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Här hittar du dina Servicekort för resan på Göta kanal. De ger
dig tillträde till gästhamnsservice i samtliga Göta kanals 21
gästhamnar. Återlämna dem, tillsammans med biljettflaggan,
till slussvärden när du checkar ut från din resa.
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Snabba fakta om Göta kanal

Välkommen till Göta kanal
– Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk!
Göta kanal är en av Sveriges mest kända och välbesökta
turistattraktioner, och utsågs år 2000 till Årtusendets svenska
byggnadsverk av svenska folket. Den sträcker sig mellan Mem
vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern. Det är en sträcka på
19 mil varav 8,7 mil grävts för hand av cirka 58 000 svenska
soldater. Tillsammans med Trollhätte kanal förbinder
Göta kanal Stockholm och Göteborg vattenvägen.
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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

Trollhätte kanal
Trollhätte kanal och Göta Älv förbinder Vänern och Kattegatt. Kanalen drivs
av Sjöfartsverket och mer information finns på www.sjofartsverket.se

Karta |

5

19 mil – hundratals
upplevelser

Att färdas med egen båt på Göta
kanal 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
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upp, eller sänkas ned, av vatten. Att slussa
är lätt, roligt och en utmaning du kommer
att vara stolt över när du klarat den.
Göta kanal kan vara en genväg för den
som vill slippa segla runt Sverige, men
för de allra flesta är den en oförglömlig
upplevelse av sommarsverige. Här är
resan själva målet. För att få ut det mesta
av din resa och hinna smälta alla intryck,
rekommenderar vi att du tar god tid på
dig. Som belöning bjuder Göta kanal på
upplevelser för livet.
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Maxmått för båtar

22 m

2,8 m

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

Incheckning på din resa, och utcheckning
När du kommer till Göta kanal checkar
du in på din resa vid något av våra kanalkontor. Har du bokat och betalat din resa
i förväg räcker det med ditt bokningsnummer eller en utskrift av bokningsbekräftelsen. Under högsäsong är det även
möjligt att köpa biljett direkt på plats
med betalkort eller Swish.
Vid incheckningen får du ett informationskitt med det du behöver för din
resa. Du får även dina Servicekort och en
biljettflagga att fästa på båten. Flaggan underlättar för slussvärdarna att
identifiera din båt och se att du har giltig
biljett för den aktuella sträckan. Reser du
under bokningssäsongen får du även din
färdplan när du checkar in.

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.

Slusstrappan
– Göta kanals kundklubb
Kundklubben Slusstrappan är för
dig som går Göta kanal med egen
fritidsbåt. I den får du ta del av
nyheter och erbjudanden, och kan
få rabatt på din kanalresa redan
andra året du reser. Medlemskapet
är självklart kostnadsfritt och du
kan läsa mer om det på
www.gotakanal.se/slusstrappan

Innan du lämnar Göta kanal ska du
sedan checka ut från resan genom att
lämna tillbaka biljettflaggan och dina
Servicekort på Kanalkontoret.
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Avstånd och gångtider

Ta god tid på dig
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 upplevelser som dyker upp längs vägen. Normalt
tar resan från Mem till Sjötorp, eller
omvänt, 6–8 dagar under högsäsong. Men
i biljetten ingår 5 dygn i varje gästhamn,
så det finns ingen anledning att stressa.

Töreboda
91,6 m
Sjötorp
43,8 m Lyrestad
63,3 m

Reser du under bokningssäsong följer du
den i förväg bestämda färdplanen.
Från kust till kust
Planerar du att fortsätta vidare tvärs genom
Sverige till Göteborg och västkusten? Då
behöver du räkna med ytterligare 3–4
dagar för Vänern och Trollhätte kanal.

Karlsborg
88,5 m

Vättern
Boren

Vänern
43,8 m
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Viken 91,8 m
Kanalens högsta punkt
över havet

Distans- Km
minuter		

Antal
slussar

Stockholm – Mem (via Södertälje kanal)
Mem– Motala (Östersjön–Vättern)

108

201

1

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

!
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Gångtid
ca tim*
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*Observera att gångtiderna är ungefärliga och beroende av trafiksituationen på kanalen. Ibland uppstår det väntetider som gör att det
tar längre tid. På sidan 16 kan du läsa om de vanligaste orsakerna.

