisk semester till sjöss - välj wifi.se

 
     Internet som hemma i båten
     Inga abonnemang eller bindningstider
     Disponera din surf fritt under 12 månader
     Streama TV kanaler såsom Netflix
     Hela familjen kan surfa samtidigt
     Eget wi-fi i gästhamnen
     Fungerar i hela EU/EES

För mer information: wifi.se/gotakanal
For more information: wifi.se/gotakanal
Für weitere Informationen: wifi.se/gotakanal

Fördelar med Wifi i båten
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Under kanalresan kan det ibland uppstå 
väntetider. Det är därför vi rekommen-
derar att du som som reser på högsäsong 
inte ska göra en allt för detaljerad tidplan, 
utan lägga in rejält med tid att hinna njuta 
av upplevelsen. Här kan du läsa om några 
av de vanligaste orsakerna till väntetider. 

I slusstrappor
I Carl Johans slusstrappa i Berg, 
Borenshults slussar i Motala och Hajstorp-
Riksbergs slussar, är det under hög- 
säsong ofta några timmars väntetid. 

Det beror på att vi under en viss tid 
slussar båtar i en riktning, innan vi 
ställer om vattnet för slussning åt andra 
hållet. 

Vid slussar och broar
Ibland sköter samma slussvärd flera 
slussar och broar. Många av broarna är 
fjärrstyrda och flera manövreras från 
samma ställe. Av säkerhetsskäl får slus-
svärden endast öppna en bro i taget. Det 
innebär att det kan bli en viss väntetid 
innan just den bro du ligger vid öppnas. 

Ibland uppstår väntetider
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Vid samtliga järnvägsbroar som korsar 
Göta kanal har tågtrafiken företräde. 
Slussvärden ringer där Trafikverkets 
klarerare för att få klartecken för 
broöppning, och ström till att öppna 
bron. Ibland skapar det väntetider som 
slussvärden tyvärr inte kan påverka. 

Yrkestrafik
All yrkestrafik på Göta kanal har före-
träde vid slussar och broar eftersom de 
går enligt en fastställd tidtabell. Du kan 
därför få vänta tills en passagerarbåt 
har passerat slussen eller bron inann du 
själv får passera. 

Reglering av vattennivå
Det är absolut nödvändigt att det är  
rätt vattennivå i alla delar av kanalen. 
Ibland kan vi behöva fylla på vatten på 
en sträcka för att bibehålla djupet. 
Slussvärdarna meddelar då hur lång 
tid det beräknas ta innan du kan forsätta 
din resa. 

Oväder
Vid åskväder avbryts eller senareläggs 
alltid slussning och broöppning av säker-
hetsskäl. Vid kraftig vind kan besvärlig 
avdrift uppstå vid slussning. Det är då 
båtägarens eget ansvar att avgöra om 
denne kan genomföra slussning i sådana 
förhållanden.

Vägbroar med 
särskilda öppettider
Vägbroarna i Töreboda och Karlsborg
Broarna öppnas varje hel- och halvtimme* under hela  
kanalsäsongen, dock inte kl. 12, 13 och 16 på vardagar. 
Sista broöppningen är kl. 18.

E22-bron i Söderköping
Bron öppnas varje hel- och halvtimme* under kanalens hög-
säsong. Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timma 
kl. 15–18. Detta gäller även torsdagen före midsommar. Sista 
broöppning är kl. 18.
Under för- och eftersäsong öppnas bron endast för beställd trafik 
enligt särskild färdplan. 

*Notera att broöppning kan ske både innan och efter utsatt tid på grund av trafiken 
på kanalen.



12 | Gästhamnar, slussar och broar

Gästhamnar, slussar och 
broar längs Göta kanal
När du checkar in på din kanalresa får du 
två servicekort och en biljettflagga att 
fästa på båten. De är nycklarna till din 
kanalresa. 

Servicekorten fungerar som passerkort till 
Göta kanals gästhamnservice. I gästham-
narna finns toaletter, duschar, tvättstugor 
och så vidare. Vilka faciliteter som finns 
i vilken hamn kan du se på kartorna på 
kommande sidor. Där ser du också hur 
många platser som finns i varje hamn, hur 
du ska förtöja samt om det finns elplatser 
eller inte. 

Med servicekorten får du dessutom fritt 
inträde till Göta kanal-utställningen i 
Gamla Motala Verkstad och Kanalmuséet 
i Sjötorp.

Fäst biljettflaggan synligt på båten
Biljettflaggan visar att du löst kanalbiljett 
och vilken sträcka du ska gå. Den visar 
också att du får ligga i Göta kanals gäst-
hamnar och nyttja de faciliteter som finns.  
 
I högsäsongsbiljetten ingår 5 nätter i varje 
gästhamn på sträckan. Under boknings-
säsong ingår övernattning i gästhamnar 
enligt färdplanen för den aktuella resan. 

Drop in gäller samtliga hamnar
För samtliga hamnar gäller drop in-prin-
cipen, det är alltså inte möjligt att förboka 
plats. Fråga gärna slussvärdarna om hur 
beläggningen ser ut längre fram på sträck-
an om det är någon viss gästhamn du vill 
stanna vid. 

Vill du övernatta på någon annan plats 
än i gästhamnarna, rådgör först med 
närmaste slussvärd. Många platser är 

olämpliga att övernatta på om en passa-
gerarbåt passerar under natten. 

