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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar ett examensarbete vilket har utförts på uppdrag av Fasitet AB, 
ett konsultföretag i Trollhättan. Ursprunglig uppdragsgivare är Sjöfartsverket i 
Trollhättan. 

Arbetet har bestått i att skapa en fungerande planlösning där en eller två slussportar 
skall ingå. Arrangemanget kommer att beskådas av turister och andra intresserade och 
skall verka som en länk mellan Kanalmuseet och betraktaren. Målet med 
examensarbetet var att skapa ett antal lågbudgetförslag samt några mer påkostade 
förslag över en intressant planlösning, där den tidsenliga miljön återskapats samt 
visualisering av funktion och mekanism. Intresserade skall kunna se hur slussportarna 
en gång fungerade på ett tydligt och informativt vis.   

I Trollhättans sluss och fallområde brukas idag ett mindre antal slussportar som 
tillverkades redan på början av 1900-talet. Dessa portar kommer nu att bytas ut på grund 
av att deras livslängd snart förflutit. För att bevara portarna som de en gång såg ut och 
verkade, önskar Sjöfartsverket placera dessa i ett arrangemang i nära anslutning till 
Kanalmuseet.  

Förslagen redovisas i skisser och bilder från en fysisk skalmodell. Dessa bilder och 
skisser åskådliggör miljön som skall återskapas och visualiserar slussportarnas funktion. 
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Design and model of floodgate attraction 
Anna Setterby  
Jessica Sundin 

Summary 
This report shows a degree project which has been commissioned by Fasitet AB, a 
consulting company located in Trollhättan. The commission originally came from 
Sjöfartsverket. 

The work consisted of creating a working design in which one or two floodgates would 
be included. The attraction will be viewed by tourists and other interested parties and 
will work as link between the Canal museum and the viewer. The objective of this 
project was to create a number of budget suggestions, some more expensive and some 
low budgets of an interesting design. The modern environment has been recreated as 
well as visualising the functions and mechanism in all suggestions. Persons interested 
will be able to see and understand how the gates once worked in a clear and informative 
way. 

The floodgates from 1916 in Trollhättan waterfalls and locks are by today’s date in use. 
The gates will be exchanged to modern day gates. Sjöfartsverket in Trollhättan will use 
the gates as an attraction in association with the Canal museum.  

The proposals are shown in sketches and pictures from a physical scale model. These 
pictures and sketches illustrate the environment, that will be recreated and show the 
function of the floodgates. 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and 
Computer Science, Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99 Web: www.htu.se 

Examiner: Björn Lander 
Advisor: Per Sikström, Fasitet  
Subject: Mechanical Engineering, Styling Language: Swedish 
Level: C Credits: 10 Swedish, 15 ECTS credits 
Number: 2004:M034 Date: June 08, 2004 
Keywords styling, technology, shipping, culture, design, landscape 



 Planlösningar på slussportsarrangemang 
 
 

iii 

Förord 
Denna rapport behandlar ett examensarbete som utförts på uppdrag av Fasitet AB, ett 
konsultföretag i Trollhättan. Uppdraget är anmält av Sjöfartsverket i Trollhättan. 
Arbetet är den sista delen i utbildningen till Högskoleingenjör med inriktning mot 
maskinteknik och design samt påbyggnadsår inom Industriell design. Här skall de 
metoder som utbildningen delgivit tillämpas. 

Vi vill tacka Per Sikström och hans medarbetare på Fasitet AB i Trollhättan för ett gott 
samarbete. Vi vill även tacka Börje Jarl och Ingvar Dyberg från Sjöfartsverket för 
uppdraget till ett mycket inspirerande och intresseväckande examensarbete. 

Vi vill slutligen tacka Siv Andersson, Industridesigner, som var vår handledare under 
perioden och vår examinator Björn Lander vid HTU, Högskolan i Trollhättan och 
Uddevalla.  

 

Anna och Jessica 
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1 Inledning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete som utförts på uppdrag av Fasitet AB, ett 
konsultföretag i Trollhättan. Uppdraget är anmält av Sjöfartsverket i Trollhättan. 
Examensarbetet omfattar 10 poäng och är på C-nivå. 

1.1 Fasitet AB 
Fasitet AB är ett ingenjörsföretag med konsulterande ingenjörer. Bolaget grundades 
1989 och har växt till att idag omfatta flera teknikområden och sysselsätter mer än 60 
medarbetare i Göteborg och Trollhättan.  

Fasitet AB arbetar både ute hos sina kunder och i det egna konstruktörskontoret med 
olika projekt. Förutom konstruktionstjänster kan Fasitet AB idag även erbjuda 
konsulttjänster inom kvalitet och miljö [10][13]. 

1.2 Sjöfartsverket 
Kungliga Sjöfartsstyrelsen som numera heter Sjöfartsverket grundades år 1956. 
Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn där huvuduppgiften är att göra 
trafiken på svenskt vatten säker. Att vara ett affärsverk innebär eget ekonomiskt ansvar 
för verksamhet och ekonomi.  

Sjöfartsverket har ungefär 1300 anställda som arbetar med tillsyn av svenska handels- 
och fiskefartyg samt fritidsbåtar. Syftet med tillsynen är kontroll av gällande 
säkerhetskrav. Sjöfartsverket ser till att framkomligheten, säkerheten och miljöpåverkan 
till sjöss svarar mot kraven från samhället, näringslivet, handelssjöfarten, fisket och 
friluftslivet [13]. 

1.3 Bakgrund 
Trollhättans slussområde som idag är ett av Sjöfartsverkets ansvarsområden, har en 
historia som sträcker sig långt bak i tiden. Bakgrunden till att Trollhättans slussområde 
anlades redovisas här.  

Intresset för och viljan att kunna transportera varor vattenvägen längs Trollhättefallen 
föddes tidigt. Redan från 1600 talet och framåt gjordes det försök att bygga slussar i 
Trollhättefallen, men försöken avbröts av olika anledningar. Det blev slutligen år 1800 
som de första fungerande slussarna stod klara i Trollhättan [7][8].  

Då Göta Älv var den enda förbindelsen för sjöfarten mellan inland och hav var det en 
naturlig utveckling att handeln och därmed trafiken på älven ökade hastigt. År 1844 stod 
nästa slussled i Trollhättan klar och slutligen år 1916 stod så de nuvarande slussarna 
klara i sin första tappning. De har sedan moderniserats och farledens minsta djup har 
även ökats betydligt [7][8]. 
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Idag är det bara två slussportspar kvar från början av 1900-talet, i Trollhättans aktiva 
farled. På grund av att dessa portar snart passerar sin livslängd kommer även de att 
bytas ut inom kort. En önskan från Sjöfartsverket är att bevara de gamla portarna i 
någon form efter bytet. Detta för att visa allmänheten hur portarna en gång såg ut och 
fungerade i och med att de ständigt förnyas. Tanken är att placera portarna i ett 
arrangemang där funktion och mekanism framhävs på ett begripligt och tilltalande sätt 
samt med lämpligt miljöåterskapande.  

1.4 Syfte och mål 
Genom att placera portarna i ett arrangemang på offentlig mark kan denna vision som 
beskrivs i stycke 1.3 uppnås. En lämplig plats är i nära anknytning till Kanalmuseet som 
årligen besöks av tio tusentals turister och andra intresserade [12].  

Syftet med projektet är att ta fram ett antal förslag som medger en god planlösning, där 
fokus läggs på slussportarnas mekaniska detaljer, detta på ett tilltalande sätt. En del av 
målet är att locka turister som annars inte skulle besöka Kanalmuseet eller sluss- och 
fallområdet. Genom att ställa upp portar intill museet i ett tilltalande arrangemang 
uppnås detta. En annan del av målet är att individer som beskådar arrangemanget skall 
bli nyfikna och vilja titta närmare och därav ta del av den information som finns. 

