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Farledsprojekt på gång
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- Strömstad, Hargshamn och Mälaren klara

- Muddring i farleden in till Ystad pågår

- Halmstad, Flintrännan och Lidköping under 
utredning

- EU:s regler om statsstöd komplicerar tidplanen 
för Malmporten och Skandiaporten

- SjöV fortsätter arbetet med R-Mode, ett 
satellitoberoende positioneringssystem

Flintrännan

Lidköping



Skandiaporten - Farledsfördjupningen i Göteborg

Miljödom kom i slutet av september – dvs. grönt ljus

Sjöfartsverkets miljödom överklagad

Försening kan inte uteslutas



Nya slussar i Trollhätte kanal



Utredning om byggnation i befintlig sträckning klar 

Del av utredningen som tittar på risker och byggbarhet visar
-att det är komplext
-att det innebär en avstängning på minst tre år
-att det påverkar kulturmiljön i dagens slussområde
-att det inte ger några påtagliga kostnadsvinster jämfört med att bygga i ny 
sträckning.

Del av utredningen som berör konsekvenser för sjöfart och näringsliv runt 
Vänern visar
-att stängningen påverkar företag, hamnar, redare, turistnäring negativt på flera 
sätt t.ex. måste en del företag flytta/lägga ner, andra får stora 
omställningskostnader 
-att när företag väl ställt om till en annan transportform byter de oftast inte 
tillbaka



Utredda alternativ



Befintlig slussled

Norra alternativet



Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I samarbete med:Vad är budskapet? –Utredningens resultat kommer att tas med som underlag i nytt avgränsningssamråd–Vi ser att vi behöver beskriva olika sträckningsalternativ på ett bättre sätt.–Även alternativ som valts bort kommer vi att presentera och förklara varför vi valt bort dem–TrV/SjöfV kommer att förorda ett alternativ vid nästa samråd.–Fram tills dess kommer vi att hämta in mer kunskap.–Försöka ge svar på många av de synpunkter och funderingar som kom in under det första samrådet, inte bara om placeringen utan också om sådant som t.ex. masshantering.Tidplan?–Nytt avgränsningssamråd under första halvan av nästa år–Efter samrådet ställer vi samman/bemöter synpunkter i ny samrådsredogörelse–Intern process o kommunikation m Thn stad för att komma till ett ställningstagande–Siktar på att ha det framme hösten 2023221020 3 
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