Broöppning på Göta kanal
Broarna över Göta kanal öppnas av slus-
svärdarna för att släppa fram båttrafiken. 
För att din resa ska gå så smidigt som 
möjligt finns det några saker att tänka på 
när du kommer fram till en bro och vill 
ha öppning. 

Visa tydligt att du vill ha öppning
För att slussvärden ska kunna se att du 
vill passera bron, är det viktigt att ligga 
beredd framför den och visa att ni vill 
passera. Ligger ni kvar vid kaj eller brygga 
i väntan på öppning är det svårt för sluss- 
värden att se om ni önskar passera eller 
har stannat för en paus på resan. 

Många broar är fjärrstyrda
De fjärrstyrda broarna är kameraöverva-
kade och styrs från en annan geografisk 
plats. Samma slussvärd styr då ofta flera 
broar och av säkerhetsskäl kan endast 
en bro öppnas åt gången. Samtal kan ske 
mellan slussvärden och båtarna genom 
de högtalare och mikrofoner som finns 
uppsatta vid broarna. 

Tågtrafiken har företräde
Vid järnvägsbroarna i Norsholm, Motala, 
Töreboda och Lyrestad kan väntetider 
uppstå. Tågtrafiken där har alltid företrä-
de framför båtarna, och Trafikverket med-
ger endast kortare avbrott för broöppning. 
Därför är det viktigt att ni är beredda 
på att passera snabbt när öppning av en 
järnvägsbro ges.



Skyltar och symboler 
på Göta kanal

Stäng av motorn
Båtens motor ska 
vara avstängd 
under slussning.

Flytväst
För din säkerhet, 
använd alltid 
flytväst vid 
slussning. 

Sluttande kaj
Kajen sluttar ut 
mot farleden under 
vattenytan. 

Mötesplats
Mötesplats för 
fartyg i den smala 
Bergkanalen vid 
Tåtorp-Lanthöjden. 

Blåstavla
Blåstavlan anger 
att det är cirka 
300 meter kvar 
till sluss eller bro. 
Mellan blåstavlan 
och sluss eller bro 
är det inte tillåtet 
att förtöja.

Fripåle
Den rödvita pålen 
alldeles före slussen 
får inte passeras 
förrän slussvärden 
ger tecken att det 
är klart att köra in. 
Du får heller inte 
förtöja i området.

Gul markering på kaj/brygga
Endast tillåtet med tillfällig förtöjning för bränsle- och vattenpåfyll-
nad eller septitankstömning. I övrigt förbud mot förtöjning.

Trafiksignaler

Rött ...........Stopp
Rött/Vitt ...Broöppning påbörjad
Grönt .........Kör

Om slussvärden ger andra an-
visningar ska dessa följas före 
fastställda ljus och ljudsignaler. 

!

Trafikinfo via sms
Under högsäsong informerar vi om stopp på grund av tekniska fel eller andra 
händelser via sms. Starta tjänsten genom att sms:a TRAFIKINFO till 72323. 
Tjänsten stoppas sedan genom att du sms:ar STOPPA TRAFIKINFO till 72323.
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Vänern - Vättern  21 slussar, 21 broar