Ett komplement kan vara en illustrerande informationstavla som visualiserar och 
förklarar funktionen. Även när Kanalmuseet är stängt, kan möjligheten att få ta del av 
informationen om slussportarnas historia och teknik vara tillgänglig. Detta kan även 
leda till mer nyfikenhet och ett återkommande besök till museet när detta är öppet.  

Redovisning av förslag sker i bildform genom både skisser och foton från fysisk modell 
och verklighet. Förslagen är uppdelade i grundförslag med möjligheter till olika tillval 
för att på detta sätt uppnå ett mer exklusivt och imponerande intryck om så önskas. 

1.5 Avgränsningar 
När det gäller kostnader för utformning, tillverkningsmetoder, material samt underhåll 
har kalkyler utelämnats. Endast kvalificerade antaganden har utförts vad gäller om ett 
alternativ är ekonomiskt försvarbart att genomföra eller inte.  

2 Förutsättningar 
Vid analysarbetet av de olika planlösningsalternativen togs hänsyn till de 
grundförutsättningar och lagar som finns. Arrangemanget skall inte kräva för mycket 
underhåll, skall vara ordentligt infäst, klätterskydd och dylikt skall finnas.   

Viktigt är också att ta hänsyn till vad uppdraget gick ut på, nämligen att på ett tilltalande 
sätt delge och visualisera information kring slussporten och dess funktion till turister 
och andra intresserade. Det lades också vikt på att återskapa miljön kring slussportarna 
på ett korrekt och attraktivt sätt. Beaktande togs också till landskapsbilden, 
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arrangemanget måste ha en yttre form och färg som är lämplig för ändamålet samt för 
en god helhetsverkan. 

Ett ytterligare moment som är mycket viktigt i sammanhanget är infästningen av 
slussportarna och maskineriet. Lämpligt är att gjuta fast portarna i en stabil betongplatta 
som göms under marknivå. Detta för att betong har god hållfasthet och god bärförmåga 
[2][3]. Betong är även ett mycket formbart material och medger därför önskvärd 
utformning på grundplattan [2]. Användandet av stag, stöd eller liknande kan förbises 
då höjden på portarna ej kräver detta [6]. 

En annan förutsättning var platsen för placering av arrangemanget. Det finns tre möjliga 
alternativ som alla ligger i nära anslutning till Kanalmuseet. Dessa presenteras här. 

 

 
                                Bild 2.1  Vid parkering 

 

 
 

 

                                Bild 2.2  Vid Kanalmuseum 
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                                 Bild 2.3  I grönområde 

 

Vid ett besök på Lantmäterimyndigheten i Trollhättan erhölls en cad-fil innehållande en 
karta över nämnt område där höjdskillnaderna redovisades [11][B]. Detta underlättade 
arbetet vid modellbygget och fortsatt arbete gällande placering av portarna samt 
tillhörande arrangemang. 

 

 
                                 Bild 2.4  Karta över aktuellt område.  

2.1 Informationsinsamling 
Ett möte arrangerades med Mikael Wennergren, statsarkitekt i Trollhättan, för att få svar 
på frågor kring säkerhet och relevanta regler som finns att tillgå angående monument i 
offentlig miljö. Detta möte satte upp nya ramar för arrangemanget, som måste 
kompletteras med vissa säkerhetsanordningar. En nödvändig säkerhetsåtgärd är 
fallskydd. Om arrangemanget är högre än fyra meter och om personer kommer att vistas 
på denna höjd så är det lag på att det skall finnas ett skydd för att förebygga fallrisk 
[6][9]. Ett förslag är att komplettera räcket på den eventuella gångbron med plexiglas. 
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Detta för att förhindra att exempelvis små barn faller emellan räckets stänger. Ett annat 
alternativ är att inte låta arrangemanget nå upp till fyra meter, och kan då undgå kravet 
på fallskydd [6]. 