Borensberg
73,2 m

Motala
88,5 m

Tåtorp Forsvik
91,8 m 91,8 m

Sträcka

Bergs
gästhamn
52,1 m

Norsholm
33,3 m

Roxen

Söderköping
7,7 m

Asplången
27,1 m

Mem
0m
Östersjön
0m
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Göta kanals gästhamnar
Biljettflaggan visar att du löst kanalbiljett
och får ligga i Göta kanals gästhamnar på
den sträcka du köpt biljett för och nyttja
el och dricksvatten enligt tabellen.
I högsäsongsbiljetten ingår 5 nätter i varje
gästhamn på sträckan. Under bokningssäsong ingår övernattning i gästhamnar
enligt färdplanen för den aktuella resan.

Vill du övernatta på någon annan plats
än i gästhamnarna, rådgör först med
närmaste slussvärd. Vissa platser kan
vara olämpliga att övernatta på om en
passagerarbåt passerar under natten.

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

•

•

•

10

12

boj

•

•

•

300m

Berg

40

52

boj/bom

•

•

•

•

Ljungsbro, Malfors

10

2

bom/långsides

300 m

•

•

•

•

Borensberg

20

14

långsides

300 m

•

•

•

•

Borenshult, Boren

10

6

långsides

Motala Verkstad

3

Motala

23

30

bom/långsides

1) Karlsborg

15+15+20

16+20

boj/långsides

Forsvik

12

10

långsides

Tåtorp

8

Vassbacken

25

12

långsides

Jonsboda

12

12

långsides

2) Töreboda

30

12

långsides

Hajstorp

15

8

Norrkvarn

15

5

Lyrestad
3) Sjötorp

12 | Gästhamnar

Sjömack. Diesel,
bensin, alkylatb.
Kortautomat.
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1) Gästhamnar i Karlsborg.
Göta kanalbolag har 15 platser
(ej el/vatten) öster om kanalbron
i Vättern, 15 platser (el/vatten)
väst om kanalbron på norra sidan
samt 20 platser på södra sidan
(el/vatten) som alla ingår
i kanalavgiften.
2) Töreboda gästhamn.
Gästhamnsplatser och servicehus
finns på båda sidor om kanalen.
El finns på västra sidan. På östra
sidan kan campingens servicehus
utnyttjas mot deposition, som
lämnas i receptionen.
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När du checkar in på din kanalresa får
du två Servicekort och en biljettflagga att
fästa på båten. Servicekorten fungerar
som passerkort till Göta kanals gästhamnservice med toalett, dusch, tvättstuga,
septitankstömning och latrinvask enligt
tabellen. Med Servicekortet får du dessutom fritt inträde till Göta kanalutställningen i Gamla Motala Verkstad
och Kanalmuséet i Sjötorp.

3) Gästhamnar i Sjötorp.
Göta kanalbolag har gästhamnsplatser i Varvsbassängen samt
i bassängen mellan sluss 1 och
2-3. Dessa ingår i kanalavgiften.
Sjötorps hamn i Vänern (40
platser, el i mån av tillgång,
vatten, toalett, dusch, tvättstuga,
septitankstömning) ingår ej i
kanalavgiften. Hamnavgift tas
där ut för samtliga båtar.
*Båtgäster hänvisas till Sjömacken
vid Stegeborgs gästhamn.
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Slussar och broar på Göta kanal
Vägbroar med särskilda öppettider

Broöppning på Göta kanal
Broarna över Göta kanal öppnas av slussvärdarna 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 bron och visa att ni vill
passera. Ligger ni kvar vid kaj eller brygga
i väntan på öppning är det svårt för slussvärden att se om ni önskar passera eller
har stannat för en paus på resan.
Många broar är fjärrstyrda
De fjärrstyrda broarna är kameraövervakade 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 har företräde framför
båtarna och Trafikverket medger endast
kortare avbrott för broöppning. Därför är
det viktigt att ni är beredda på att passera
snabbt vid öppning av en järnvägsbro.

