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Trafikslagsövergripande stråkstudie – Göta älv-
Vänerstråket syftar till att utgöra beslutsun-
derlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering för 
2014–2025. Utredningen består huvudsakligen 
i framtagning av godsprognoser och sam-
hällsekonomisk analys utifrån två alternativa 
scenarion för utvecklingen av Vänersjöfarten.

Beskrivning av stråket
Farleden längs Göta älv är drygt 80 km lång och 
passerar tolv broar, varav nio öppningsbara. 

Totalt sex slussar – en i Brinkenbergskulle, fyra 
i Trollhättan och en i Lilla Edet – kompenserar 
för de 44 meters nivåskillnad som råder mellan 
Vänern och Kattegatt. De befintliga slussarna i 
Trollhätte kanal har en längd av: 89 m, bredd:  
13,4 m och ett djupgående om 5,4 meter. 

Den maximala lastkapaciteten på ett Vänermax-
fartyg är drygt 4 000 ton, vilket uppskattningsvis 
motsvarar 5 fullastade tåg eller 130 lastbilar med 
släp.  

Farleden med slussar är öppen för trafik dygnet 
runt, året om. År 2010 passerade ca 1300 last-
fartyg Klaffbron i Trollhättan och ca 1700 Göta 
Älvbron i Göteborg. Dessutom har stråket en om-
fattande turistsjöfart, med över 3000 fritidsbåtar 
per sommarsäsong.

Nya slussar senast 2030
Den tekniska livslängden för de befintliga slus-
sarna i Trollhättan är snart passerad. Den främsta 
orsaken till detta är den naturliga och oundvikli-
ga urlakningsprocess som sker i betong, och som 
har pågått sedan byggnationen på 1910-talet. 

Utifrån analys av betongprover bedöms livslängden 
på slussarna vara begränsad till år 2030, vilket även 
framgår av kapacitetsutredningens bristanalys.

Under fortsatt drift av slussarna mot den tekniska 
livslängdens slut 2030 kommer regelbundna 
renoveringsinsatser att krävas. 

Detta till trots kvarstår risken att delar av slussarna 
drabbas av kollaps och rasar in, i värsta fall med 
fartyg i Vänern eller under pågående slussning. 

Nybyggnad i befintligt läge är inget alternativ, i 
synnerhet inte eftersom sjöfarten måste kunna 
fungera kontinuerligt även under en flerårig 
byggtid. 

Sammantaget är Trafikverkets bedömning att 
byggnation av ny slussled innan 2030 är den 
enda möjligheten att bibehålla och utveckla 
Vänersjöfarten. 

Handelssjöfart i stråket en tusenårig tradition

Sjöfart i Göta älv-Vänerstråket är en tusenårig 
tradition, då Lödöse – föregångaren till Göteborg – var 
en myllrande internationell handelsstad och Sveriges 
enda hamnstad i väster. År 1607 byggs den första 
slussen i Lilla Edet. När den första generationen 
slussled i Trollhättan invigs år 1800, är så Gustav 
Vasas vision om en sjöled som förbinder Vänern med 
Västerhavet till sist förverkligad.

Riksintressen i stråket
Göta älv-Vänerstråket har anknytning till ett flertal 
riksintressen:

• Vänersjöfarten och Vänersjölederna
• Göteborgs hamn och farlederna till Göteborg
• Slussarna i Trollhätte kanal avseende kulturmiljövård 
• Friluftsliv med kanalbåtar och fritidsbåtar
• Hamnbanan, Nordlänken, E45 och väg 44

Betonggjutning vid nedre portkammaren vid sluss no.5.  
Cirka 1913. Arkivbild, Sjöfartsverket

Två scenarion utreds för Göta älv-Vänerstråket
1) Utvecklad Vänersjöfart: nya slussar byggs i 

Trollhätte kanal och Sverige inför EU:s regelverk 
om inre vattenvägar

2) Nedlagd Vänersjöfart: slussarna i Trollhätte kanal 
stängs för handelssjöfart 2030
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Vänersjöfarten i nuläget 
•Total godsmängd 2010: ca 1,9 miljoner ton
•Dominerande branscher: massa och papper,  
trävaror och jordbruk 

•Bulkbetonat gods, mycket begränsad 
containertrafik 

•Ca 1300 lastfartyg/år, ca 4/dygn

•Till 90 % utrikestrafik, ingen omlastning i Göteborg

•Till/från hamnar främst i Danmark, Holland, 
Belgien, Tyskland, Storbritannien, Finland och 
Baltikum 

