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Välkommen till
19 mil – Hundratals upplevelser
Göta kanal kan vara en genväg
mellan Sveriges kuster, men för de
allra flesta är den en oförglömlig
upplevelse genom sommarsverige
där resan är själva målet.
Att färdas med egen båt på Göta kanal är
något av det mest avkopplande du kan
göra. Du sitter vid rodret och uppslukas
av de vackra omgivningarna. Båten
glider rofyllt fram, skyddad från vind och
vågor, i kanalens maxfart fem knop. Då
och då kommer du till någon av de 58
slussarna. Landskapet växlar mellan
stadsmiljö, kulturlandskap och till och
med urskog.
Stanna till ofta
Ta god tid på digl
För att få ut det mesta av din resa och
kunna smälta alla intryck bör du gärna ta
god tid på dig. En behaglig resa mellan
Mem och Sjötorp bör inte gå fortare än
sex till sju dagar under högsäsong. Ta
gärna någon extra dag för allt du kan
uppleva i orterna du passerar på din
kanalresa.
Hur du än planerar din resa, bjuder
Göta kanal på upplevelser för livet.

Njut i 5 knop
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Göta kanal
– Sveriges största
kulturhistoriska
byggnadsverk
Göta kanal är en av Sveriges mest kända och
välbesökta turistattraktioner och har utsetts
till Årtusendets svenska byggnadsverk.
Mellan 1810 och 1832 skapades den 190 km
långa kanalen, varav 87 km grävdes för hand
av totalt 58.000 svenska soldater.
Från Östersjön till Vänern
Göta kanal sträcker sig mellan Mem vid
Östersjön och Sjötorp vid Vänern och har 58
slussar. Tillsammans med Trollhätte kanal
förbinder Göta kanal Stockholm och
Göteborg vattenvägen.
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Planera din resa
Hur lång tid tar det?
En resa på Göta kanal mellan Mem och Sjötorp
tar normalt 6-7 dagar under högsäsong. Men gör
ingen detaljerad tidsplan. Lägg in rejält med tid
och passa på att njuta av alla upplevelser. Du ligger fritt 5 dygn per gästhamn som tillhör Göta
kanalbolag när du löst kanalavgift.
Från kust till kust
Fortsätter man vidare tvärs genom Sverige till
Göteborg och västkusten, får man räkna med 3-4
dagar ytterligare för Vänern och Trollhätte kanal.

Avstånd och gångtid
Sträcka

Distans- Km Antal Gångtid
min.
slussar ca tim*
1
Stockholm – Mem (via Södertälje kanal) 108 201,0
49,8

92,2

3,1

5,7

3

Söderköping – Norsholm

11,9

22,1

12

6

Sjön Roxen

14,6

27,0

Berg – Borensberg

11,4

21,0

16

6

Sjön Boren

6,9

12,9

Mem – Motala (Östersjön – Vättern)
Mem – Söderköping

Borenshult – Motala

37
1,5

1,9

3,5

17,5

32,5

Karlsborg – Sjötorp (Vättern – Vänern) 35,3
Karlsborg – Forsvik
4,0

65,3

21

7,4

1

Sjön Viken

12,3

22,8

Tåtorp – Töreboda

8,6

16,0

1

2,5

Töreboda – Norrkvarn

5,1

9,5

9

3

Norrkvarn – Sjötorp

5,3

9,7

10

3

102,6

190,0

58

64

118,5

Vänersborg – Göteborg (Trollhätte kanal) 43

80,0

Sjön Vättern

Mem – Sjötorp (hela Göta kanal)
Sjötorp – Vänersborg (Vänern)

6

6

1,5

9

* Gångtiderna är beroende av trafiksituationen och
det kan uppstå väntetider under kanalresan. På sidan
14 kan du läsa om några av de vanligaste orsakerna till
väntetider.

Sjötorp
43,8 m
Lyrestad
63,3 m

Töreboda
91,6 m Tåtorp

Forsvik
91,8 m

91,8 m

Karlsborg
88,5 m

Motala
88,5 m

Borensberg
73,2 m
Bergs gästhamn
52,1 m

Norsholm
33,3 m

Viken 91,8 m*
Boren

Vänern, 43,8 m
* Kanalens högsta punkt över havet
Vättern
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Roxen

Maxmått för båtar

22m

3m

Maxlängd för båt
Maxbredd
Maxdjup
Maxhöjd
Högsta fart i kanalen
Antal slussar
Antal gästhamnar
Göta kanals längd
Högsta höjd över havet

30
7
2,82
22
5
58
21
190
(sjön Viken) 91,8

m
m
m
m
knop

km
m

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 ca 30 grader. Det är därför inte fullt djup vid bryggor i anslutning till slussar
och broar. Observera att på vissa ställen kan överhängande grenar finnas från alléträden. Segelfri höjd gäller mitt i
kanalen.