I Göta kanals Destinationsguide
hittar du mer information om
samtliga slussar och broar.
Ladda ned den i AppStore eller
från Google Play.

Vägbroarna i Töreboda och Karlsborg
Broarna öppnas varje hel och halv timma* under kanalens högsäsong,
dock inte kl. 12, 13 och 16 på vardagar. Sista broöppningen är kl. 18.
E22-bron i Söderköping
Bron öppnas varje hel och halv timma* under kanalens högsäsong.
Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timma kl. 15–18. Detta
gäller även torsdagen före midsommar. Sista broöppning är kl. 18.
Under bokningssäsong öppnas broarna endast för beställd trafik
enligt särskild färdplan.

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

Vättern–Vänern

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, väg 215
Norsholm
Norsholm, järnvägsbro

Carl Johan
Slusstrappa (7)
Oscar
Dubbelsluss
Berg
Dubbelsluss + bro
Brunnby
Dubbelsluss + bro
Heda
Dubbelsluss
Ljungsbro
Akvedukt
Malfors
Fjärrstyrd bro
Ljungs Västra
Fjärrstyrd bro
Sjöbacka
Fjärrstyrd bro
Ruda
Fjärrstyrd bro
Sörby
Fjärrstyrd bro
Kungs Norrby
Fjärrstyrd bro
Kungs Norrby
Akvedukt
Näs
Fjärrstyrd bro
Borensberg
Enkelsluss + bro
Sjön Boren
Borenshult
Slusstrappa (5)
Motala, Treöresbron
Bro
Motala, Charlottenborgsbron Fjärrstyrd bro
Motala, järnvägsbro
Fjärrstyrd bro
Motala, Gamla R50-bron
Bro
Motala
Enkelsluss + bro
Motalabron
Högbro, 22 m

Karlsborg
Fjärrstyrd bro
Forsvik
Enkelsluss + bro
Brosundet
Fjärrstyrd bro
Sjön Viken
Tåtorp
Enkelsluss + bro
Vassbacken
Fjärrstyrd bro
Stång
Bro
Jonsboda
Fjärrstyrd bro
Rotkilen
Fjärrstyrd bro
Töreboda, järnvägsbro
Fjärrstyrd bro
Töreboda
Bro
Gastorp
Fjärrstyrd bro
Levsäng
Fjärrstyrd bro
Hajstorp Övre
Dubbelsluss + bro
Hajstorp Nedre
Dubbelsluss
Riksberg
Slusstrappa (3) + bro
Godhögen
Dubbelsluss
Norrkvarn Övre
Enkelsluss + bro
Norrkvarn Nedre
Enkelsluss
Lyrestad, E20
Fjärrstyrd bro
Lyrestad
Bro
Lyrestad, järnvägsbro
Fjärrstyrd bro
Rogstorp
Fjärrstyrd bro
Sjötorp 7-8
Dubbelsluss
Sjörtorp 6
Enkelsluss
Sjötorp 4-5
Dubbelsluss + bro
Sjörtorp 2-3
Dubbelsluss + bro
Sjötorp 1
Enkelsluss

Antal slussar

Antal slussar

Roxen –Vättern

Östersjön–Roxen

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

Trafiksignaler

Enkelsluss
Enkelsluss
Enkelsluss
Fjärrstyrd bro
Enkelsluss
Enkelsluss
Enkelsluss
Enkelsluss
Dubbelsluss
Dubbelsluss
Fjärrstyrd bro
Fjärrstyrd bro
Enkelsluss
Bro
Enkelsluss
Enkelsluss
Fjärrstyrd bro
Högbro, 22 m
Fjärrstyrd bro
Enkelsluss + bro
Fjärrstyrd bro

