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Dokumentreferens PM Kostnadsbedömning Kanalmursprogrammet 220910  1/11 

PM Planeringsförutsättningar Kanalmursprogrammet 

Författat av Sweco; Henrik Bodin-Sköld, Mats Andréasson, Lars Grahn, Jana Steenbergen, 

David Hirdman och Richard Adeström. 

1 Bakgrund och syfte 
 

I samband med klimatförändringarna förväntas bl.a. ökade frekvenser av skyfall samt stigande 

nivåer i hav, sjöar och vattendrag. I samband med att extrema väderhändelser blir vanligare, 

ökar också risken för eskalerande samhällskonsekvenser om inga åtgärder vidtas. Detta har 

blivit fallet i t.ex. ett skyfall som föll över Köpenhamn 2011 enligt uppskattningar orsakade 

kostnader på ca 10-11 miljarder SEK. Utifrån en kostnads- nyttoanalys för skyfallsrisker inom 

Göteborgs stad, framgår att skadekostnader för ett skyfall kan uppgå till drygt 10 miljarder 

SEK för den s.k. Mellanstaden (centrala Göteborg). 

Göteborg är beroende av att högvattenskydd byggs längs Göta älv samt kanaler och åar. På 

lång sikt (målår 2070) kommer det att vara aktuellt med stora portar i Göta älv och Nordre älv. 

På medellång sikt (målår 2040) är staden i behov av högvattenskydd längs Göta älv och 

stadens inre vattenvägar för skydd mot extremväder i form av höga vattennivåer och flöden. 

För de inrevattenvägarna behöver beslut tas om åtgärder ska ske genom höjda murar längs 

Stora Hamnkanalen, Vallgraven, Fattighusån, Gullbergsån och Mölndalsån eller om 

skyddsportar ska sättas i Stora Hamnkanalens och Vallgravens mynningar i anslutning till 

Göta älv. En upprustning av kanalmurarna i dess befintliga utformning bedöms erfordras 

oavsett vilket alternativ som väljs. I det projekt som Sweco genomför på uppdrag av staden 

ingår att jämföra dessa båda alternativa åtgärdsalternativ avseende utformning, kostnader, 

påverkan av olika samhällsaspekter etc. Huvudutredningen görs för hela det inre 

kanalmurssystemet samt omfattandes slussportar i Stora Hamnkanalen och Vallgraven.   

Syftet med detta PM är att översiktligt presentera en tidig uppskattning av förväntade 

kostnader och tidplaner som kan förväntas för de olika åtgärdsalternativen inom ramen för 

Stadens Kanalmursprogram. Dessa bedömningar baseras på totalkostnad för åtgärder 

avseende hela innerstaden, vilket då berör åtgärder som också behöver hanteras inom 

Stadens Högvattenskyddsprogram. Då föreliggande PM tas fram i ett tidigt skede är 

bedömningar som presenteras av en mycket översiktlig karaktär. De osäkerheter som varit 

gällande i bedömningarna framgår i dokumentet.  

1.1 Avgränsningar  

• Åtgärdsbeskrivning samt kostnads- och tidbedömning för åtgärdsarbetet tas fram för 

hela åtgärdsområdet i syfte att kunna göra en kostnadsjämförelse mellan alternativen. 

En separat redovisning görs i detta PM av åtgärder, kostnader och tidplan för åtgärder 

inom Kanalmursprogrammet för de åtgärder som är möjliga att kostnadsbedöma i 

tidigt skede. Det bör noteras att oavsett vilket alternativ som väljs behöver åtgärder 

vidtas inom hela åtgärdsområdet dvs även utanför Kanalmursprogrammet, för att 

åtgärder ska få någon effekt. Denna fråga blir därmed central att i övrigt hantera inom 

Högvattenskyddsprogrammet. 

• Det tidsperspektiv som varit gällande i bedömningen är att någon av de valda 

åtgärdsalternativen behöver vara i bruk ca år 2040. Båda alternativ behöver skydda 

de inre delarna av staden mot högvattensituationer fram till år 2150.   

• I detta PM hänvisas till tidigare utredningar som gjorts av åtgärdsalternativen dvs inga 

nya utformningsförslag har tagits fram. 