1 Sjötorp 1 Enkelsluss 15 Hajstorp övre Dubbelsluss + bro

2 Sjötorp 2-3 Dubbelsluss + bro 16 Levsäng Fjärrstyrd bro

3 Sjötorp 4-5 Dubbelsluss + bro 17 Gastorp Fjärrstyrd bro

4 Sjötorp 6 Enkelsluss 18 Töreboda Bro

5 Sjötorp 7-8 Dubbelsluss 19 Töreboda, järnvägsbro Fjärrstyrd bro

6 Rogstorp Fjärrstyrd bro 20 Rotkilen Fjärrstyrd bro

7 Lyrestad, järnvägsbro Fjärrstyrd bro 21 Jonsboda Fjärrstyrd bro

8 Lyrestad Bro 22 Stång Bro

9 Lyrestad, E20 Fjärrstyrd bro 23 Vassbacken Fjärrstyrd bro

10 Norrkvarn nedre Enkelsluss 24 Tåtorp Enkelsluss + bro

11 Norrkvarn övre Enkelsluss + bro 25 Brosundet Fjärrstyrd bro

12 Godhögen Dubbelsluss 26 Forsvik Enkelsluss + bro

13 Riksberg Slusstrappa (3) + bro 27 Karlsborg Fjärrstyrd bro

14 Hajstorp nedre Dubbelsluss

långsides

12 uttag 6A

LYRESTAD
15 platser

200 m
Lyresta bensin
100 m
Frejs livs

långsides

8 uttag 6A

HAJSTORP
15 platser

långsides

5 uttag 6A

NORRKVARN
15 platser

långsides

12 uttag 6A

VASSBACKEN
25 platser

långsides

12 uttag 6A

JONSBODA
12 platser

3

42
5

6

9

boj 
+ långsides
22 + 12 
uttag 6A

SJÖTORP1

22 + 12 platser

200 m
Sjötorps Livs

1

11

7

8

10

12

13

20

14 15
16 17

18

19

21
22

23

1212

TÖREBODA

LYRESTAD

Hajstorp

B

SJÖTORP

VÄNERN

MARIESTAD
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23

Sjötorp
43,8 m

Lyrestad
63,3 m

Töreboda
91,6 m

Tåtorp
91,8 m

Forsvik
91,8 m

Karlsborg
88,5 m

Viken  
91,8 m

Göta kanals  
högsta punkt

över havet

Vänern

Vättern

långsides

nej

TÅTORP
8 platser

200 m
Tåtorps café

bom 
+ långsides
14 uttag 10A

FORSVIK
14 + 5 platser

200 m

långsides

12 uttag 6A

TÖREBODA2

30 platser

200 m
INGO
200 m
COOP

boj 
+ långsides
16 + 20 
uttag 6A

KARLSBORG3

15+15+20 platser

1 km
Stenbryggan
400 m
COOP

24

25

26

27

Gästhamn Septiktömning Restaurang

Förtöjning Latrinvask Café

Eluttag Återvinning Livsmedel

Dricksvatten Kanalkontor Butik

Toalett Drivmedel Utställning

Dusch Trailerramp Bastu

Tvättstuga Turistinformation Bad

Torrdass Lekplats Wifi

VÄTTERN

Bergkanalen

Spetsnäskanalen

Billströmmen

Forsvik
KARLSBORG

1) Gästhamnar i Sjötorp. Göta kanalbolag har gäst-äst-äst
hamnsplatser i Varvsbassängen samt mellan sluss 1 och 2-3. 
Dessa ingår i kanalavgiften. Sjötorps hamn i Vänern ingår 
ej i kanalavgiften.
2) Töreboda gästhamn. Gästhamnsplatser finns på båda 
sidor om kanalen. El och servicehus finns på västra sidan. 

På östra sidan kan campingens servicehus utnyttjas mot 
deposition som lämnas i receptionen.
3) Gästhamnar i Karlsborg. Göta kanalbolag har 15 
platser (ej el) öster om Kanalbron, i Vättern, 15 platser (el) 
väst om Kanalbron på norra sidan samt 20 platser på södra 
sidan (el) som alla ingår i kanalavgiften.

VIKEN

BOTTEN-
SJÖN



Vättern - Roxen 22 slussar, 17 broar

28 Motalabron Högbro, 22 m 39 Sörby Fjärrstyrd bro

29 Motala, hamnbron Enkelsluss + bro 40 Ruda Fjärrstyrd bro

30 Motala, G:a R50-bron Bro 41 Sjöbacka Fjärrstyrd bro

31 Motala, järnvägsbro Fjärrstyrd bro 42 Ljungs Västra Fjärrstyrd bro

32 Motala, Charlottenborgsbron Fjärrstyrd bro 43 Malfors Fjärrstyrd bro

33 Motala, Treöresbron Bro 44 Ljungsbro Akvedukt

34 Borenshult Slusstrappa (5) + bro 45 Heda Dubbelsluss

35 Borensberg Enkelsluss + bro 46 Brunnby Dubbelsluss + bro

36 Näs Fjärrstyrd bro 47 Berg Dubbelsluss + bro

37 Kungs Norrby Akvedukt 48 Oscar Dubbelsluss

38 Kungs Norrby Fjärrstyrd bro 49 Carl Johan Slusstrappa (7)

16 | Karta öst

bom 
+ långsides
30 uttag 6A

MOTALA HAMN
23 platser

2 km

200 m
Östenssons
1 km
Södra strand

bom +  
långsides
25 uttag 10A

MOTALA VERKSTAD
25  platser

400 m
Östenssons 

långsides

6 uttag 6A

BORENSHULT 
10  platser

400 m

långsides

14 uttag 6A

BORENSBERG
20  platser

300 m

400 m

200 m

VÄTTERN

28 29
30

31 32

33

34

35

BOREN

MOTALA

BORENSBERG

VADSTENA

Ny gästhamnsservice. 
Färdigställs i juni 2021.