Trafikinfo via sms
Vi håller dig uppdaterad om aktuell trafiksituation
på Göta kanal utan kostnad. Tjänsten gäller under
högsäsongen.
Anslut dig så här
• Sms:a ordet TRAFIKINFO till 72323.
Avsluta tjänsten
• Sms:a STOPPA TRAFIKINFO till 72323.

Söderköping
7,7 m

Asplången
27,1 m

Mem 0 m
Östersjön 0 m
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21 gästhamnar längs Göta
kanal ingår i avgiften

Mem, 18 gpl
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för dig som löst biljett för Göta kanal
Klassikern eller Göta kanal Delsträcka.
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Gästhamnar
längs Göta kanal

Sjömack, diesel, kort- ●
bom/
långsides automat utanför slussen

innanför slussen

500
m

Söderköping 50 gpl

boj/bom/
långsides

Söderköping/Klevbrinken 12 gpl

långsides

Norsholm 20 gpl

långsides Sjömack, diesel.

Berg, Roxen 10 gpl

boj

Berg, 40 gpl

boj

16

●

● ●

● ● ● ●

18

● ●

● ●

10 m
Kapten Bille's.

ovanför slusstrappan

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●
300
m

12

● ● ● ●

52

● ●

● ●

● ● ● ●

2

● ●

● ● ● ●

14

● ●

200
m

● ● ●

Ljungsbro/Malfors 10 gpl

bom/
långsides

300
m

Borensberg 20 gpl

långsides

300
m

Borenshult, Boren 10 gpl

långsides

●

Motala Verkstad 3 gpl

långsides

100
m

Motala 48 gpl

Sjömack 1 km. Diesel, ●
bom/
långsides bensin. Södra Hamnen.
diesel,
långsides Sjömack,
bensin, alkylatb.
/boj
Kortautomat.

1
Karlsborg 15+15+20 gpl
●

●
10

100
m

● ● ● ● ●

● ●

16
+ 20

●

●

● ●

●

● ●

långsides

Vassbacken 25 gpl

bom/
långsides

● ● ● ●

12

Jonsboda 12 gpl

långsides

● ● ●

12

2
Töreboda 30 gpl
●

långsides
långsides

Norrkvarn 15 gpl

långsides

Lyrestad 15 gpl

långsides

Sjötorp

Varvsbassängen samt bassängen
mellan sluss 1 och 2/3
22+12

gpl

Sjömack, diesel,
boj/
långsides Kortautomat.
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●

TC

200
m

●

100
m

2 km

Tåtorp 8 gpl

200
m

●

400
m

● ● ●

långsides

● ● ●

●

●

57

Forsvik 12 gpl

Hajstorp 15 gpl

300 300
m
m

6

● ● ● ●
200
m

● ●

●

●
● ●

●

●

● ● ●

12

● ●

● ●

● ● ● ●

8

●

●

● ●

● ●

5

● ● ● ●

12

● ● ● ●

34

● ●
●
● ●

Sjötorps hamn i Vänern, 40 gpl, el (20 uttag), vatten, toalett, dusch, tvättstuga, septitankstömning.
Hamnen ingår inte i Göta kanalbolags fria gästhamnar.
Hamnavgift tas ut för samtliga båtar. El ingår i mån av tillgång.
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m

750
m

100
m

●

600
m
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m

●

300
m

●

300
m

●

200
m

”Drop-in princip”
tillämpas i Göta kanals
gästhamnar,

400
m
300
m

alltså ingen förbokning.
600
m

Gästhamnar i Karlsborg

200
●
m

●

3 km

300
m

●

200
m

1 Göta kanalbolags gästhamn:
●

15 gpl (ej el/vatten) öst om
kanalbron i Vättern. 15 gpl (el/vatten)
väst om kanalbron, norra sidan.
20 gpl södra sidan (el/vatten).
Ingår i kanalavgiften.

500
m

kiosk
400
m

●
200
500
m

100
m

●
●
●

100
m

● ●

200m

2 Töreboda gästhamn
●

Gästplatser och servicehus finns
på båda sidor om kanalen. El finns
på västra sidan. På östra sidan kan
campingens servicehus utnyttjas
mot en deposition, som lämnas i
receptionen.