15

22

21
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Väntetider
Ibland uppstår väntetider
Under kanalresan kan det, av olika
anledningar, uppstå väntetider. Det är
därför vi rekommenderar er som reser på
högsäsong att inte göra en allt för detaljerad tidplan för kanalresan, utan att 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 Johan i Berg, Borenshult i Motala
och Hajstorps-Riksbergs slussar, är
det vid högtrafik ofta några timmars
väntetid. Det beror på att vi under en

16 | Väntetider

viss tid slussar båtar i en riktning, innan
vi ställer om vattnet i slusstrappan för
slussning åt andra hållet.
Vid slussar och broar
Ibland sköter samma slussvärd flera
slussar och broar, vilket kan innebära
en viss väntetid. Många av broarna över
Göta kanal är fjärrstyrda och flera manövreras från samma ställe. Av säkerhetsskäl får slussvärden endast öppna en bro
i taget. Det innebär att det kan bli en viss
väntetid innan just den bro du ligger
vid kan öppnas.

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.

Reglering av vattennivå
Det är absolut nödvändigt att det är
rätt vattennivå i alla delar av kanalen.
Ibland behöver vi fylla på vatten på en
viss sträcka för att bibehålla djupet.
Slussvärdarna meddelar då hur lång
tid detta beräknas ta.

Yrkestrafik
All yrkestrafik på Göta kanal har företräde vid slussar och broar eftersom de
går enligt en fastställd tidtabell. Du kan
därför få vänta tills passagerarbåten har
passerat slussen eller bron.

Oväder
Vid åskväder avbryts eller senareläggs alltid slussning och broöppning av säkerhetsskäl. Vid kraftig vind kan besvärlig avdrift
uppstå vid slussning. Det är då båtägarens
eget ansvar att avgöra om slussning kan
genomföras vid sådana förhållanden.

Väntetider |
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Möte med
passagerarfartyg

Göta kanal trafikeras av ett flertal
passagerarfartyg, som alla går olika
sträckor av kanalen. Fartygen är
spektakulära att se där de glider
fram genom landskapet, och de drar
till sig besökarnas uppmärksamhet
var än de passerar. Färdas du med
egen fritidsbåt på kanalen finns en
del viktiga saker att tänka på när
du möter, eller hamnar bakom, ett
passagerarfartyg.
Kör inte för nära
Passagerarfartygen på håller oftast en fart
på 3–4 knop. Kanalens begränsade djup
gör att de inte kan köra fortare. Av säkerhetsskäl bör du inte ligga för nära bakom.
Det kan nämligen hända att fartyget måste
stanna eller backa. På grund av de strömmar och sug som uppstår runt fartyget är
det dessutom mycket riskabelt att köra om.
Möte
I första hand ska du följa eventuella anvisningar från kapten 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
bättre kontroll. Försök även att inte ligga
för nära kanalkanten eftersom kanalen
inte har fullt djup där.
Om möte sker i en krök, vill passagerarfartyget oftast ha ytterkurva. Det innebär
att möte ibland sker styrbord mot styrbord, dvs att 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 kanalen smal och det är endast fullt
djup i mitten på kanalrännan. Det innebär
att möte med passagerarbåt inte är möjligt.
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Passagerarfartygen ger därför följande
signaler före ingång:
-	Billströmmen; två långa och en kort — — •
(ostgående), två långa — —
(västgående)
-	Spetsnäskanalen; en lång 
(ostgående), tre långa — — —
(västgående)
-	Bergkanalen: en lång — (ostgående),
två långa — — (västgående)
Mellan Lanthöjden och Tåtorp kan möte
endast ske vid de markerade mötesplatserna. 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 uppmärksam 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!

I Göta kanals Destinationsguide
kan du följa passagerarfartygen
och se var på kanalen de är, så att
du är förberedd på möte. Ladda
ned Destinationsguiden i AppStore
eller från Google Play.

G öta
k an al s
ap p
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Skyltar och symboler
på Göta kanal

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

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.

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

•	Råkar du ut för en skada med en medtrafikant, 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 omgående kontakta närmaste slussvärd
som tillkallar arbetsledning och/eller
beredskap.
•	Finns slussvärd inte tillgänglig kan
beredskap kontaktas via Göta kanalbolags huvudkontor på 0141-20 20 50.
•	Du måste sedan stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version
av det inträffade genom att fylla i en
skadeanmälan.