• Stadens klimatanpassningsstrategi samt utredningar som genomförts för 

skyddsåtgärder har tidigare använt en generell skyddsnivå på +2,3 m (obeaktat vind- 
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och vågeffekter) i stadsplaneringen1. Utifrån den senaste 

kunskapssammanställningen från FNs klimatpanel (IPCC) bedöms emellertid en rimlig 

klimatanpassningsnivå i dagsläget behöva vara mellan +2,3 upp till +2,6 m. Frågan 

utreds vidare i huvudprojektet. 

• Göteborgs stad har i tidigare klimatstrategier planerat för åtgärder fram till år 2100. 

Utifrån input från staden i föreliggande projekt har tidshorisonten förlängts till år 2150. 

• Det bör observeras att föreliggande PM förutsätter att skydd utmed Göta älv och 

Säveån anläggs utifrån erforderliga skyddsnivåer. 

 

 

Figur 1. Översikt av utredningsområdet för höjda kanalmurar samt skyddsportar (rosa markering). Blå markering 

motsvarar Kanalmursprogrammets geografiska omfattning. 

1.2 Förutsättningar 

En initial bedömning ger att redan år 2040 uppgår kombinationen av höjd medelvattenyta i 

havet med en 200-årshändelse för högvatten till ca +2,3 m2. Detta medför att skyddsåtgärder 

upp till denna nivå garanterar ett fullvärdigt översvämningsskydd för en framtida 200-

årshändelse efter år 2040. Utifrån dessa nya rön för klimatscenarier bedöms skyddsnivå fram 

till 2070 numera räcka till 2040. Detta påverkar älvkantsskyddets skyddseffekt (och därmed 

systemlösningens skyddseffekt oavsett vägval) från 2040 och fram till dess att ett yttre skydd 

är på plats. Detta är viktigt att ta i beaktande vid tidsplaneringen av översvämningsskyddande 

åtgärder. Nedan redovisas av SMHI beräknade medelvattennivåer i havet utifrån IPCCs 

senaste kunskapssammanställning (AR6, 2021). 

År Havets medelvattennivå (RCP8,5) 

2040 +18 cm (11-26 cm sannolikhetsspann) 

2070 + 36 cm (21-54 cm) 

 

1 Framgår i Tematiskt Tillägg till Översiktsplan (Översvämningsrisk); Älvkantskyddet ska ge effektivt skydd till som 

lägst nivå +2,3 vilket motsvarar nivå för högsta högvatten år 2070 
2 Nivå för högsta högvatten år 2070 i Göteborg enligt det tematiska tillägget till Översiktsplanen ”Tillägg för 

översvämningsrisker” (2018). 
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2100 + 64 cm (41-95 cm) 

2150 + 101 cm (56-163 cm) 

 

Nedan redovisas beräkningar av havsvattennivåer kopplade till högvattenhändelser med olika 

återkomsttid i dagens situation. Beräkningarna bygger på observerade havsnivåer från 

relevanta observationsstationer utmed västkusten som därefter anpassats till Göteborg. 

Statistisk återkomsttid Temporär havsvattenhöjning (högvattenhändelse) 

200-årshändelse +171 cm (139-203 cm sannolikhetsspann) 

100-årshändelse +164 cm (138-189 cm) 

50-årshändelse +156 cm (132-170 cm) (korrigerade värden med 

~+10 cm från beräknade återkomstnivåer för 

Varberg framtagna av SMHI 2020)* 

20-årshändelse +144 cm (123-153 cm)* 

10-årshändelse +135 cm (117-140 cm)* 

 

En högvattenhändelse med 200-års återkomsttid3 resulterar i följande nivåer när de adderas 

till förväntad havsnivåhöjning (enligt RCP8,5, det klimatscenario som rekommenderas av 

Boverket vid bedömning av översvämningsrisker i bebyggd miljö) ger följande nivåer för den 

övre sannolikhetsbedömningen (95 % sannolikhet att nivån ej överskrids vid angiven 

händelse): 

2070: ~+257 cm 

2100: ~+298 cm 

2150: ~+366 cm 

I en nyligen publicerad artikel4 redovisas för- och nackdelar med olika typer av strategier för 

att skydda sig mot stigande hav utifrån ett holländskt perspektiv. Förutsättningarna för 

Göteborg är mycket likartade varför vi ser denna kunskapssammanställning som ytterst 

relevant. I nedan text samt i Figur 2 illustreras huvuddragen kring för- respektive nackdelar 

med de två olika åtgärdsalternativen för inre högvattenskydd som detta PM ska belysa.  