Förmånligt gästhamnspaket
– allt ingår
För dig som löst biljett för Göta kanal
Klassikern eller Göta kanal Delsträcka ingår
följande i kanalavgiften utan extra tillägg:
• Göta kanals gästhamnar på aktuell sträcka
– 5 dygn per hamn
• Gästhamnsservice med:
- toalett
- dusch
- tvättstuga
• Eluttag (se tabell)
• Dricksvatten
• Septitankstömning, latrinvask
Se tabellen för serviceutbudet i respektive
gästhamn.
Servicekortet är ett passerkort
till Göta kanals gästhamnsservice. Kortet ger också fritt
inträde till Göta kanalutställningen i Motala.
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Slussning

Göta kanal bjuder på många upplevelser.
Slussningen är utan tvekan en av de största. Våra
erfarna slussvärdar finns på plats och hjälper till
med tips och råd.

Utrustning

Lär dig slussa med vår instruktionsfilm
På gotakanal.se kan du titta på vår slussfilm.
Fendrar på båda sidor och på olika höjd
Det är viktigt att fendra av ordentligt på båda sidor
av båten, annars finns risken att båten skrapas mot
slussväggen. Sätt några fendrar lågt, så de snuddar
vattenytan och några högre upp så de skyddar mot
slussväggen.
Använd rejäla och tillräckligt långa tampar
Aktertampen 8–10 m och förtampen 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 samt den extra längd
som åtgår från fören till vinschen. Justera längden
i första slussen så brukar
det bli lagom i övriga
slussar också.

Använd alltid
flytväst vid
slussning

Med segelbåt kan du ta hem på förtampen
med båtens vinsch.
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Så här slussar du
Allmänt
• Fråga slussvärden om råd – vi berättar gärna
hur man slussar.
• Fendra av ordentligt.
• Sätt alltid iland en person som tar emot och sköter
tamparna, vilket är båtgästens ansvar.
• Stäng av motorn under slussning.

Slusströskel
Gul linje

Nedslussning

Uppslussning

Uppslussning
Uppslussning
• Båtar som 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 diameter. 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 kontinuerlig.
• 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.
Så här trär du tampen genom
ringen vid nedslussning
Lägg ringen ut mot
slussen och trä tampen
nerifrån och upp genom
ringen.
Turordning vid slussning. För att utnyttja utrymmet
i slussen på bästa sätt, avgör slussvärden vid behov
i vilken ordning båtarna ska gå in i slussen. Båtarna
åker ut ur slussen i den ordning de åkte in. Det är
alltid slussvärden som manövrerar slussarna.
Båtar över 20 ton
• Båtar över 20 ton ska lägga fast runt en
pollare istället för ring.
När du anländer till första slussen i Sjötorp
hjälper slussvärden till med tamparna – man
kan inte sätta iland en person på grund av de
höga kajerna utanför slussen. I övriga slussar
är det båtgästens ansvar att sköta tamparna.
I Norsholms sluss finns förtöjningskrokar
infällda i slussväggen samt fasta tampar att
hålla i. Det innebär att alla är kvar ombord
under slussning. Nivåskillnaden är inte mer
än 0,8 meter.
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Ibland uppstår
väntetider

Väntetider
Det kan uppstå väntetider av olika anledningar
under kanalresan. Vi rekommenderar därför att du
inte gör en så detaljerad tidsplan utan lägger in rejält
med tid och passar på att njuta av upplevelsen som
en kanalfärd erbjuder. Här informerar vi om några
av de vanligaste orsakerna till väntetider.
I slusstrappor, som Carl Johan i Berg, Borenshult i
Motala och Hajstorps-Riksbergs slussar, kan det vid
högtrafik vara ett par timmars väntetid. Det beror på
att vi under en viss tid slussar båtar i en riktning,
innan vi ställer om vattnet i slusstrappan för slussning åt andra hållet.
Yrkestrafik har företräde vid slussar och broar.
Du kan därför få vänta tills passagerarbåten har
passerat slussen eller bron.

Reglering av vattennivån. Vi behöver ibland reglera
vattennivån på en viss sträcka av kanalen för att
bibehålla rätt nivå. Slussvärdarna meddelar hur lång
tid det kommer att ta. Vi informerar också genom
vår sms-tjänst Trafikinfo.
Under vissa perioder på säsongen sköter samma
slussvärd flera slussar och broar på en sträcka av
kanalen. Det kan innebära en viss väntetid på
sluss- och broöppning.
Väntetider vid fjärrstyrda broar och järnvägsbroar
kan uppstå. Läs mer på sidan 15.
Oväder kan medföra väntetid
Vid åskväder avbryts eller senareläggs slussning
och broöppning på grund av säkerhetsskäl.
Vid kraftig vind kan besvärlig avdrift uppstå vid
slussning. Det är båtägarens eget ansvar att avgöra
om han ska slussa vid sådana förhållanden.