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

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.
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300 m
300 m kvar till
sluss eller bro.

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

Trafikföreskrifter och allmänna villkor
Fullständiga trafikföreskrifter för Göta
kanal, SJÖFS 1998:2, samt Allmänna
villkor för resa med fritidsbåt på Göta
kanal finns på gotakanal.se.
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Ta del av en kreativ historia.
Välkommen till Vadstena.
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Vadstena Slott - gästhamn och ställplatser
Här befinner du dig mitt i historien, intill slottet och en
medeltida stadskärna med ett brett utbud. Utsikten över
Vättern inbjuder till lugn och ro i Vadstenas vackra miljöer.

Rädda Sveriges längsta trädallé.
Och årtusendets byggnadsverk.
Göta kanals 16 000 träd är inte bara vackra, rötterna stöttar även upp
kanalbanken för att förhindra att den rasar ner i kanalen.
Tyvärr är många av träden döende och vi behöver därför din hjälp att
rädda trädallén genom att plantera nya träd.
Bli trädfadder i eget namn, ge det som en minnesgåva vid högtidsdagar
som dop och bröllop eller för att hedra någon som gått bort. Gåvan blir
ett minne för livet, som står för något viktigt, vackert och bestående.

Turistinformation

Bokning

+46 143 315 70
www.vadstena.se/turism

+46 143 62 16 00
www.vadstenaslott.com

gotakanal.se/trad

Söderköping nära till natur & kultur
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Dagstur på Göta kanal med destination
Stegeborg och Capella Ecumenica
På onsdagar under perioden 20 juni till den 1 augusti avgår vi från
Söderköping kl. 9.30. Under utresan serverar vi kaffe med
smörgås. Vi slussar ut på Slätbaken. Vi är vid Stegeborg kl. 11.15
där du på egen hand har möjlighet att göra en rundvandring i
slottsruinen. Kl 12.00 avgår vi mot Capella Ecumenica.

�������������������

��������������������������������
sön- och helgdagar 13 maj - 5 september 2010
samt söndag 7 november 2010
Avgång från Kungshällsudden kl 10.00 och 10.30
Avgång från Capella Ecumenica kl 12.45 och 13.30

Pris vuxna 60:-, barn 15:- ToR

sön- och helgdagar 13 maj - 5 september 2010
�
samt söndag 7 november 2010

Ramunderberget

�������������������������
Vid kanalslussen
kan du ta de 318
trappstegen
upp till
och 10.
Avgång från Kungshällsudden
kl 10.
�
Ramunderbergets
topp och njuta av utsikten eller
����������������������������������
Avgång
från
Capella
Ecumenica kl 12. ioch
13.
promenera på de fina motionsspåren
naturreservatet.
00

45

Drothemskvarteren

30

30

Pris vuxna 60:-, barn 15:- ToR

Ta en promenad genom Söderköpings historiska
centrum med medeltida gator och hus från de
senaste 600 åren.
Mer info: visit.söderköping.se
0121-18160

Vi serverar en tvårätters lunch ombord. Ca 13.30 lägger vi till vid
Capella där vi blir guidade i en timme. På hemvägen serverar vi
eftermiddagkaffe
med hembakat bröd. Beräknad återkomst till
Lunchtur
till Mem
Söderköping
kl. 16.30.
Upplev
vackra Göta
kanal under en tre timmars lunchtur till Mem och ut
gårLunch
den 20,
juni, inkl.
4, 11,kaffe
18,ingår.
25 juli,
1 aug.består av en fin
iTurerna
Slätbaken.
med27dessert
Lunchen
skärgårdstallrik med bl.a sillar, skagenröra, lax, paté, serranoskinka, smör,
Inkl.och
sjuost.
timmars
kryssning,
måltider
entreavgifter
800:-/p
bröd
Till dessert
serveras alla
Tiramisu
medoch
bärkompott
och kaffe.
Vi guidar ombord och gör två slussningar och en kort sväng ut på Slätbaken.
Avgång från Söderköping kl 11.00 är åter i hamn kl 14.30.
Tisdag, Onsdag, Torsdag och Söndag 18 juni-15 augusti (Ej midsommarhelgen.)