  

Alternativ 1: Skyddsportar i kanalmynningarna är att likna vid exemplet ”protect-closed”. 

Detta alternativ ger god flexibilitet för vidare anpassningsbehov när kunskapsläget kring 

framtida havsnivåer förändras då man inte behöver ta hänsyn till stadsintern infrastruktur i 

samma omfattning. Det ger därutöver ökade möjligheter till redundans om det framtida 

planerade yttre barriärskyddet skulle fallera eller underhållas. Det ges även möjlighet att 

hantera lägre högvattenhändelser utan att behöva stänga yttre barriärer, med alla de logistiska 

omkostnader som detta innebär. Denna lösning kan också hantera avledning av höga flöden i 

Mölndalsån eller intensiva regn och skyfallsflöden som idag leds ner till de inre vattenvägarna 

genom stängda skyddsportar och utpumpning. 

Alternativ 2: Höjda kanalmurar är att likna vid exemplet ”protect-open”. 

Detta skyddsalternativ innebär på relativt kort sikt behov av omfattande åtgärder för att 

säkerställa en fungerande infrastruktur där denna korsar de inre vattenvägarna. Detta 

påverkar även tillgängligheten och framkomligheten i staden. Allt eftersom havets 

medelvattennivå höjs kommer höjda kanalmurar att öka i omfattning och därmed sträcka sig 

allt längre uppströms de inre kanalvägarna. Detta åtgärdsalternativ har inga möjligheter att 

 

3 Dimensionerande händelse i Göteborg enligt det tematiska tillägget till Översiktsplanen ”Tillägg för 

översvämningsrisker” (2018). 
4 Uncertain Accelerated Sea-Level Rise, Potential Consequences, and Adaptive Strategies in The Netherlands 

(Alphan et al., 2022) 

https://www.mdpi.com/2073-4441/14/10/1527
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möta höga flöden i Mölndalsån om de sammanfaller med perioder med höga havsnivåer. 

Höjda kanalmurar riskerar att skapa instängda områden bakom kanalmurarna som ökar 

översvämningsrisken för befintlig bebyggelse och infrastruktur i samband med intensiva regn 

och skyfall, med risk för stora skadekostnader. 

 

Figur 2. (”Uncertain Accelerated Sea-Level Rise, Potential Consequences, and Adaptive Strategies in The 

Netherlands”, Alphen et.al., 2022) 

I Figur 3 beskrivs hur lång tid en åtgärd (exempel 0,5 m högvattenskydd) skyddar ett samhälle 

vid en accelererande havsnivåhöjning. Om exempelvis ett 0,5m högt kanalmurssystem 

anlagts 1995 säkras översvämningar 65 år framåt i tiden. Kompletteras skyddet därefter med 

ytterligare 0,5m räcker skyddet endast i 20 år, följt av 10 år etc. Detta är en mycket viktig insikt 

i stadens långsiktiga åtgärdsarbete beaktat de långa ledtider som kan uppstå vid t.ex. 

tillståndsprocesser. 

 

Figur 3. Bedömning av framtida höjning av medelvattennivåer och skyddsåtgärders effekt över tid.  (Haasnoot et al., 

2020)  

2 Beskrivning av åtgärdsalternativ 
Huvudsakligen bedöms i föreliggande PM två huvudalternativ: 

- Upprustning av befintliga kanalmurar samt höjning av kanalmurar till erforderlig 

nivå för att skydda mot vattennivåer fram till 2150 dvs nivå ca +2,6 

- Anläggande av en skydds/slussport samt tillhörande pumpstation i syfte att 

skydda mot vattennivåer fram till 2150. 
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En viktig förutsättning att belysa är att alternativet med skyddsportar skyddar mot 

högvattenhändelser mycket längre uppströms i vattensystemet än vad som är förutsättningen i 

Kanalmursprogrammet. För att alternativen ska gå att ställa mot varandra rent 

kostnadsmässigt utifrån aspekten som högvattenskydd, behöver åtgärder utanför 

Kanalmursprogrammet beaktas dvs. behöver ingå i Högvattenskyddsprogrammet. Detta avser 

tillägg för Vallgraven, Gullbergsån och Mölndalsån och höjning av samtliga broar. 

2.1 Alternativ 1 Upprustning och höjning av kanalmurar som 
översvämningsskydd 

Detta alternativ är att jämföra med alternativ ”Protect-open” i avsnitt 1.2. Det innebär att 

staden på kort tid måste rusta upp, täta och höja kanalmurar samt bygga om ledningssystem 

och ombesörja dränering och pumpstationer för att murarna ska fungera som 

översvämningsskydd. Även öppningar för skyfallsutflöden samt beslut om hur dessa 

öppningar ska driftas behöver integreras i åtgärden. Åtgärden innebär att alla broar måste 

byggas om/höjas med krav på tillhörande ramper, något som kanske inte ens är möjligt 

överallt i den täta stadsmiljön. Åtgärderna måste göras i en omfattning som sträcker sig så 

långt inåt i de inre vattenvägarna som erfordras. I Göteborgs fall handlar det om Stora 

Hamnkanalen, Vallgraven, Fattighusån, Gullbergsåns inre del och Mölndalsån kanske så långt 

som till stadsgränsen mot Mölndal. Samtliga broar behöver dessutom anpassas till de högre 

vattennivåerna och detta kan förutom den stora kostnaden bli problematiskt i stadsmiljön 

eftersom det krävs ramper till de höjda broarna. Det kan bli mycket kostsamt att få till i vissa 

fall med tanke på befintlig byggnation och trafik i olika riktningar om det ens är möjligt. 

Vallgraven inkluderas inte i den kalkyl som tagits fram för Kanalmursprogrammet, vilket 

innebär att dessa kostnader behöver uppskattas för att kunna göra en jämförelse med 

alternativet med skyddsportar. Vidare behöver Dämmet och de inre delarna av Gullbergsån 

översvämningsanpassas och inkluderas liksom Mölndalsån upp till stadsgränsen. Höjning av 

broar och byggnation av nya tillhörande ramper för samtliga sträckor blir nödvändigt av 

samma skäl som för Stora Hamnkanalen. Det blir givetvis en trafikpåverkan för tillkommande 

delsträckor utöver Kanalmursprogrammet  

2.2 Alternativ 2 Skyddsport/slussport i kanalutloppen 

En utredning av inre skyddsportar genomfördes 20145, vilket ligger till grund för beskrivning av 

detta åtgärdsalternativ. I alternativet med skyddsportar krävs att skyddsportar, pumpstation 

och sluss för båttrafiken kommer till stånd. Ingen infrastruktur innanför skyddet behöver 

anpassas för att skydda mot översvämningar från havet i likhet med alternativet ”Protect-

closed” i avsnitt 1.2. Däremot erfordras kompletterande översvämningsskydd mot älven. 

Ett antagande är att skydds/slussport i såväl Stora Hamnkanalen som Rosenlundskanalen 

kommer att vara likartade i funktion och utformning dvs. traditionell slussport. 

Skydds/slussportar kommer ha skyddskapacitet fram till 2150 års nivå (+3,7). Anläggningarna 

avser då en yttre port som utgör både skydds- och slussport, samt en inre slussport med 

aningen lägre höjd, båda möjliga att anpassa till framtida vattennivåer fram till 2150. 

Skyddsporten behöver kompletteras med en slussport för att tillåta vattenburen trafik. 

Åtgärden kan anläggas i en tvåstegsprocess där anläggande av skyddsportar görs först, och 

där slussportar för att tillåta båttrafik anläggs i ett senare skede. Detta medför att 

investeringsåtgärder kan delas upp i en första kortsiktig investering (skyddsport) och andra 

långsiktig investering (slussport). Skyddsportar medför flertal fördelar. Inte minst är åtgärden 

flexibel då både skydds- och slussport på kort sikt kan anpassas till nya skyddsnivåer utan 

alltför kostsamma kostnader och utan att påverka stadsmiljön nämnvärt. T.ex. i det fall nya 

 

5 Förstudie - Skyddsportar i utlopp till Göta älv för att skydda mot översvämning vid hög havsnivå samt översiktlig 

beskrivning av storskaliga barriärer (Sweco/Arcadis, 2014). 
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klimatforskningsrön innan år 2150 skulle indikera ännu högre vattennivåer. Därmed är det en 

mer robust och tillförlitlig åtgärd jämfört med höjning av kanalmurar vilket att betrakta som en 

statisk åtgärd. Det förutsätts att båttrafik genom portarna tillfälligt kan pausas vid 

högvattensituationer som överskrider dimensionerad vattennivå. 

 

Figur 4. Principiell utformning av traditionell skydds/slussport, med slussport t.h. 