Ytor som är avsedda att beträdas skall utformas på sådant sätt och utföras av sådant 
material att risken för halkning eller snubbling begränsas. Oväntade förändringar av 
ytmaterialens halkegenskaper skall undvikas. Den del av gångbron som skall beträdas är 
av trä och skall därmed utrustas med halkskydd. I de fall det inte är tänkt att gångbron 
skall beträdas kan det bortses från detta. Det är viktigt att gångbron utformas utan att 
oväntade nivåskillnader eller ojämnheter uppstår [6]. 

En annan säkerhetsåtgärd är att förebygga klättring på monument. Det finns en risk för 
att klättring kan förekomma på slussportarna, och detta bör åtgärdas med ett 
klätterskydd. Även i detta fall kan en yta med plexiglas som placeras på portarnas 
främre sidor vara en fungerande lösning för att undvika detta. Ett annat alternativ är att 
på ett tydligt sätt avgränsa monumentet för att försvåra framkomligheten och därmed 
förhindra klätterrisken [9].  

När det gäller den eventuella vattenspegeln framför portarna så är det viktigt att 
avgränsa bassängen väl synligt och att den är mycket grund för att minska risken för 
drunkningsolyckor. Bassängen skall inte vara djupare än 3-4 centimeter. Bassänger som 
inte är slutna och där vatten eller annan vätska förvaras, skall utformas med ett 
tillfredsställande skydd som begränsar risken för personskador till följd av fall i vatten 
eller i vätskan [6].  

Ytor som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög 
luftfuktighet, skall ha ett vattenavvisande ytskikt. Golv och väggar som kommer att 
utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten skall ha ett vattentätt 
ytskikt, om angränsande byggnadsdelar och utrymmen inte tål sådan fuktpåverkan. I 
utrymmen med golvavlopp skall golvet ha fall mot avlopp i sådana delar av utrymmet 
som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte 
förekomma i någon del av utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och 
genomföringar i vattentäta skikt skall också vara vattentäta [6]. 

Om det skall ingå en trappa som skall beträdas i arrangemanget så är det lagstadgat att 
stegdjupet skall vara minst 25 centimeter, mätt i gångleden, och att höjden på 
trappsteget skall vara minst 20 centimeter. Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör 
inte förekomma. Där så inte kan undvikas bör trappstegen tydligt markeras [6]. 

Trapplopp och trapplan som inte avgränsas av väggar skall ha räcken som begränsar 
risken för personskador. Trappor med högre fallhöjd än 0,50 meter skall ha ledstänger 
på båda sidor. Ledstänger eller motsvarande skall vara lätta att gripa om [6]. 

En annan viktig del är tillgängligheten. Det bör vara möjligt att även som rullstolsburen 
kunna ta del av informationen kring portarna. Det bör då finnas plats för manövrering 
och vändning av rullstolen. Dimensionerade vändmått som är lämpliga vid bedömning 
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av tillgängligheten för utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter [6]. Detta 
kan uppnås genom att låta vissa lämpliga ytor framför eller runt monumentet vara helt 
plana, exempelvis med en plattbelagd yta. 

2.2 Inspiration 
För att få inspiration och ökad förståelse för slussmiljö och sjöfart spenderades en del 
tid i Trollhättans slussområde. Miljön kring de olika slusslederna dokumenterades, för 
att senare komma att användas som underlag vid skissarbetet och modelleringen. 
Fotografering av mekanism utfördes också för att öka förståelsen för denna. Genom att 
beskåda maskineriet då detta verkade och utförde öppning och stängning av port, ökade 
förståelsen för dess funktion och teknik ytterligare. 

Kanalmuseet besöks årligen av tio tusentals turister och är ett av Trollhättans största 
turistmål tillsammans med intilliggande sluss och fallområde [13]. För att inte frångå 
kanalmuseets inriktning och koncept i tänkt arrangemang gjordes ett besök på museet. 
De modeller som fanns att ta del av gav en bättre 3D uppfattning kring hur området en 
gång såg ut jämförelsevis med tidigare information som hämtats ur foton och 
teckningar. Besöket gav ytterligare inspiration och fakta till fortsatt arbete samt en 
bekräftelse på att pågående modellbygge var motiverat. 