Skada
• Skulle du råka ut för en skada med annan medtrafikant,
ska du lösa det med den inblandade parten.
• Skulle du råka ut för en skada och hävda skadeståndsanspråk
mot Göta kanalbolag, vilket kommer att regleras genom
försäkringsbolag, måste du omgående kontakta närmaste
slussvärd som tillkallar arbetsledningen.
• Du måste stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din
version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan.
• I övrigt sker all resa på båtägarens egen risk.
• Samtliga båtar som trafikerar Göta kanal ska ha minst
ansvarsförsäkring.
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Slussar och broar på Göta kanal
Östersjön - Roxen Sluss/Bro

Roxen - Vättern

Sluss/Bro

Vättern - Vänern

Sluss/Bro

Mem
Tegelbruket
Söderköping
Söderköping, E22
Duvkullen Nedre
Duvkullen Övre
Mariehov Nedre
Mariehov Övre
Carlsborg Nedre
Carlsborg Övre
Vänneberga
Loddby
Klämman
Snövelstorp
Sjön Asplången
Hulta
Brådtom
Björnavad
Norsholm, E4
Norsholm
Norsholm
Norsholm, järnvägsbro

S (1)
S (1)
S (1)
FB
S (1)
S (1)
S (1)
S (1)
S (2)
S (2)
FB
FB
S (1)
B

Carl Johan
Oscar
Berg
Brunnby
Heda
Ljungsbro
Malfors
Ljungs Västra
Sjöbacka
Ruda
Sörby
Kungs Norrby
Kungs Norrby
Näs
Borensberg
Sjön Boren
Borenshult
Motala gångbro
Motala
Motala, järnvägsbro
Motala
Motala
Motala

S (7)
S (2)
S (2) + B
S (2) + B
S (2)
Akvedukt
FB
FB
FB
FB
FB
FB
Akvedukt
FB
S (1) + B

FB
S (1) + B
FB

S (5) + B
B
FB
FB
B
S (1) + B
Högbro 22m

Antal slussar

15

Antal slussar

22

Karlsborg
Forsvik
Brosundet
Sjön Viken
Tåtorp
Vassbacken
Stång
Jonsboda
Rotkilen
Töreboda, järnvägsbro
Töreboda
Gastorp
Levsäng
Hajstorp Övre
Hajstorp Nedre
Riksberg
Godhögen
Norrkvarn Övre
Norrkvarn Nedre
Lyrestad, E20
Lyrestad
Lyrestad, järnvägsbro
Rogstorp
Sjötorp 7-8
Sjötorp 6
Sjötorp 4-5
Sjötorp 2-3
Sjötorp 1

S (1) + B
FB
B
FB
FB
FB
B
FB
FB
S (2) + B
S (2)
S (3) + B
S (2)
S (1) + B
S (1)
FB
B
FB
FB
S (2)
S (1)
S (2) + B
S (2) + B
S (1)

Antal slussar

21

S (1)
S (1)
FB
Högbro 22m
FB
S (1) + B
FB

S Sluss (antal)
FB Fjärrstyrd bro
B Bro

Öppettider och passage av broar
Ligg beredd framför bron i väntan på öppning
Det är viktigt vid all passage av broar att ligga
beredd framför bron i väntan på öppning för att visa att
man vill passera. Om man ligger kvar vid kaj eller brygga
är det svårt för slussvärden att avgöra om man önskar
passera eller inte.
Fjärrstyrda broar
Slussvärden kan av säkerhetsskäl endast öppna en
fjärrstyrd bro åt gången. När flera broar manövreras
från samma ställe kan det innebära en viss väntetid.
De fjärrstyrda broarna är kameraövervakade. Samtal kan ske mellan slussvärden
och fritidsbåtar genom de högtalare och
mikrofoner som finns uppsatta vid broarna.
Järnvägsbroar
Tågtrafiken har företräde, varför väntetider kan
uppstå vid järnvägsbroarna i Norsholm,
Motala, Töreboda och Lyrestad. Var beredd att
passera snabbt vid öppning av järnvägsbro, då
Trafikverket endast medger korta avbrott för
broöppning.

Vägbroar med särskilda öppettider
Vägbron i Töreboda och Karlsborg
Öppnas hel och halv timme under kanalens
högsäsong, dock ej kl 12, 13 och 16 på
vardagar. Sista broöppning är kl 18.
E22-bron i Söderköping
Öppnas hel och halv timme under kanalens
högsäsong. Sista broöppning är kl 18. Fredagar och
söndagar öppnas bron endast hel timme mellan
kl 15 och 18. Gäller även torsdag före midsommar.
Under bokningssäsong öppnas broarna endast för
beställd trafik enligt särskild färdplan.