Roxen - Östersjön 15 slussar, 9 broar

50 Norsholm, järnvägsbro Fjärrstyrd bro 61 Carlsborg övre Dubbelsluss

51 Norsholm Enkelsluss + bro 62 Carlsborg nedre Dubbelsluss

52 Norsholm, väg 215 Fjärrstyrd bro 63 Mariehov övre Enkelsluss

53 Norsholm E4 Högbro, 22 m 64 Mariehov nedre Enkelsluss

54 Björnavad Fjärrstyrd bro 65 Duvkullen övre Enkelsluss

55 Brådtom Enkelsluss 66 Duvkullen nedre Enkelsluss

56 Hulta Enkelsluss 67 Söderköping, E22 Fjärrstyrd bro

57 Snövelstorp Bro 68 Söderköping Enkelsluss

58 Klämman Enkelsluss 69 Tegelbruket Enkelsluss

59 Loddby Fjärrstyrd bro 70 Mem Enkelsluss

60 Vänneberga Fjärrstyrd bro

bom
 + långsides
2 uttag 6A

MALFORS
10  platser

bom + boj

52 uttag 6A

BERG
40  platser

300 m
Ica  Nära
300 m

boj

12 uttag 6A

BERG, ROXEN
10  platser

35
37

36
38

40

43

42

41
39

44

45

46

47

48 49

ROXEN

LINKÖPING

LJUNGSBRO Berg

700 m
Hemköp



Motala
88,5 m Borensberg

73,2 m

Bergs gästhamn
52,1 mVättern

Boren

Roxen

långsides

10 uttag 6A

NORSHOLM
20  platser

300 m
Ica  Nära

50

52

53

54

55

57

56

51 ASPLÅNGEN

NORRKÖPING

NORSHOLM



Norsholm
33,3 m

Söderköping
7,7 m

Mem
0 m

Asplången
27,1 m

n

Östersjön
0 m

Gästhamn Septiktömning Restaurang

Förtöjning Latrinvask Café

Eluttag Återvinninsstation Livsmedel

Dricksvatten Kanalkontor Butik

Toalett Drivmedel Utställning

Dusch Trailerramp Bastu

Tvättstuga Turistinformation Bad

Torrdass Lekplats Wifi

långsides

nej

KLEVBRINKEN
12  platser

bom  +  boj 
+ långsides
18 uttag 6A

SÖDERKÖPING
50  platser

500 m
Hemköp
750 m

500 m
INGO

bom + boj

22 uttag 6A
1 uttag 16A 3-fas

MEM
18  platser

12 km
Stegeborg
11 km
Stegeborg 

57 61
59 62 63

60
58

64

66
67

69

65

68
70

SLÄTBAKENSÖDERKÖPING

ING

MEM



Möte med 
passagerarfartyg
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Göta kanal trafikeras av ett flertal passa-
gerarfartyg, som alla går olika sträckor 
av kanalen. Fartygen är spektakulära att 
se där de glider fram genom landskapet, 
och de drar till sig uppmärksamhet var än 
de passerar. Färdas du med egen fritids-
båt på kanalen finns en del viktiga saker 
att tänka på när du möter, eller hamnar 
bakom, ett passagerarfartyg. 

Kör inte för nära
Passagerarfartygen håller oftast en fart 
på 3–4 knop. Kanalens begränsade djup 
gör att de inte kan köra fortare. Av säker-
hetsskäl bör du inte ligga för nära bakom, 
det kan hända att fartyget måste stanna 
eller backa. På grund av de strömmar och 
sug som uppstår runt fartyget är det dess-
utom mycket riskabelt att köra om.

Möte 
I första hand ska du följa anvisningar 
från kaptenen på fartyget. Om kapten 
inte anvisar på vilken sida mötet ska ske, 
gäller sjöfartsreglerna. Passera 2-3 m från 
passagerarfartyget med en fart på cirka 
4 knop. Det ger bra styrförmåga och kon-
troll. Försök även att inte ligga för nära 
kanalkanten eftersom kanalen inte har 
fullt djup där.

Om möte sker i en krök, vill passagerar-
fartyget oftast ha ytterkurva. Det innebär 
att möte kan ske styrbord mot styrbord, 
dvs att fartyget kör ”vänstertrafik”. Farty-
get kan tydliggöra sin avsikt med två korta 
ljudsignaler (girar babord).

Möte i smala passager
Vid Billströmmen, Spetsnäskanalen och 
Bergkanalen, är kanalen sprängd i berget. 
Här är kanalen smal och det är endast fullt 
djup i mitten på kanalrännan. Det innebär 
att möte med passagerarbåt inte är möjligt.

Mellan Lanthöjden och Tåtorp kan möte 
endast ske vid de markerade mötesplat-

serna. Ligg mitt i kanalen fram till cirka 
30 meter från mötande passagerarfartyg. 
Gira sedan något styrbord, alternativt 
babord, och möt fartyget på 0,5 meters 
avstånd med 1–2 knops fart. Var upp-
märksam på skepparens signaler!

Förtöj ordentligt
En fritidsbåt som ligger vid brygga eller 
kaj måste vara väl förtöjd i både för och 
akter när ett passagerarfartyg passerar. 
Vid passage sjunker vattnet undan och ett 
kraftigt sug uppstår. Ha därför båten väl 
förtöjd, man orkar inte hålla i tamparna 
för hand! 

Passagerarfartygen ger följande signaler 
före ingång i smala passager

Billströmmen
två långa och en kort — — • (ostgående), 
två långa — — (västgående)

Spetsnäskanalen 
en lång  (ostgående), 
tre långa — — — (västgående) 

Bergkanalen
en lång — (ostgående), 
två långa — — (västgående)

Slusstrappan 
– Göta kanals kundklubb
Slusstrappan är för dig som reser på 
Göta kanal med egen fritidsbåt. 
Genom kundkluben får du ta del av 
nyheter och erbjudanden, och kan få 
rabatt på kanalresan redan andra året 
du reser. 

Medlemskapet är kostnadsfritt  
och du kan läsa mer om det på 
www.gotakanal.se/slusstrappan
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Skador och 
olyckor

Trafikföreskrifter och allmänna villkor
Fullständiga sjötrafikföreskrifter för 
Göta kanal, TSFS 2019:140, samt 
Allmänna villkor för resa med fritidsbåt 
på Göta kanal finns på www.gotakanal.se.

För resor med fritidsbåt på Göta  
kanal krävs att båten är försäkrad med 
minst ansvarsförsäkring. Alla resor sker 
på båtägarens egen risk.

•  Råkar du ut för en skada med en med-
trafikant, ska ni lösa det tillsammans 
och via era försäkringsbolag.

•  Råkar du ut för en skada som du anser 
beror på skicket på kanalanläggningen 
eller på Göta kanalbolags personals 
handhavande, och vill hävda anspråk 
mot Göta kanalbolag, måste du om-
gående kontakta närmaste slussvärd 
som tillkallar arbetsledning och/eller 
beredskap. 

•  Finns slussvärd inte tillgänglig kan 
beredskap kontaktas via Göta kanal-
bolags huvudkontor på 0141-20 20 50.