��������������������������

Priser
700 kr per person (båtresa, guidning, lunch)
������������������������
300 kr per barn upp till 12 år (båtresa,
guidning, lunch)
Dryck tillkommer- Vi har fullständiga
rättigheter ombord.
�������������������������
OBS! Turen bokas och betalas i förväg.
Ring oss på telefon 0121-109 00 eller
�����������������
maila info@sbrunn.se.

�������������������������
Kryssning på Göta Kanal och
S:t Anna skärgård
����������������

Inför
2019 presenterar vi en ny resa med följande upplägg: Avresa Söder�������������������
köping
kl 08.30 efter slussning i Tegelbruket serveras förmiddagskaffe med
�������������������
smörgås
och bulle. Vi slussar ut i Mem och fortsätter på Slätbaken mot Väs��������������������
tra Gärsholmen, Capella Ecumenica, där vi är cirka 10.30. Här möts vi av
värdparet som guidar och berättar om denna unika plats och sin stenkyrka.
Vid 11.30 styr vi mot Lagnöströmmen och vidare ut med Finnfjärden. Lunch serveras ca kl 12.30 som består av förrätt med 3
sorters sill, gravlax serveras med senapssås, ½ ägg med räkor samt smör, bröd och ost. Varmrätt, kaffe på maten och en god kaka.
Vi vänder tillbaka på Stegeborg där vi stannar till vid ca 14 och får en mycket trevlig guidning och hela historian om den unika
platsen. Vid 15 tiden kastar vi loss och beger oss hem till Söderköping. Under vägen serveras eftermiddagkaffe. Åter i Söderköping
vid kl 17.00.
Datum: Fredagar 5 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augusti samt 9 augusti.
Priser
1000 kr l person (inkl. båtresa, måltider, guidning)
500 kr l barn upp till12 år (inkl. båtresa, måltider, guidning)
Dryck tillkommer- Vi har fullständiga rättigheter ombord.
OBS! Turen och eventuell övernattning bokas och betalas i förväg. Ring oss på telefon 0121-109 00 eller rnaila info@sbrunn.se.
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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 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 plus den
extra längd som behövs från fören till
vinschen. Justera längden i första slussen
Gul linje
så brukar det bli lagom i
även i övriga slussar.

Flytväst
För er säkerhet bör alla ombord använda
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
en 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.

Uppslussning

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 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
Gul linje

Gul linje

Slusströskel

Slusströskel
Slusströskel

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.
Så här trär du tampen genom ringen
vid nedslussning
Lägg ringen ut mot
slussen och trä
tampen nerifrån och
upp genom ringen.

Några undantag
Sjötorp sluss 1, Sjöslussen
När ni anländer till första slussen i
Sjötorp, kan slussvärden hjälpa till
med tamparna. Det går inte 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 förtöjningskrokar 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.

Gul linje
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Så här slussar du

Slussning

Akvedukt..................... Vid Göta kanals två akvedukter leds vattnet över vägbanan, så
att kanalen passerar över trafiken.
Allmänna villkor......... A llmänna villkor för resa med fritidsbåt på Göta kanal finns på
www.gotakanal.se.
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 m 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 den har biljett för. Detta för att underlätta för slussvärdarna längs kanalen.
Bokningssäsong......... I början och slutet av kanalsäsongen går all trafik i konvojen
som måste bokas 5 dagar i förväg. Därför kallas det
bokningssäsong.
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 specialister på båtar. Du hittar deras kontaktuppgifter på www.
gotakanal.se/batservice.
Dragväg....................... Den grusade vägen längs kanalen kallas för dragväg. Förr användes den av oxar och hästar som drog båtarna genom kanalen.
Drivmedel................... I tabellen över gästhamnar på sidan 12 ser du var det finns
möjlighet att tanka under din resa på Göta kanal.
Eluttag......................... Tillgången till eluttag (max 6A) i gästhamnarna anges i tabellen
på sid. 12.
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 bokningssäsong gör det enligt en fastställd
färdplan. I den anges vilka tider, sträckor och natthamnar som
gäller för din resa.
Försäkring................... A lla båtar som går på Göta kanal ska vara försäkrade med
minst ansvarsförsäkring.
Göta kanal 2.0............ Det största renoveringsprogrammet sedan Göta kanal byggdes.
Genomförs under 5 år till en kostnad av 500 MSEK för att
säkra Göta kanal för framtiden.
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Göta kanal Express..... En biljett för dig som vill gå snabbare genom Göta kanal under
bokningssäsongen. Hela resan från Sjötorp till Mem, eller
omvänt, görs då på 3 dagar.
Göta kanals
Destinationsguide...... I Destinationsguiden hittar du mer information om alla slussar,
broar och gästhamnar längs Göta kanal. Här ser du även var
passagerarbåtarna befinner sig, och kan få tips på aktiviteter,
sevärdheter, restauranger och annan service längs med kanalen.
Historia....................... G öta 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.
Huvudkontor............... G öta kanalbolags huvudkontor hittar du i Motala, där det ligger
vid gästhamnen.
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................ K analkontor 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 i tabellen
över gästhamnar på sid. 12.
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 minnesvärd upplevelse präglad av service och värdskap. De har alla
symbolen Officiell Partner Göta kanal vid sina verksamheter.
Pollare......................... A nvänds 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.
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Septitankstömning..... I tabellen över gästhamnar på sid. 12 hittar du alla platser längs
Göta kanal där du kan tömma din septitank.
Servicekort................. Ditt passerkort till gästhamnsservice under resan på Göta kanal.
Med Servicekortet får du även fri entré till Göta kanal-utställningen i Gamla Motala Verkstad och Kanalmuséet i Sjötorp.
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. 21.
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 tillräckligt långa. Aktertampen bör vara 8–10 meter och förtampen
minst 12 m.
Trollhätte kanal.......... Trollhätte kanal går från Vänersborg till Göteborg och drivs av
Sjöfartsverket. Här gäller särskilda biljetter och mer information finns på www.sjofartsverket.se.
Trädallé....................... Göta kanal kantas av träd, som tillsammans utgör Sveriges längsta 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.
Utcheckning................ Innan du lämnar Göta kanal ska du checka ut från din resa vid
något av våra kanalkontor. Du lämnar då tillbaka din biljettflagga och dina Servicekort.
Vandring..................... Den lilla gångbron ovanpå slussportarna.
VHF/Radio................... Slussvärdarna längs Göta kanal använder VHF för intern kommunikation på en egen frekvens och kan därför inte anropas
från marin VHF-radio.
Väntetider................... Ibland uppstår väntetider under resan. Vad de kan bero på, kan
du läsa mer om på sid. 16.
Wifi.............................. I Berg finns ett wifi som du som besökare kan använda fritt.
Åska............................ Vid åskväder avbryts eller senareläggs både slussning och
broöppning av säkerhetsskäl.
Återbetalning.............. Återbetalning av köpt biljett kan göras innan resan påbörjats.
Vid återbetalning görs ett avdrag på 250 kr för att täcka administrativa kostnader.
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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100-tals upplevelser.
Hitta dem i din mobil.

Göta kanals Destinationsguide är till för

dig som vill hitta till alla de hundratals upplevelser som finns längs Göta kanals 19 mil.
Du kan söka och filtrera på flera olika
kategorier så som boende, evenemang och
aktiviteter. En populär funktion är också att
du enkelt kan se var de populära kryssningsbåtarna befinner sig på kanalen.
När du är på plats vid kanalen kan du i
mobilappen enkelt söka upplevelser utifrån
den position där du befinner dig. Även här
kan du dessutom filtrera på platser och
kategorier samt se passagerarbåtarna.
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Göta kanals Destinationsguide finns i App Store (iOS) eller Google Play (Android).
Guiden finns på svenska och engelska och laddas ned på det språk du har inställt i telefonen.
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