Besök i Västgötarummet på Trollhättans bibliotek gav ytterligare information och 
inspiration till examensarbetet. I Västgötarummet finns böcker, ritningar, tidsskrifter, 
dokument och dylikt där mycket information om Västra Götaland finns att tillgå. 

2.3 Idégenerering 
Efter informationsinsamlingen startades idégenereringen. Nya idéer kan genereras fram 
på flera olika sätt med hjälp av analysverktyg. I detta projekt användes främst 
Brainstorming (negativ och positiv), samt QFD (Quality Function Deployment), även 
kallad Kvalitetshuset [1]. 

2.3.1 Brainstorming 

Brainstorming är ett av de vanligaste och mest effektiva verktygen när det gäller 
idéskapande [1][5]. Det innebär att idéer får flöda fritt utan att någon kritik får ges. När 
detta verktyg används är det önskvärt och tacksamt att vid olika tillfällen låta andra 
oberoende personer medverka [4]. På detta sätt framkom en mängd olika förslag och 
funderingar kring projektet.  

Negativ Brainstorming användes senare för att generera eventuella felkällor så att dessa 
kunde förebyggas på ett tidigt stadium. 
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2.3.2 Skisser  

En hel del förslag och funderingar framkom tidigt i processen. Här är några tidiga 
skisser där vissa har bearbetats ytterligare. 

 

                                                                                  
                                                                                 Bild 2.1 

 

                                                                                  
                                                                                 Bild 2.2  

 

                      
Bild 2.3                                                                     Bild 2.4 

Bild 2.3 och 2.4 visar de första tankarna med att placera portarna på var sin sida av 
vägen. På detta sätt får man åka igenom portarna. Detta är ett av de koncept som har 
vidareutvecklats.  

Bild 2.1 visar ett budget förslag. Här 
har en port grävts ner halvvägs. Detta 
gör att porten ser ”upphittad” ut eller att 
den har legat i marken en längre tid och 
bit för bit kommit fram. Inspirationen 
är hämtad från filmen Apornas planet. 
Porten kan kompletteras med ett 
maskineri. 

Bild 2.2 visar ytterligare ett budget 
förslag. I detta arrangemang har två 
portar ställts upp mot varandra med en 
liten öppning emellan. Portarna är helt 
neutrala. Framför portarna är en 
vattenspegel placerad för att ge liv och 
återskapa befintlig miljö. Även här kan 
portarna komplettes med en eller två 
maskineri. 



 Planlösningar på slussportsarrangemang 
 
 

8 

                                                                                  
                                                                                Bild 2.5 

                                                                                   
                                                                                Bild 2.6 

                                                                                  
                                                                                Bild 2.7 

                                                                                  
                                                                                Bild 2.8.  

 

Bild 2.6 visar hur maskineriet som 
inbyggt kan se ut. Tanken med att 
bygga in maskineriet var från början att 
skydda det mot väder och vind som 
skulle kunna slita på det. Tanken här är 
inte att gå in till maskineriet utan att 
titta på det genom glasrutorna. 
Arrangemanget skulle kunna 
kompletteras med en dörr om intresse 
finns för närmare beskådande.  

Bild 2.7 visar ytterligare ett förslag på 
hur man kan bygga in maskineriet. 
Genom att placera en trappa i tänkt 
arrangemang kan man gå upp och även 
beskåda maskineriet med dess delar 
ovanifrån. Att bygga in maskineriet är 
inte bara för att skydda det utan även 
för att visa kanalleden med dess mur på 
sidorna. 

Bild 2.8 visar hur byggnaden kan 
tänkas se ut då hänsyn är tagen till den 
plats maskineriet kräver för svängrum 
vid öppning och stängning av port. 
Detta ger ett mer troligt intryck men tar 
desto mer plats. Vid jämförelse med 
bild 2.6 har här två maskinerier varit 
tanken. I bild 2.6 har heller inte hela
maskineriets delar tagits hänsyn till 
såsom svängrum. 