Pumpstation behövs på sikt när frekvensen av stängningar ökar liksom längden på den 

tidsperiod som portarna behöver vara stängda, då flödet i Mölndalsån behöver pumpas till 

Göta Älv. Förslag på pumstation (inkl två pumpar) redovisas i tidigare utredning 

(Sweco/Arcadis, 2014). Utformningen av pumpstation behöver integreras i stadsbilden. Exakt 

läge av pumpstation behöver utredas vidare.  

 

Figur 5. Exempel på äldre modell av pumpstation t.v. (A.F. Stroink) samt nyare skyddsport och pumpstation i 

nederländska Schardam med kapacitet på 2000 m3/min (där Sweco utformat pumpstationen. 

 

Figur 6. Konceptuell illustration av system med två skydds/slussportar (vitt) samt sträcka för kompletterande 

inströmningsskydd (rött). 
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3 Kostnad- och tidsmässig bedömning för 
åtgärdsalternativ 

3.1 Alternativ 1 Upprustning samt höjning av kanalmurar som 
översvämningsskydd 

Som tidigare nämnt behöver kalkylen för Kanalmursprogrammet revideras och stora tillägg 

göras för alla inre vattenvägar eftersom utan dessa har staden inget översvämningsskydd. Det 

beror på att den tidigare framtagna kalkylen för Kanalmursprogrammet i huvudsak bygger på 

att murarna rustas upp av stabilitetsskäl eller på grund av att de håller på att tappa sin funktion 

av beständighetsskäl. Som en följd av detta behöver stora tillägg göras i kalkylen för 

Kanalmursprogrammet om murarna ska fungera som översvämningsskydd. I den tidigare 

framtagna kalkylen finns kostnad medtagen för en lätt höjning av murarna till nivån +2,3, men 

inte åtgärder som ledningsomläggning och backventiler i ledningar och dränering/ 

pumpstationer som behövs för att inte påverka grundvattennivån åt ena eller andra hållet. 

Tillägg behöver göras även för de tillkommande sträckorna för de inre vattenvägarna enligt 

avsnitt 2.1. Delsträckor som inte ingår i Kanalmursprogrammet på grund av att de är nyligen 

åtgärdade behöver dessutom kanske göras om i det fall skyddsnivån blir högre än de är 

dimensionerade för och tillägg med kostnad för dessa delsträckor behöver göras. 

Någon utredning av dessa tillkommande delsträckor på samma sätt som för 

Kanalmursprogrammet har inte gjorts i detta PM. Det är därför mycket svårt att göra en sådan 

uppskattning med likvärdig noggrannhet på den korta tid som stått till förfogande för detta PM. 

Någon bedömning av de tillkommande murarnas skick har inte kunnat göras då alla murar 

antas behöva åtgärdas.  

Med dessa förbehåll så bedöms kostnaderna för detta alternativ röra sig om flera tiotals 

miljarder kr, alltså en mycket stor kostnad, och åtgärderna måste dessutom genomföras 

skyndsamt för att få avsedd skyddseffekt. Kostnadsbedömning utgår från bedömd 

meterkostnad utifrån tidigare kalkyl i Kanalmursprogrammet, anpassning till nivå +2,6 samt 

tillägg för höjning för broar och rampar. Därtill motsvarande åtgärder för övriga kanaler utanför 

Kanalmursprogrammet. Gällande drift- och underhållskostnader är också detta mycket 

svårbedömt. Ett antagande är att DoU uppgår till mellan 7-10% av investeringskostnaden6, 

vilket då tillkommer tidigare angiven investeringskostnad.  

Hur stor del av kostnaden som hamnar inom Kanalmursprogrammet är mycket svårbedömt, 

men uppskattningsvis mellan 10-15% av totalkostnaden för investering/drift- och underhåll. 

Det bör observeras att denna investering inom Kanalmursprogrammet är verkningslös om inte 

hela kanalmurssystemet översvämningssäkras. 

3.2 Alternativ 2 Skydds/slussport i kanalutlopp 

I alternativet med skyddsportar i kanalmynningar utgår behovet av stora anpassningar av den 

vattennära infrastrukturen. Det är viktigt att notera att kanalmurarna kommer att behöva 

renoveras ändå, men inte på grund av att staden behöver ett översvämningsskydd utan för att 

skicket på murarna kräver det. Om alternativ skydds/slussport väljs som åtgärdsalternativ kan 

kanalmurarna rustas upp i den takt som staden mäktar med allteftersom behoven uppstår och 

det är praktiskt genomförbart. Därför har kostnader för kanalmursrenovering inte tagits med i 

detta alternativ av samma skäl som att vi inte tar med kostnader för annat underhåll av 

vattennära infrastruktur om det inte har med översvämningsskyddet att göra. Däremot 

tillkommer investeringskostnad för två skyddsportar i kanalmynningarna.  

 

6 Detta motsvarar drift- och underhållskostnader ca 100 år framåt i tiden, och inkluderar inflation mm. 
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Kostnadsbedömning baseras på tidigare utredning (Sweco/Arcadis, 2014) med 

kompletterande kostnadsunderlag från utredning av yttre skyddsportar 20157. För 

kostnadsbedömningen av åtgärden beaktas den utformning som krävs för en teknisk livslängd 

fram till år 2100 (+3,0). Kostnadsbedömningen för både skyddsportars höjd och pumpstation 

beaktar framtida havsnivåer fram till 2150 (ca 1,5 m) vilket medför ca 0,2 m ytterligare höjd på 

skyddsportarna. Kostnad för skydds/slussportar avser en traditionell, enkel utformning. 

Kostnader för pumpstation baseras på en global prisbild för motsvarande pumpstation och 

installationer. I kostnadsbedömning ingår även en kompletterande invallning mot Göta älv 

längs sträckan mellan Rosenlundskanalen/stora Hamnkanalen (se Figur 6), avseende ca 550 

m. Utformningen av denna invallning är ej utredd i detalj, och kostnader baseras därför på en 

schablonutformning utifrån permanenta/flexibla invallningar. Kostnader för drift och underhåll 

(fram till år 2100) har uppskattats mycket grovt med anledning av att rådande energipriser är 

svåruppskattade vid detta PMs framtagande. I kostnadsbedömning ingår ej ev. kostnader 

förknippade med ev. ombyggnation vid brostrukturer. 

Utifrån kostnadsbedömningar i tidigare utredningar 2014/2015 har föreliggande 

kostnadsbedömning beaktat kumulativ inflation avseende ca 11% till 2021 och ca 15% fram till 

2022 med rådande ekonomiska utveckling. 

S
k

y
d

d
s

/s
lu

s
s

p
o

rt
 

Läge  Komponent € (miljoner) SEK (mnkr om 
inte annat 
anges)8 

Stora Hamn-
kanalen 

Skyddsport (två portar) för skyddsnivå +3,7m  3,9 - 8,4  41,6 - 89,6  

Slussport (två slussar) med höjd +3 m 0,7 - 1  7,5 - 10,7 

Pumpstation 1,4 - 2,6  15 - 27,7 

Totalt  6-12  64,1 - 128 

Rosenlunds-
kanalen 

Skyddsport (två portar) för skyddsnivå +3,7m 4,1 - 8,6  43,7 – 91,8  

Slussport (två slussar) med höjd +3 m 0,7 - 1  7,5 – 10,7  

Pumpstation  1,4 - 2,6  15 – 27,7 

Totalt  6,2 - 12,2  66,2 – 130,2 

D
o

U
 

(t
o

ta
lt

) 

Drift Driftkostnad för skydds/slussport samt pumpstation 
(100 år framåt)  

156 - 275  1,67 -2,94 
miljarder 

Underhåll Underhållskostnad för skydds/slussport samt 
pumpstation (100 år framåt) 

51 - 90  544 - 960  

Ö
v

ri
g

t 

(t
o

ta
lt

) 

Kompl. 
högvatten-
skydd 

Kompletterande högvattenskydd mot Göta älv mellan 
Rosenlundskanalen och Stora Hamnkanalen (nivå 
+3,7m)  

2,8 - 4,8  29,9 – 51,2 

Underhållskostnad för kompletterande 
högvattenskydd (100 år framåt) 

22 - 38  235 - 405  

Totalt 244 - 432 2,6 – 4,6 
miljarder 

 

Kostnad för båda skydds/slussportar inkl. drift och underhåll (exkl. upprustning av kanalmurar 

som behöver göras ändå fast av andra skäl) bedöms uppgå till: 

• Investeringskostnad ca 160,2 – 309,4 miljoner SEK 

• Drift/underhållskostnader ca 2,45 – 4,3 miljarder SEK 

Totalt mellan ca 2,6 - 4,6 miljarder SEK 

 

7 Förstudie yttre portar mot havet för att skydda mot översvämning vid hög havsnivå (Sweco/Arcadis, 2015) 
8 Vid valutakonvertering i PM motsvarar 1€ ca 10,67 SEK (2022-09-09). Avrundning har gjorts till närmaste decimal. 
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För alternativ skydds/slussport inom Kanalmursprogrammet9 bedöms kostnad uppgå till: 

• Investeringskostnad ca 67,1 – 133 miljoner SEK 

• Drift/underhållskostnader ca 1,22 -  2,28 miljarder SEK 

Totalt mellan ca 1,9 - 2,4 miljarder SEK. 

3.3 Tidplan 

En grov uppskattning av genomförandetiden för de två slussportarna är att det tar ca 7 år från 

dess att ett inriktningsbeslut är politiskt förankrat till dess slussportarna är byggda. 

Genomförandetiden inkluderar genomförandestudie (GFS), planbesked/detaljplaner, 

tillståndsprocesser för vattenverksamhet, projektering och byggnation. 

Kanalmurarna kommer ta betydligt längre tid att genomföra. För att bygga kanalmurarna krävs 

även järnvägsplan för nya spåranläggningar och eventuellt för provisoriska spåranläggningar 

under byggtiden. Tillståndsprocessen för kanalmursprojektet bedöms bli mer omfattande och 

processerna kan behöva sökas för flera etapper om man inte kan genomföra en process, dvs 

söka ett tillstånd på samma sätt som för Västlänken. Även detaljplaneprocesserna bedöms bli 

mer omfattande och komplexa i jämförelse med processerna för slussportarna. Flera broar 

och omfattande markarbeten medför också omfattande ledningsomläggningar som kräver 

ledningsrätter för att kunna genomföras. Genomförandetiden uppskattas till 5 - 7 gånger 

längre än för slussportarna (ca 40-50 år) beroende på hur många etapper av murarna som går 

att bygga parallellt. 

4 Osäkerheter  
Nedan följer några noterbara osäkerhetsfaktorer som varit gällande vid detta PMs 

framtagande: 

 

• Åtgärderna som bedöms är en del av ett mycket komplext åtgärdssystem. PM har 
tagits fram i ett mycket tidigt skede av huvuduppdraget. Det innebär att PM tagits till 
stora delar utan fullständigt underlag om förutsättningar. Bedömning av utformning, 
kostnader och tidsplan är därför mycket grovt bedömda, där kostnader presenteras 
utifrån schablonkostnader samt erfarenheter från motsvarande projekt i andra städer. 
Ett bättre underlag avseende utformning, kostnadsbild, för- och nackdelar etc. 
kommer att finnas tillgängligt vid huvudprojektets slutförande. Vissa bedömningar i 
föreliggande PM kan därmed komma att uppdateras under huvuduppdraget. 
 

• Detta PM baseras i stor utsträckning på åtgärder som utretts historiskt mellan ca år 
2013-2021, vilket innebär att förutsättningarna inom staden kan ha förändrats sedan 
dessa utredningars framtagande, liksom kostnadsbild och åtgärdernas utformning. 
 

• De klimatscenarier och bedömda skyddsnivåer som har använts vid historiska 
utredningar av skyddsåtgärder har baserats på dåtidens rön inom klimatforskning 
samt stadens dåvarande rekommendationer/krav. Vid detta PMs framtagande har en 
uppdatering gjorts av förväntade framtida klimatscenarier utifrån senast tillgängliga 
forskningsrön 
 

• Funktionen och systemet för det långsiktiga, yttre skyddet (år 2070) behöver utredas 
vidare avseende t.ex. frekvens i stängning av dessa, då samspelet mellan de 
yttre/inre portar är fundamentalt inför detaljutformning. Vid detta PMs framtagande 
saknas detaljinformation för detta.  
 

 

9 Motsvarande en skydds/slussport i Stora Hamnkanalen, pumpstation samt delsträcka av kompletterande 

högvattenskydd (ca 10% av sträckan är belägen inom Kanalmursprogrammet) 
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• Utformning och funktion av såväl det yttre skyddet (2070) samt skyddsnivåer som 
högvattenskyddet längs Göta älv anpassas till, bör utredas vidare för att säkra att 
senaste klimatscenarierna beaktas samt att dessa åtgärder harmoniserar med 
förutsättningar för det inre skyddet. 
 