Vändpunkt för  
Vänersjöfartens volymer
Trafikverkets prognos förutspår att godsmäng-
den inom Vänersjöfarten ökar till nära 3 miljoner 
ton fram till 2030. Utredningen bedömer att 2/3 
av denna ökning kan ske genom ökningar hos 
dagens befintliga kunder, och att Vänersjöfartens 
aktörer därför även måste öka sin marknad. 
Utredningen bedömer att de affärsmöjligheter 
som uppstår med införandet av EU:s regelverk 
om inre vattenvägar stegvis kan generera en 
tillkommande godsmängd på i storleksordningen 
900 kton/år 2030.
Volymökning inom befintligt marknadssegment 
tillsammans med nya marknadsmöjligheter som 
uppstår med inre vattenvägar, innebär att Väner-
sjöfartens totala volym 2030 kan uppgå till nära 
3,9 miljoner ton per år.
Inom Vänersjöfartens upptagningsområde finns 
branscher med god tillväxtprognos. Det finns 
möjlighet att öka det geografiska upptagnings-
området och med införandet av inre vattenvägar 
utveckla attraktiva logistiklösningar för befintliga 
och nya kunder.
För att förverkliga dessa affärsmöjligheter blir 
frågor som ökad kostnadseffektivitet inom sjö-
farten och förbättrad intermodalitet med andra 
trafikslag betydelsefulla. 

Godsmängd per hamn (1000 ton) 2010.  
Källa: Vänernhamn AB. 

Utveckling av godsmängder 1990-2010 samt godsprognos till 2030. Källa: Vänernhamn AB, Trafikanalys och Trafikverket.

Ökade godsmängder skapas genom
•En bransch i samverkan
•Effektiva transportkedjor där sjöfarten är en naturlig del
•Effektiva hamnar och terminaler 
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Utveckling eller nedlägg-
ning av Vänersjöfarten?
Två alternativ utreds för Göta älv–Vänerstråket, 
antingen en utveckling eller nedläggning av 
Vänersjöfarten. Förutsättningarna för alternati-
ven beskrivs nedan. Generellt förutsätts för 
framtidsbilden att de verksamheter som i dags-
läget använder Vänersjöfarten kommer att finnas 
kvar. Därmed kvarstår även efterfrågan på 
godstransporter, och det kommer även framgent 
att vara gods lämpligt för sjöfartstransport. 
Dessutom är turistsjöfarten en växande näring.

Marieholmsbron under öppning. Foto: Trafikverket

Vy ut mot Lidköpings hamn. Foto: Patrik Benrick, WSP

•Med ökad sjöfart ökar behovet av samordning 
mellan trafikslagen. GOTRIS – Gothenburg River 
Information Services – är en trafikstyrningsfunk-
tion som ger sjöfarten grön våg längs Göta älv och 
hanterar potentiella konflikter med korsande tra-
fik. GOTRIS är för närvarande under utveckling.

2) Nedlagd Vänersjöfart: slussarna i  
Trollhätte kanal stängs för handelssjöfart 
2030

•Nya transportupplägg kommer att utvecklas som 
bygger på landtransport – väg och järnväg – till 
mest lämpliga alternativa hamn. Landtranspor-
ten i detta alternativ är väsentligt längre än till 
hamnarna kring Vänern. Sammantaget kommer 
mer än dubbelt så många tonkilometer att utföras 
med lastbil. 

•Utredningen bedömer att ca 70 % av Vänersjöfar-
tens volymer får västkusthamn som mest lämp-
liga alternativa hamn och ca 25 % fördelas på 
östkusthamnar. 

•Godsmängden 2030 som behöver flyttas över 
från Vänersjöfarten innebär att omkring 140 000 
lastbilar och 1500 tåg per år tillkommer i väg-  
respektive järnvägssystemet.

•Störst tillkommande belastning kommer på väg-
sidan att ske på E45 och väg 44 samt på järnvägs-
sidan på Norge/Vänerbanan och Älvsborgsbanan. 

•Endast en marginell del av den tillkommande 
trafikbelastningen passerar Göteborg.

•Det finns företag som är beroende av tillgång 
till sjöfart på Vänern. Produkter som för när-
varande exporteras med Vänersjöfarten har en 
kombination av omfång och vikt som i praktiken 
omöjliggör transport i det befintliga väg- och 
järnvägssystemet.

•Upprustning av 1844 års slussar krävs för att upp-
rätthålla turistsjöfarten genom Trollhätte kanal.  

1) Utvecklad Vänersjöfart: nya slussar byggs i 
Trollhätte kanal och Sverige inför EU:s regel-
verk om inre vattenvägar

•En investering i nya slussar ger näringslivet ett 
långsiktigt förtroende för transport med sjöfart 
på Vänern.