Bild 2.5 visar hur det skulle kunna se ut 
om vägen gick rakt igenom portarna in 
mot slussområdet. Portarna utgör då en 
enda stor passage. Detta är ett budget 
förslag som inte kräver så mycket 
sidoarbete. Maskineriet är till exempel 
inte med i detta arrangemang. 
Inspiration hämtad från Frankrikes 
Champs Elysee. 
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2.3.3 QFD, Kvalitetshuset 

Som ett nästa steg efter brainstormingen och skissandet användes QFD, kvalitetshuset. 
Detta för att generera fram de bäst lämpade förslagen med avseende på viktiga kriterier 
som till exempel kostnader, säkerhet mm [A:1][A:2].  

2.3.4 Modellbygge 

För att jämföra de olika förslagens lämplighet och för att i ett senare skede presentera 
förslag valdes det att bygga en modell med flyttbara portar och andra tillval såsom 
trappa, mur, maskineri, info tavla, vattenspegel, slusshus mm. 

Genom att bygga en modell i 3D kan en mer förståelig bild uppnås. Detta hjälper 
framförallt vid visning av de olika förslag som är presenterade. Då många förslag 
innehåller olika delar har de därmed valts att vara mobila. På detta sätt kan även 
betraktaren flytta runt modulerna för att finna den bästa platsen med de bästa delarna 
[E:1]-[E:10]. 

 

 
                                 Bild 2.9  Översiktsbild av modell som visar 
                                 tänkt område. 
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3 Resultat 
Slutligen valdes tre huvudförslag ut. Varje huvudförslag innehåller ett antal variationer 
med olika prisklasser och exklusivitet. De förslagen som valdes ut ansågs ha goda 
förutsättningar för att uppnå de förväntade resultaten. Här redovisas huvudförslagen 
som är placerade på tre olika platser. [För god överblick av förslag, se Bilaga G]    

3.1 Förslag 1, Utanför Kanalmuseet 

3.1.1 Placering vid Kanalmuseets högra sida 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.1 En port, ett maskineri, en gångbro 

 

 

3.1.2 Placering vid Kanalmuseets vänstra sida 

 

                                                                   
                                                                 Bild 3.2  En port, ett maskineri, en mur, 
                                                                 en gångbro. 

I detta arrangemang ingår en port 
med en lätt vinkel i förhållande till 
vägen och Kanalmuseet. På portens 
högra sida sitter ett maskineri fast. 
Maskineriet vilar även på en 
tillbyggd avsats/grund. Porten visas 
också med en gångbro. Bakom 
porten finns det möjlighet att ta sig 
från befintligt slusshus fram till 
maskineriet. Här har trappa, mur 
och vattenspegel valts att inte tas 
med. Arrangemanget kan 
kompletteras med en info-tavla.
[D:1] 

En port placeras på vägens vänstra 
sida med en vinkel från vägen. Gott 
om plats gör att en mur byggs till. 
På portens vänstra sida sitter 
maskineriet fast och hänger fritt 
cirka två meter upp från markhöjd. 
Porten är även utrustad med en 
gångbro. Intill arrangemanget kan 
en väl synlig info-tavla placeras. 
Slusshuset flyttas inte, utan står
kvar på befintlig plats intill 
Kanalmuseet. [D:2] 
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3.1.3 Placering vid Kanalmuseum 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.3  Två portar, ett maskineri, 
                                                                  två gångbroar, en mur, info-tavla. 

3.2 Förslag 2, Vid parkeringen 

3.2.1 Placering vid parkeringsplats, lyx 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.4  Två portar, två maskineri, 
                                                                  vattenspegel, vatten fall, info-tavla, 
                                                                  två gångbroar, trappa ner mellan portar. 

