Nya slussar i Trollhätte kanal – Trollhättan
Samråd enligt miljöbalken inför tillståndsansökan

Var ska nya slussar byggas?
Nu vill vi veta vad du tycker
I vårt utredningsarbete har vi tittat på flera förslag
när det gäller var de nya slussarna kan byggas.
Innan vi väljer vilket alternativ vi ska gå vidare med i
vårt fortsatta arbete vill vi ta del av dina synpunkter.
I det här informationsbladet ger vi dig en översiktlig presentation av resultatet av vårt utredningsarbete – en sträckning i
söder och en i norr.
Mer information hittar du i samrådsunderlaget på vår webbplats, trafikverket.se/slussaritrollhattekanal.

Måste utreda olika alternativ
I vårt utredningsarbete har vi tittat på de alternativ vi ser som
möjliga för att bygga de nya slussarna.
Anledningen till att vi utreder olika alternativ är att miljöbalken
slår fast att flera tänkbara lokaliseringsalternativ ska värderas,
konsekvensbeskrivas och jämföras.
Vi tittar på alternativens påverkan på natur, människa och
kulturmiljöer liksom teknik, byggbarhet och det nautiska
perspektivet – det vill säga var och hur framtidens fartyg kan
trafikera leden.

TYCK TILL I VÅRT SAMRÅD
Mellan 22 november 2021 och 20 februari
2022 håller vi samråd enligt miljöbalken. Här
ges du möjlighet att framföra dina synpunkter.
På projektets webbplats, t rafikverket.se/
slussaritrollhattekanal, finns information om
alternativen, kontaktuppgifter, bokningsbara
telefontider och information om var och när
vi håller öppet hus dit du kan komma för att
träffa oss och ställa frågor.
Dina synpunkter lämnar du via digitalt
formulär på webbplatsen, e-post eller brev.
E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se,
ange ärendenummer TRV 2021/8065.
Brev: Trafikverket, Ärendemottagningen,
Box 810, 781 28 B
 orlänge. Ange ärende
nummer TRV 2021/8065.
Synpunkter ska ha kommit in skriftligen
senast den 20 februari 2022.
Efter samrådet tittar vi på alla synpunkter
och beslutar därefter vilket alternativ vi går
vidare med i vårt fortsatta arbete.

VARFÖR NYA SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL?
Dagens slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg
är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är
snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras
funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll
och därför måste de bytas ut. 2030 anses de gamla
slussarna vara uttjänta.
De nya slussarna behövs både för att uppfylla dagens
behov av sjötrafik, där vissa industrier är helt b
 eroende
av sjöfarten för sina transporter, och för att skapa
förutsättningar för att i framtiden kunna trafikera
kanalen med större fartyg. På sikt kan Vänersjöfarten
avlasta järnvägen och leda till att fler transporter
flyttas från lastbil till båt. Nya slussar gynnar även
båtturismen och den lokala turistnäringen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:
trafikverket.se/slussaritrollhattekanal
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NYA SLUSSAR I TROLLHÄTTAN – ALTERNATIV SYD
Alternativ Syd löper söder om
befintlig slussled, genom delar
av Skoftebyns bostadsområde.
Att bygga här innebär bland
annat:
• Allmänhetens tillgång till
slussområdet runt dagens
slussar blir b
 egränsad medan
vi bygger de nya slussarna. Anledningen är att det krävs stora
förstärkningskonstruktioner
runt dagens slussar för att
de ska gå att använda under
byggtiden.
• Sjötrafiken måste troligen
stängas av under längre
perioder på grund av närheten
till arbetsområdet för de nya
slussarna.
• Delar av Ryrbäckens natur
reservat behöver användas.
• Berget som sträckningen går
genom är tekniskt komplicerat att bygga i, bland annat
eftersom det är påverkat av
sprängningsarbeten från tidigare slussbyggen. I området finns
också bergtippar med stora

mängder sprängsten vilket gör
slänterna ut mot angränsande
områden breda.
• Mellan 25 och 35 hus i Skoftebyn behöver lösas in.
• Sträckan som behöver byggas
om i alternativ Syd är cirka 
3,3 kilometer lång varav cirka
2 kilometer i den befintliga
Bergkanalen.
• Cirka 2,5 miljoner m3 jord och
berg måste grävas och sprängas
bort. För att transportera bort
alla massor kommer det att krävas många lastbilstransporter
under byggtiden.
• Alternativet beräknas kunna
vara färdigt år 2032–2033.
• Kostnaden för hela projektet
Slussar i Trollhätte kanal, med
slussar i Lilla Edet, Trollhättan
och Vänersborg, bedömer vi
ligger på ungefär 7,3 miljarder
SEK om vi bygger slussar i den
södra sträckningen i Trollhättan.

NORD

SYD

De områden vi har
utrett är streckade på
kartorna. De nya slussarnas placering är inte
bestämd men blir inom
de streckade områdena.

PRATA GÄRNA ...
... med barn och unga
– framtidens Trollhättebor – om bygget av de
nya slussarna.

NYA SLUSSAR I TROLLHÄTTAN – ALTERNATIV NORD
Alternativ Nord löper mellan
Göta älv och Bergkanalen norr
om Västergärdet. Att bygga här
innebär bland annat:
• Alternativet påverkar inte
allmänhetens tillgång till dagens
slussområde under byggtiden.
• Påverkan på sjötrafiken under
byggtiden är liten.
• Delar av Älvrummets natur
reservat behöver användas.
• Där den nya slussleden
ansluter till Göta älv byggs en
gångbro för K
 ärlekens stig.
• Berget som sträckningen går
genom är opåverkat och ger
ett bra stöd till den nya sluss
anläggningen.
• Något eller några enstaka hus
kan behöva lösas in.

Trafikverket, 781 89 Borlänge
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
trafikverket.se/slussaritrollhattekanal

Håll upp din mobil
kamera mot QR-koden
för att komma direkt till
vår webbplats.

• Sträckan som behöver byggas
om i alternativ Nord är cirka
2,3 kilometer lång varav cirka
1,4 kilometer i den befintliga
Bergkanalen.
• Cirka 1 miljon m3 jord och berg
måste grävas och sprängas
bort. För att transportera bort
alla massor kommer det att krävas många lastbilstransporter
under byggtiden.
• Alternativet beräknas kunna
vara färdigt år 2030.
• Kostnaden för hela projektet
Slussar i Trollhätte kanal, med
slussar i Lilla Edet, Trollhättan
och Vänersborg, bedömer vi
ligger på ungefär 5 miljarder
SEK om vi bygger slussar i den
norra sträckningen i Trollhättan.

I samarbete med:

