
Särskilda föreskrifter A 
 

Framställan om turlista, föranmälan, inlämnande av färdplan, anmälan om ändrad 

färdplan eller ankomsttid. 

 
 

1  Framställan om turlista 

 Förslag till turlista med exakta ankomsttider till berörda slusstationer skall senast den 30  

 september, året innan planerad trafikering, föreläggas kanaldirektören för godkännande. 

 

2 Föranmälan/ färdplan till kanalkontoret 

All kanaltrafik med passagerarbåt eller fraktfartyg, utanför ordinarie fastställd turlista, skall föranmälas till 

kanalkontoret enligt följande; 

- all kanaltrafik under maj - september under icke turlistelagd tid anmäles skriftligt genom  

                inlämnande av färdplan till kanaldirektören, senast sju dagar före avgång. 

 

  - Färdplan skall innehålla uppgift om fartygs namn, datum för tur, uppgift om  

           avgångstid, uppgift om planerad kanalsträcka som skall trafikeras samt uppgift om  

          huruvida passagerare medföljer. 

 

3.   Föranmälan/färdplan till slussvakt   

      Föranmälan sker, via fax eller telefon, till berörda ordinarie slussvakter (efter den sträcka som skall  

      trafikeras), senast dagen före avgång. 

 

      Sådan föranmälan skall innehålla uppgift om planerad ankomsttid till respektive slusstation. 

 

4. För sen ankomst till sluss 

a) För passagerarbåt i trafik efter godkänd turlista eller särskilt meddelad ankomsttid, hålls slussarna 

disponibla för slussning maximalt tio minuter efter meddelad slussningstid. Därefter påbörjar 

slussvakten slussning av övriga kanaltrafikerande. 

 

      b)   Passagerarbåt som ankommer senare än tio minuter efter meddelad ankomsttid medges  

       företräde för slussning när slussvakten anser slussen/slussarna disponibla. Detta kräver  

       dock att befälhavaren meddelar berörd/a slussvakt/er minst 30 minuter före sådan meddelad 

       ankomsttid. 

 

5. Passager utöver fastställd turlista 

 Under juni-augusti är passager utanför godkänd turlista ej tillåtna vid någon slusstation.  

 Dock kan kanaldirektören ge dispens för enstaka tillfälle - under förutsättning att trafiksituationen  

 så medger. Sådan framställan sker senast två dagar innan planerad passage.  

  

6.  Inställd eller avbruten resa 

      Inställd eller avbruten resa skall alltid – ofördröjligen - anmälas till berörda slussvakter. 

 

7. Lastning/lossning 

 Lastning/lossning är endast tillåten vid kaj. OBS! Lastning/lossning är aldrig tillåten i slussbassäng. 

 

Kanaldirektören 

 

 

Tillägg till reglemente för begagnande av Dalslands kanal. 
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