•  Du måste sedan stanna kvar på skade-
platsen och skriftligen ge din version 
av det inträffade genom att fylla i en 
skadeanmälan. 

•  En kopia av denna ska du skicka till 
ditt eget försäkringsbolag, som sedan 
hanterar ärendet gentemot Göta 
kanalbolags försäkringsbolag.



Trollhätte kanal | 23

Resa även på 
Trollhätte kanal?
Trollhätte kanal drivs av Sjöfartsverket och är inte bara 
länken mellan Göta kanal och Västerhavet, det är även en 
viktig transportled för handelssjöfarten. Kanalen är 82 
km lång, varav 10 km är grävd eller sprängd kanalränna. 
Resten är naturlig farled i Göta älv. För dig som reser med 
egen fritidsbåt är det viktigt att själv ta reda på vilka 
öppettider och spärrtider som gäller för din resa. 

Broarna över Trollhätte kanal, från Jordfall och Bohus-
bron i söder till Dalbobron i norr, är fjärrstyrda från 
Kanalcentralen i Trollhättan. Detta gäller även de sex 
slussarna; Lilla Edet (Ströms sluss), Trollhättan och 
Brinkebergskulle. Samtliga broar och slussar är därför 
kameraövervakade. 

Kanalcentralen är navet
Från Kanalcentralen manövreras även järnvägsbron i 
Köpmannebro, Falsterbobron och långslussen i Falster-
bokanalen. Det är också där du betalar kanalavgiften, om 
du inte redan bokat och betalat för Trollhätte kanal som 
tillägg till din Göta kanal-biljett.

Öppettider
Broar och slussar är tillgängliga för passage med fritids-
båt kl. 9.00 – 19.00 dagligen. Vissa spärrtider kan dock 
förekomma. Fartyg i nyttotrafik har företräde framför 
fritidsbåtar, och är det flera fartyg på gång i slusstrappan 
i Trollhättan kan väntetiden bli ett par timmar. Tid för 
nästa slussning visas på digitala informationstavlor vid 
slussen. 

Gästhamnar
Gästhamnar för övernattning finns vid Trollhättans 
övre sluss Åkersjö, i centrala Trollhättan, Spikön, samt i 
Vänersborg. En övernattning i Åkersjö gästhamn ingår i 
kanalavgiften.  

Mer information och kontakt
VHF kanal 9 används för kontakt vid slussar och broar. 
Det går även att ringa 076-796 1830 för information 
om slussning, broöppningar och eventuella väntetider. 
Mer information finns på www.sjofartsverket.se 
eller i Trollhätte kanals app.



EcoPar Marin är ett miljöbränsle för marina dieselmotorer. Det 
är ogiftigt och skadar därför inte vattenlevande organismer som 
t.ex. fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur och alger. Lagringssta-
bilt i minst 10 år. EcoPar Marin har bättre förbränning än diesel, 

vilket innebär minimalt med sot på akterspegeln.

Med EcoPar Marin slipper 
du bakterietillväxt i tanken

EcoPar AB | Spadegatan 8 | SE–424 65 Angered | Tel. +46 (0)31 – 711 50 20
E-post: info@ecopar.se | www.ecopar.se

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för 
dieselmotorer, utvecklat och patenterat 
av EcoPar AB. Jämfört med dieselolja går 
utsläppen av många cancerogena ämnen 
ner med över 90 %. Halterna av kväved-
ioxid (NO2) i omgivningen går ner med 
upp till 60 %. Nettoutsläppet av koldioxid 
(CO2) går ner med upp till 50 % inräknat 
med livscykeln. 

EcoPar Marin är extremt lämpligt att an-
vända i marina miljöer. Vid spill kommer 
EcoPar Marin inte att förgifta vatten och 
eftersom den även är luktfri känner man 
inte lukten av eventuellt spill i båten.

EcoPar Marin är mycket renare än diesel-
olja, vilket gör att det blir minimalt med 
sot i akterspegeln.

EcoPar Marin binder ingen fukt och där-
med riskerar man ej någon tillväxt i 
tankarna.

Användare som tidigare fått hälsobesvär 
av dieselavgaser upplever att dessa be-
svär minskar kraftigt eller försvinner helt 
med EcoPar Marin. Vanliga hälsobesvär 
från dieselavgaser är huvudvärk, illamå-
ende och irritation i ögon, näsa och hals.

Ecopar Marin uppfyller den europeiska 
standraden för dieselolja för standarden 
EN 590 och klarar den tekniska standar-
den för marina dieseldrivmedel 150 DMA 
& ISO 8217 och kan därför användas i 
alla typer av dieselmotorer.

För tankstationer se vår hemsida. 



Efter en fantastisk säsong 2020, med försälj-
ning på över 165 st begagnade segel- och mo-

torbåtar, laddar vi nu för fullt och söker därför 
nya förmedlingsuppdrag. Gå in på vårhemsida, 

www.knapemarin.se för att klicka dig vidarein på 
”sälj din båt” eller ”intresseanmälan köpes”.