•Införandet av EU:s regelverk för inre vatten-
vägar förväntas innebära minskade kostnader för 
sjöfarten, främst genom minskad besättning. 

•Tänkbara nya affärsmöjligheter för sjöfarten är 
en containerskyttel med tre omlopp per vecka 
mellan Kristinehamn och Göteborgs hamn, och 
en bioenergiskyttel med dagliga leveranser 
från Värmland till Göteborgs förbrännings- och 
förgasningsanläggningar. 

•Utredningen bedömer att Vänersjöfarten med 
utbyggda slussar och inre vattenvägar stegvis till 
2030 kan öka sina godsvolymer till i storleksord-
ningen 3,9 miljoner ton per år, en ökning med  
100 % gentemot dagens nivåer..

•Denna fördubbling av Vänersjöfartens volymer 
innebär en ökning med ca 4 lastfartyg per dygn 
till i genomsnitt knappt 10 per dygn genom 
Göteborg. 

•Nivåer uppemot 20-25 fartyg vissa dygn orsakar 
inte någon kapacitetsbrist i slussar eller längs älven.
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Samhällsekonomisk kalkyl
Alternativen att genom en investering i nya slus-
sar utveckla Vänersjöfarten (nedan Utvecklad Vä-
nersjöfart) respektive att år 2030 stänga slussarna 
för handelssjöfart (nedan Nedlagd Vänersjöfart), 
ger upphov till ett flertal samhällsekonomiska 
nyttor och kostnader. Vissa effekter kan beräknas 
och prissättas medan andra enbart kan beskrivas. 
Nedan presenteras de beräknade effekterna.

Beräknade och prissatta effekter (enligt 
ASEK51)

•Investeringskostnaden i Utvecklad Vänersjöfart 
uppgår i 2012 års prisnivå till 2 800 Mkr. 

•För att säkerställa att turistsjöfarten inte på-
verkas av Nedlagd Vänersjöfart har en kostnad 
påförts för att öppna 1844 års slussled och därige-
nom betjäna turistsjöfarten. 

•I alternativet med Nedlagd Vänersjöfart utgörs de 
största kostnadsposterna av ökade kostnader för 
näringsliv, människa och miljö (externa effek-
ter). Orsaken till detta är främst att med Nedlagd 
Vänersjöfart så utförs mer än dubbelt så många 
tonkilometer med lastbil.

•Eftersom sjöfarten är ett mer kostnadseffektivt 
alternativ än väg och järnväg blir transport-
kostnaden för näringslivet lägre – över kalkyl-
perioden 2,6 miljarder kr – i alternativet med 
Utvecklad Vänersjöfart. Enligt kalkylmetodiken 
ska denna effekt endast avse den svenske parten i 
en internationell transportrelation, och får därför 
enbart räknas till 50 % i kalkylen.

•Enligt den samhällsekonomiska modellen är 
ingen av de inre vattenvägsskyttlarna lönsam-
ma, främst beroende på de i modellen ansatta 
omlastningskostnaderna.

•Budgeteffekter avser statliga skatteintäkter (bl.a. 
bränsleskatt, banavgift och farledsavgift) från 
de olika trafikslagen. Generellt gäller att ju mer 
lastbilstransporter, desto större statliga skatte- 
intäkter. Detta medför en högre kostnad (eller 
lägre intäkt) i alternativet Utvecklad Vänersjöfart.

•I externa effekter ingår kostnader för utsläpp 
av växthusgaser och luftföroreningar, slitage på 
infrastrukturen, olycksrisk samt buller. Eftersom 
lastbilstransporter ger större externa effekter, 
blir kostnaden för denna post lägre i alternativet 
Utvecklad Vänersjöfart. 

Samhällsekonomisk kalkyl – resultat av 
prissatta effekter (enligt ASEK5)
Summan av nyttorna för alternativet Utvecklad 
Vänersjöfart understiger investeringskostnaden, 
vilket gör att investeringen i Utvecklad Vänersjö-
fart framstår som samhällsekonomiskt olönsam. 
Resultatet påverkas i mycket hög grad av att nyt-
tan för näringslivet enbart får räknas till 50 % och 
att, främst beroende på de ansatta omlastnings-
kostnaderna, alternativen med de inre vatten-
vägarna enligt modellen inte blir lönsamma.

I det fall att de inre vattenvägarna blir lönsamma, 
blir även investeringen i Utvecklad Vänersjöfart 
samhällsekonomiskt lönsam.