Trafiksignaler

Rött – Stopp
Rött/Vitt – Broöppning är påbörjad
Grönt – Kör

Fullständiga Trafikföreskrifter för Göta kanal SJÖFS 1998:2 finns på gotakanal.se. Allmänna villkor
för resa med fritidsbåt på Göta kanal, finns på gotakanal.se samt erhålls vid incheckning.
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Möte med passagerarfartyg
Allmänt
Passagerarfartyg håller ofta en fart på 3-4 knop.
Kanalens begränsade djup gör att de inte kan köra
fortare. Ligg inte för nära bakom, det kan hända att
fartyget måste stanna eller backa. På grund av de
strömmar och sug som uppstår är det mycket
riskabelt att köra om ett passagerarfartyg.
Möte
a) Följ eventuella anvisningar från kapten på fartyget.
Om kapten inte anvisar på vilken sida mötet ska ske,
gäller sjövägsreglerna, dvs håll till styrbord. Passera
2-3 m från passagerarfartyget med en fart på ca 4 knop.
Det ger bra styrförmåga och bättre kontroll. Ligg inte
för nära kanalkanten – kanalen har inte fullt djup där.
b) Om möte sker i krök, så vill oftast passagerarfartyg ha
ytterkurva. Det innebär att möte ibland sker styrbord
mot styrbord, d v s fartyget kör ”vänstertrafik”. Fartyget
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 smalt och endast
fullt djup i mitten på kanalen, varför möte med
passagerarbåt inte är möjlig.
Mellan Lanthöjden och Tåtorp kan möte endast ske
vid de markerade mötesplatserna. Ligg mitt i kanalen
till ca 30 meter från mötande passagerarbåt, gira något
SB alternativt BB, möt passagerarbåten på 0,5 meters
avstånd med 1-2 knops fart. Var uppmärksam på
skepparens signaler.
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Signaler som används av passagerarfartyg
– passagerarbåt går styrbord (höger) 1 kort •
– passagerarbåt går babord (vänster) 2 korta • •
– passagerarbåt backar 3 korta • • •
Passagerarbåtar ger följande signaler före ingång i:
– Billströmmen:
två långa och en kort — — • (ostgående),
två långa — — (västgående).
– Spetsnäskanalen: en lång — (ostgående)
tre långa — — — (västgående)
– Bergkanalen: en lång – (ostgående),
två långa – – (västgående)
Förtöj ordentligt
Fritidsbåt, som ligger vid brygga eller kaj när passagerarfartyg passerar, måste förtöjas ordentligt både i för
och akter. Vid passagen sjunker vattnet undan och ett
kraftigt sug uppstår. Ha båten väl förtöjd. Man orkar
inte hålla i tamparna för hand.

Göta kanals kundklubb
Slusstrappan
För information, rabatter
och erbjudanden läs mer på
gotakanal.se
Silver
20% rabatt
Resa 3

Brons
10% rabatt
Resa 2

Guld
30% rabatt
Resa 4 –›

Skyltar och symboler
på Göta kanal

Kajen sluttar
ut mot farleden
under vattenytan.

Passera inte
förrän slussvärden
ger
tecken

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

Stäng av motorn
under slussning

300 m kvar till
sluss eller bro

För din säkerhet,
använd flytväst
vid slussning

Mötesplats för
fartyg i den smala
Bergkanalen vid
Tåtorp –
Lanthöjden

Alnstenar
Utefter hela den grävda kanalen
står det numrerade stenar av huggen kalksten. Mellan varje sten är
det tusen alnar, vilket motsvarar
594 meter. Skjutskarlarna som
förr i tiden drog segelskutorna
genom kanalen med hjälp av oxar,
tog betalt per sten. Avgiften vid
1800-talets början var 8 öre för
tusen alnar.

Gul markering
på kaj/brygga
Endast tillfällig förtöjning
för bränsle- och vattenpåfyllnad, septitankstömning.

15

Utgiven 2017. Foto: Göran Billeson, Niclas Albinsson, AB Göta kanalbolag, Peter Kurtsson, Oscar Lürén, Strömma Rederi AB.

Håll dig uppdaterad, följ oss på

AB Göta kanalbolag Box 3, 591 21 Motala. Tel 0141-20 20 50, gotakanal.se

Peterson & Magnusson Reklambyrå
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