REGISTRERAD & INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE 

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

www.knapemarin.se

HUVUDKONTOR 031-69 77 50 |  info@knapemarin.se  |  Hälleflundregatan 12, Västra Frölunda/Göteborg 
(Fiskebäcks Småbåtsham)

PETER ÖGREN
Båtmäklare  
Göteborg   
peter@knapemarin.se
0723-29 91 14

DANIEL ROSENGREN
Båtmäklare
Norrland (Örnsköldsvik)
daniel@knapemarin.se
0702-60 39 96

MATS LUNDWAL
Båtmäklare
Knape Marin Syd   
mats@knapemarin.se
0723-07 25 09

STEPHEN MATHIASON
Båtmäklare/Båtkonsult
Göteborg
stephen@knapemarin.se
0733-44 37 00

CHRIS KJELLBERG 
Båtmäklare 
Stockholm
chris@knapemarin.se
0736-00 44 15

BOSSE KNAPE, VD 
Båtmäklare  
Göteborg   
bosse@knapemarin.se 
0705-29 91 12

GUNNAR BRANGE
Båtmäklare
Nyköping/Västerås 
Norrköping/Oxelösund   
gunnar@knapemarin.se
0705-34 10 85

WERNER NILSSON
Båtmäklare
Stockholm
werner@knapemarin.se
0761-31 64 97

NU 
ÄVEN I 

KALMAR!

49 ÅR I BÅTBRANSCHEN!

REGISTRERAD & INTERNATIONELL BÅTMÄKLARE

KÖP & SÄLJ DIN BÅT VIA OSS!

49 ÅR I BÅTBRANSCHEN!
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Slussningen är helt klart en av de största 
upplevelserna under din resa på Göta 
kanal. Göta kanalbolags slussvärdar finns 
alltid på plats och sköter slussningen för 
din säkerhet. De kan även ge tips och råd 
om du har frågor om själva slussningen. 
Ni ansvarar dock själva för er båt och 
era tampar under slussningen. Därför är 
det viktigt att vara minst två personer 
ombord.

Utrustning

Fendrar på båda sidor och på olika höjd
Det är viktigt att fendra av ordentligt på 
båda sidor av båten, annars finns risk att 
båten skrapas mot slussväggen. Sätt några 
fendrar lågt, så att de snuddar vattenytan, 
och några högre upp, så att de skyddar 
mot slussväggen. 

Rejäla och tillräckligt långa tampar
Aktertampen ska vara 8–10 m och för- 
tampen 12 m. Om du har segelbåt bör du 
dra tampen genom ett brytblock i fören 
och akterut, så att du kan ta hem på 
tampen med båtens vinsch. För segelbåtar 
bör därför förtampen vara 12 m plus den 
extra längd som behövs från fören till 
vinschen. Justera längden i första slussen 
så brukar det bli lagom i 
även i övriga slussar. 

Flytväst
För er egen säkerhet bör alla ombord an-
vända flytväst. Ramlar du i finns risk att 
du sugs ner av strömmarna som uppstår 
vid slussningen.

Allmänt om slussning på Göta kanal
•  Sätt alltid iland en person som tar 

emot och sköter tamparna, vilket 
är skepparens ansvar. 

•  Motorn ska vara avstängd under 
slussning. 

•  Båtar över 20 ton ska lägga fast runt 
pollare istället för ring. 

•  För att utnyttja utrymmet på bästa 
sätt avgör slussvärden i vilken ordning 
båtarna ska gå in i slussen. Båtarna 
åker sedan ut i den ordning de åkte in. 

•  Det är alltid slussvärden som 
manövrerar slussarna. 

•  Av säkerhetsskäl förbehåller sig Göta 
kanalbolag rätten att avvisa personer
som uppträder berusat, vid upprepade 
tillfällen brister i aktsamhet eller inte 
följer slussvärdens direktiv. 

Slussning

Två undantag
Sjötorp sluss 1, Sjöslussen
När ni anländer till första slussen i 
Sjötorp, kan slussvärden hjälpa till 
med tamparna. Detta eftersom det 
inte går att sätta iland en person på 
grund av de höga kajerna utanför 
slussen. I övriga slussar är det dock 
skepparens ansvar att själv sköta 
tamparna. 

Norsholms sluss
I Norsholms sluss finns förtöjnings-
krokar infällda i slussväggen, samt 
fasta tampar att hålla i. Det innebär 
att samtliga i besättningen stannar 
kvar ombord under slussningen. 
Nivåskillnaden är max 0,8 meter.



Uppslussning
•  Båtar med vinschar bör ligga framför 

de båtar som hålls för hand. 
•  Gör fast med kort aktertamp både 

iland och i båten. 
•  Båtens akter ska ligga rakt nedanför 

den ring som aktertampen är fäst i. 
•  Förtampen ska ligga en eller två ringar 

framför båtens för. 
• Alla tampar ska vara sträckta under hela 

slussningen – ta hem på förtampen! 
•  Segelbåtar använder med fördel sin 

vinsch till förtampen. 
•  Båten ska hela tiden ligga dikt an mot 

slussväggen. 
•  Släpp aldrig uppmärksamheten – även 

om det verkar lugnt för stunden! 

Tips vid uppslussning
Gör en ögla på 
aktertampens ände 
med ungefär en 
halvmeters dia-
meter. Lägg öglan 
runt ringfästet på 
slusskanten och gör 
fast i båten med kort 
tamp. Segelbåt med vinsch kan göra en 
ögla även till förtampen, som sedan dras 
genom brytblock i fören 
till vinschen. 

Nedslussning
•  Ligg framför den gula linjen så att 

båten går fri från slusströskeln när 
vattnet släpps ut. 

•  Dra för- och aktertamp genom lämplig 
ring på slusskanten, men bind aldrig 
fast i både kajkant och båt!