Effekter för Effekt Påverkan på kalkylen

Infrastrukturhållaren Högre kostnad med Utvecklad Vänersjöfart Mycket stor
Näringslivet/transportkunden Lägre kostnad med Utvecklad Vänersjöfart Mycket stor
Staten (budgeteffekter) Högre kostnad med Utvecklad Vänersjöfart Stor
Miljö och människa (externa effekter) Lägre kostnad med Utvecklad Vänersjöfart Mycket stor

Fartyg på Göta älv. Foto: Trafikverket

Sammanfattning av den samhällsekonomiska kalkylen utifrån för vilken part som en effekt inträffar, vad effekten blir 
och hur det påverkar kalkylen.

 * Fastställda samhällsekonomiska principer och kalkylvärden som används för samtliga trafikslag. ASEK 5 gäller från och med 10 september 2012.
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Samlad effektbedömning
Nedan presenteras de effekter som inte har be-
räknats i den samhällsekonomiska kalkylen, samt 
ett urval av övriga aspekter som har beaktats i 
den samlade effektbedömningen.

Ej prissatta effekter
Arbetsmarknadseffekter: kan bli negativa effekter 
med Nedlagd Vänersjöfart

•Ökade transportkostnader och försämrade trans-
portmöjligheter för näringslivet kan innebära risk 
för nedläggning, minskad investeringsvilja och 
uteblivna nyetableringar. 

Sårbarhetseffekter: bättre flexibilitet och valfrihet 
med Utvecklad Vänersjöfart

•Fortsatt och utveckad tillgång till sjöfart innebär 
en större flexibilitet och valfrihet avseende valet 
av transportslag. 

•Det finns företag som i praktiken är helt bero-
ende av sjöfart på Vänern för att kunna exportera 
sina produkter.

Utvecklad Vänersjöfart ger samordningsvinst med 
skredriskåtgärder i Göta älvdalen 

•Sprängsten och schaktmassor från slussbyggna-
tionen kan komma till återanvändning lokalt och 
täcka behovet för skredsäkring. 

Transportpolitisk måluppfyllelse
Frågan om utvecklad eller nedlagd Vänersjöfart 
har koppling till flera transportpolitiska mål.  
Enligt den samlade effektbedömningen har  
Utvecklad Vänersjöfart positiv påverkan på 
nedanstående delmål:

Funktionsmål
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbätt-
ras och stärker den internationella konkurrens-
kraften.

Hänsynsmål
• Trafiksäkerhet, minskat antal omkomna och 
allvarligt skadade inom vägtransportområdet.

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitets-
målet ”Begränsad klimatpåverkan” nås.

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljö-
kvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.

Samlad effektbedömning – resultat av ej  
prissatta effekter
Den sammanvägda bedömningen ger att det finns 
positiva ej prissatta effekter med alternativet 
Utvecklad Vänersjöfart. Vidare visar den samlade 
effektbedömningen att Utvecklad Vänersjöfart 
bidrar till uppfyllelse av ett flertal transport- 
politiska mål samt bidrar till en långsiktigt håll-
bar utveckling.

Den godsmängd som enligt Trafikverkets prognos för 2030 
transporteras med Vänersjöfarten varje år motsvarar 
uppskattningsvis långtradare uppställda från Karlstad längs 
hela E45:s sträckning till Gela på Sicilien.  
Illustration: WSP Visualisering och VR.

EU:s Vitbok
För att uppnå målen med minskade utsläpp av 
västhusgaser inom transportsektorn bör enligt EU:s 
Vitbok:

• 30 % av vägtransporterna på mer än 30 mil fram till 
2030 flyttas över till järnvägs- eller sjötransport.

•Bra anslutning till järnvägstransportnätet säkerställas 
för alla viktiga hamnar. 

•De inre vattenvägarna användas i större utsträckning. 
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Utredningens viktigaste 
budskap

• Befintliga slussar uttjänta 2030.

• Utvecklad Vänersjöfart positivt för näringsliv, 
människa och miljö.

• Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom 
konkurrenskraftiga inre vattenvägar.

• Ökade godsmängder krävs för att motivera  
investering.

VR-illustration över framtida möjliga slussar i Trollhättan. Källa: WSP Visualisering och VR.
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Trafikverket, 405 33 Göteborg, Besöksadress: Kruthusgatan 17
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket .se

För mer information

Bertil Hallman
Långsiktig planerare, Samhälle, Region Väst, Trafikverket
Telefon: 010-123 59 58
E-post: bertil.hallman@trafikverket.se
www.trafikverket.se/Gotaalv-Vanerstraket