• I framtiden kan information om klimatscenarier och havsvattennivåer komma att 
förändras beroende på IPCCs rön. Detta behöver beaktas i stadens fortsatta arbete 
med åtgärderna.   
 

• Kanalmursprogrammets ursprungliga syfte samt kostnadsbedömning var ej framtagna 
med syfte att kanalmurarna skulle utgöra ett översvämningsskydd för stadens inre 
vattenvägar. För att kanalmurarna ska kunna fungera som översvämningsskydd 
behöver kostnadsbedömningen revideras även för de delar som redan ingår i 
Kanalmursprogrammet  
 

• Inom Göteborgs stad finns flertalet stadsomvandlingsprojekt i anslutning till det 
aktuella åtgärdsområdet kring kanaler/kanalmynningarna (t.ex. Skeppsbron). Dessa 
projekt kan i praktiken ha en inverkan på förutsättningarna för de alternativ som 
bedöms i föreliggande PM, men detta har ej varit möjligt att studera inom ramen för 
PM:ets framtagande. Detta kommer belysas ytterligare i huvuduppdraget. 

5 Slutsatser 
Utifrån den tidiga utvärdering och bedömning som presenteras i detta PM kan följande 

slutsatser konstateras: 

• Båda alternativen förutsätter att skydd mot höga havsnivåer finns längs älvstranden. 
 

• Översvämningssäkring av stadens inre vattenvägar kräver en helhetslösning som går 
långt utöver Kanalmursprogrammets geografiska område, för att vara funktionell. 
 

• Att översvämningssäkra de inre vattenvägarna skulle sannolikt kräva höjning av alla 
broar och byggnation av tillhörande ramper, något som i skrivande stund inte är 
säkerställt att det går att genomföra i stadsmiljön. 
 

• En mer detaljerad kostnadsbedömning av åtgärdsalternativ med upprustning samt 
höjning av kanalmurar är inte genomförbar i detta tidiga skede av huvudutredningen. 
En grov kostnadsuppskattning uppgår dock sannolikt till flera tiotals miljarder, med 
ytterligare drift- och underhållskostnader motsvarande ca 7-10% av 
investeringskostnaden. Av den totala investerings- samt drift och underhållskostnaden 
bedöms va ca 10-15% beröra Kanalmursprogrammet. Detta är därmed ett långt 
dyrare än alternativ med skydds-/slussport. Det är viktigt att notera att 
Kanalmursprogrammets hittills bedömda kalkyl skulle behöva revideras för detta 
alternativ. 
 

• Alternativet att anlägga skyddsportar i kanalmynningarna bedöms vara fördelaktigt av 
flera skäl, däribland då det bedöms vara en mer flexibel, mindre riskfylld och mer 
kostnadseffektiv åtgärd jämfört med höjning av kanalmurar. En grov uppskattning är 
att skydds/slussportar skulle uppgå till en totalkostnad motsvarande ca 2,6 - 4,6 
miljarder SEK. Inom Kanalmursprogrammet avser detta alternativ en åtgärdskostnad 
på ca 1,9-2,4 miljarder SEK. Det innebär en klart mindre åtgärdskostnad jämfört med 
alternativ med höjda kanalmurar.  
 

• Det är viktigt att notera att kanalmurarna kommer att behöva renoveras i vilket fall som 
helst, men inte på grund av att staden behöver ett översvämningsskydd utan för att 
skicket på murarna kräver det. Om alternativ skydds/slussport väljs som 
åtgärdsalternativ kan kanalmurarna rustas upp i den takt som staden mäktar med allt 
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eftersom behoven uppstår och det är praktiskt genomförbart. Därför har kostnader för 
kanalmursrenovering inte tagits med i alternativet med skyddsportar (av samma skäl 
som att vi inte tar med kostnader för annat underhåll av vattennära infrastruktur om 
det inte har med översvämningsskyddet att göra) 
 

• Ur ett tidsperspektiv bedöms höjning av kanalmurar vara mer problematiskt eftersom 
skyddet inte fyller sin funktion förrän det är helt komplett, vilket beräknas ta 40-50 år. 
 

• Att få skyddsportar på plats beräknas vara möjligt inom 10-15 år. På ett fåtal ställen i 
centrala staden uppstår översvämningar vid en 200-årshändelse redan i dagsläget. 
Detta bedöms kunna medföra vissa översvämningsrisker, men för att undvika större 
översvämningsrisker bedöms skyddsportar vara absolut behövliga först om 10-15 år. 