• Släpp efter på tamparna kontinuerligt. 
•  I dubbelsluss eller slusstrappa bör en 

person vara kvar iland för att flytta 
tamparna. Innan slussning påbörjas i 
sista slusskammaren bör dock alla vara 
ombord för att underlätta påstigningen 
på båten. 

Trä tampen genom 
ringen vid  
nedslussning
Lägg ringen ut mot 
slussen och trä sedan 
tampen nerifrån och 
upp genom ringen. 

Gul linje

Slusströskel
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Såhär 
slussar du, 
på Youtube! 

På vår Youtube-kanal 
hittar du filmen Så här slussar du. 
Där visar våra slussvärdar mer om 
hur du slussar på Göta kanal. 

Scanna QR-koden 
med din mobil för 
att komma direkt till 
filmen!
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Göta kanal A till Ö
Akvedukt .................... Vid Göta kanals två akvedukter, Ljungsbro och Kung Norrby, 

leds vattnet över vägen, så att kanalen passerar över trafiken. 
Allmänna villkor ........ Allmänna villkor för resa med fritidsbåt på Göta kanal finns på 

www.gotakanal.se/villkor. 
Alnstenar.................... De numrerade stenar som står längs kanalen. Mellan dem är 

det 1000 alnar, cirka 594 meter. Skjutskarlarna som förr drog 
fartygen genom kanalen tog betalt per sten de passerade. 

Badning ...................... Det går bra att bada i kanalen, förutom inom 50 meter från 
slussar och broar. Där råder badförbud av säkerhetsskäl. 

Baltzar von Platen ..... Mannen som genomförde det väldiga bygget och grundade Göta 
kanal. Idag vilar han i familjegraven intill kanalen i Motala. 

Biljettflaggor ............. Varje fritidsbåt som checkar in i Göta kanal får en biljettflagga 
som visar vilken sträcka och säsongen har biljett för. Detta för 
att underlätta för slussvärdarna längs kanalen. 

Båtplatser .................. För den som vill ha sin båt mer permanent vid Göta kanal har 
Göta kanalbolag båtplatser för uthyrning i Sjötorp och Tåtorp. 

Båtservice.................. Behöver du hjälp med service eller reparation på båten under 
kanalfärden finns några företag längs kanalen som är specialis-
ter på båtar. Du hittar deras kontaktuppgifter på 
www.gotakanal.se/batservice.

Dragväg ...................... Den grusade vägen längs Göta kanal kallas för dragväg. Förr an-
vändes den av oxar och hästar som drog båtarna genom kanalen. 

Drivmedel .................. På kartorna på sid. 13-18 ser du var det finns möjlighet att 
tanka under din resa på Göta kanal. 

Eluttag ........................ Tillgången till eluttag (oftast max 6A) i gästhamnarna kan du 
se på kartorna på sid. 13-18.

Fendrar ....................... För att slussa på Göta kanal behöver du fendra av ordentligt 
för att båten inte ska skrapas mot slussväggen. Sätt fendrar på 
båda sidor av båten, några lågt och några högre upp. 

Fiske ........................... Går du med egen båt på Göta kanal är det tillåtet att meta i 
kanalen från båten, med undantag för kanalsträckan i Motala 
där ädelfisk är utplanterad. I sjöarna krävs fiskekort.

Färdplan ..................... Du som reser på för- och eftersäsong gör det enligt en fastställd 
färdplan. I den anges vilka tider, sträckor och natthamnar som 
gäller för din resa. 

För- och eftersäsong . I början och slutet av kanalsäsongen går all trafik i konvojer 
enligt fasta färdplaner och måste bokas 5 dagar i förväg. Vi 
kallar det för- och efteräsong. 

Försäkring .................. Alla båtar som går på Göta kanal ska vara försäkrade med 
minst ansvarsförsäkring. 

Göta kanal 2.0 ........... Det största renoveringsprogrammet sedan Göta kanal byggdes. 
Det genomförs för att säkra Göta kanal för framtiden, beräknas 
ta mer än 5 år och kosta över 500 miljoner kronor.
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Göta kanal Express.... En biljett för dig som vill gå snabbare genom Göta kanal under 
för- och eftersäsong. Hela resan från Sjötorp till Mem, eller 
omvänt, görs då på 3 dagar. 

Historia ...................... Göta kanal har en lång och spännande historia. Läs gärna mer 
om den på www.gotakanal.se/envackerhistoria.

Hoppilandbrygga ....... En enklare brygga som underlättar för den som ska kliva iland 
innan slussen för att sköta tamparna. 

Huvudkontor .............. Göta kanalbolags huvudkontor hittar du i Motala, där det legat 
i hamnen sedan Göta kanal grundades. 

Högsäsong ................. Från mitten av juni till mitten av augusti är det högsäsong på 
Göta kanal. Du färdas då i din egen takt på den sträcka du köpt 
biljett för. Ingen förbokning krävs. 

Incheckning ............... När du ankommer till Göta kanal checkar du in på din resa i 
något av våra kanalkontor. Du får då informationsmaterial, 
dina servicekort och en biljettflagga att fästa på båten. 

Kanalkontor ............... Kanalkontor är den reception där slussvärden möter dig när  
du börjar och avslutar din resa. 

Kanot .......................... Det är tillåtet att paddla med kanot och kajak på Göta kanal. 
Av säkerhetsskäl är det dock inte tillåtet att slussa. 

Kontakt ....................... Du kan kontakta Göta kanalbolag på telefon 0141-20 20 50 
eller via e-post på info@gotakanal.se. 

Livsmedel ................... Avståndet till närmaste livsmedelsbutik hittar du på kartorna 
över gästhamnar på sid. 13-18. 

Mer information......... Behöver du mer information kan du alltid fråga din slussvärd 
eller läsa mer i Göta kanals Destinationsguide samt på 
www.gotakanal.se.

Miniresa ..................... För dig som vill prova på Göta kanal är Miniresan en utmärkt 
biljett. Den säljs under högsäsongen för fyra olika, kortare, 
kanalsträckor och 3 gästhamnsnätter ingår i priset. 

Officiell Partner 
Göta kanal .................. Ett flertal företag längs Göta kanal samverkar för att utveckla 

kanalområdet för att kunna erbjuda dig som besökare en min-
nesvärd upplevelse präglad av service och värdskap. De har alla 
symbolen Officiell Partner Göta kanal vid sina verksamheter. 

Pollare ........................ Används för förtöjning av större fartyg vid slussning och är 
antingen uthuggen i sten eller gjuten i järn. 

Reklamation ............... Eventuella klagomål eller skadeståndsanspråk ska snarast 
möjligt anmälas till AB Göta kanalbolag, Box 3, 591 21 Motala. 

Septitankstömning.... På kartorna på sid. 13-18 hittar du de platser längs Göta kanal 
där du kan tömma din septitank. 

Servicekort ................ Ditt passerkort till gästhamnsservice under resan på Göta kanal. 
Med servicekortet har du även fri entré till Kanalutställningen i 
Gamla Motala Verkstad och Kanalmuséet i Sjötorp. 
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Sjökort ....................... I kanalkontoren vid Sjötorp och Mem finns två olika 
Båtsportskort, som täcker Göta kanal, till försäljning. 

Skada ......................... Vad som gäller vid skada kan du läsa mer om på sid. 22. 
Säsongsbiljett............ En tur- och returbiljett under högsäsongen gäller även som 

säsongsbiljett för den aktuella sträckan av Göta kanal. 
Tampar ....................... För att kunna slussa behövs tampar som är rejäla och tillräck-

ligt långa. Aktertampen bör vara 8–10 meter och förtampen 
minst 12 meter.  

Trollhätte kanal ......... Trollhätte kanal går från Vänersborg till Göteborg och drivs av 
Sjöfartsverket. Här gäller särskilda biljetter, och du hittar mer 
information om öppettier och dylikt på www.sjofartsverket.se.

Trädallé ...................... Göta kanal kantas av träd, som tillsammans utgör Sveriges längs-
ta trädallé. Träden planterades för att stötta upp kanalbanken 
och förhindra den att rasa ner i kanalen. Idag behöver trädallén 
återställas, och du kan bli trädfadder på www.gotakanal.se/trad.

Slusstrappan .............. Kundklubben Slusstrappan är för dig som reser med egen båt 
på Göta kanal. Här kan du få erbjudanden, information och 
rabatter på dina kanalbiljetter. 

Trailerramper ............. Längs Göta kanal finns ett flertal trailerramper om du vill lägga i, 
eller ta upp, din båt. Du hittar en lista på dem på 
www.gotakanal.se/trailerramper. 

Utcheckning ............... Innan du lämnar Göta kanal ska du checka ut från din resa vid 
något av våra kanalkontor. Du lämnar då tillbaka din biljett-
flagga och dina Servicekort.

Vandring .................... Förutom att promenera längs Göta kanal är vandring den lilla 
gångbron ovanpå slussportarna. 

VHF/Radio .................. Slussvärdarna längs Göta kanal använder VHF för intern 
kommunikation på en egen frekvens. De kan inte anropas från 
marin VHF-radio. 

Vattenskoter Av säkerhetsskäl slussas inte vattenskotrar på Göta kanal. Det  
är dock tillåtet att åka vatteskoter på kanalsträckorna mellan  
slussarna så länge hastighetsbegränsningen om 5 knop hålls.  
För detta krävs ingen kanalbiljett.  

Väntetider.................. Ibland uppstår väntetider under resan. Vad de kan bero på, kan 
du läsa mer om på sid. 10. 

Wifi ............................. I Berg och i Motala finns fritt wifi för dig som besökare. 
Åska............................ Vid åskväder avbryts eller senareläggs både slussning och 

broöppning av säkerhetsskäl. 
Återbetalning ............. Återbetalning av köpt biljett kan göras innan resan påbörjats. 

Allt återbetalas, utom en administrativ avgift på 250 kronor.
Öppettider ................. Under högsäsong är Göta kanal öppen varje dag kl. 9–18. 

Observera att sista slussning ska vara avslutad kl. 18 och att det 
innan dess även ska vara möjligt att ta sig till en gästhamn eller 
annan natthamn. Därför kan sista slussning vid en specifik 
sluss vara betydligt tidigare.
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Allt för båtlivet!

AB Motala Båtvarv • Fabriksgatan 26, Motala • 0141-38 18 00 • www.motalaboat.se
Öppet: Mån-fre 9 - 18, Lördag 9 - 13, Lunch 13 - 14 

Full varvsservice Nya och begagnade 
båtar & motorer

Välsorterad tillbehörsbutik

Världens bästa 
vikcyklar



AB Göta kanalbolag • Box 3, 591 21 Motala
 0141-20 20 50 • info@gotakanal.se • www.gotakanal.se