 

 
 
 
 

En port placeras med gångbro på 
var sin sida av vägen. Endast den 
vänstra porten har maskineri och 
mur.  En trappa kompletterar även 
portens vänstra del. Portarna är 
vinklade med vägen som går 
emellan. Info tavlan placeras intill 
arrangemanget. Slusshuset står 
kvar på befintlig plats. [D:3] 

 

Två portar placeras lätt öppnade 
på kullen vid parkeringen. 
Portarna har både gångbro och 
maskineri. Emellan portarna 
byggs en trappa och därmed kan 
den befintliga trappan som finns 
på platsen tas bort. På var sin sida 
rinner ett vattenfall som sedan 
samlas upp i en bassäng mellan 
port, trappa och väg. Info tavlan 
placeras lämpligen framför 
portarna på höger sida.
Arrangemanget kan ytterligare 
kompletteras med ett slusshus 
som placeras på vänster sida. 
[D:4] 
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3.2.2 Placering vid parkeringsplats, budget 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.5  Två portar, ett maskineri, info-tavla. 

 

3.3 Förslag 3, I Grönområdet 

3.3.1 Placering vid vänstra sidan av grönområde 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.6  Två portar, ett maskineri, en mur, 
                                                                  trappa i berget, vattenspegel, en gångbro, 
                                                                  flyttat slusshus, info-tavla. 

 

 

 

 

Två portar placeras även här med 
en öppning emellan. Här har dock 
båda gångbroarna uteblivit. Inte 
heller har mur, eller trappa upp 
till porten tagits med. Ett 
maskineri på den högra porten 
finns. Befintlig trappa som ligger 
till höger får vara kvar. Slusshuset 
flyttas inte från kanalmuseet. Info
tavlan placeras lämpligen framför 
portarna. [D:5] 

En port är naturell och den vänstra
har gångbro, maskineri, trappa och 
mur. En vattenspegel mellan de två 
portarna binder dem samman. En 
trappa uppför berget leder fram till 
slusshuset som är ditflyttat. 
Inramning av vattnet sker med 
plattor på den högra sidan. Detta 
förslag är också väl synligt från 
Kanalmuseets håll och kan väcka 
intresse. Info tavlan placeras på 
högra sidan framför portarna. [D:6] 
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3.3.2 Placering centrerat i grönområde, lyx 

 

                                                                   
                                                                 Bild 3.7  Två portar, två gångbroar, 
                                                                 två maskinerier, två trappor, slusshus, 
                                                                 vattenspegel, plattor, info-tavla. 

 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.8  Två portar, två gångbroar, 
                                                                  två maskinerier, två trappor, slusshus,  
                                                                  vattenspegel, plattor, info-tavla, fika plats. 

 

 

 

 

 

 

 

I detta arrangemang används två 
portar som har allt, dvs., gångbro, 
maskineri, trappa, och mur. Detta 
skall finnas på båda sidorna av 
portarna. Arrangemanget har även 
ett ditflyttat slusshus och en 
vattenspegel. Info tavlan placeras 
lämpligen centrerat framför 
portarna där den syns väl. [D:7] 

Bild 3.8 visar hur arrangemanget 
har kompletterats med två fika 
bord framför slussportarna. Detta 
för att göra det mer turistvänligt. 
Området runt fika borden och mot 
maskineriet är plattbelagda. 
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3.3.3 Placering centrerat i grönområde, budget 

 

                                                                   
                                                                  Bild 3.9  Två portar, två maskinerier, 
                                                                  grusplan, info-tavla. 

 

3.3.4 Placering centrerat i grönområde 

 

                                                                   
                                                                 Bild 3.10  En port, ett maskineri, en gångbro,  
                                                                 vattenspegel, en trappa, en mur 
                                                                 tak över maskineri, info-tavla. 

Två portar placeras ihop utan 
öppning emellan. Maskineri finns
på båda portarna. Detta förslag 
har inga gångbroar, trappor, 
murar eller vattenspegel. En info
tavla placeras väl synlig framför 
portarna. [D:8] 

 

En port med gångbro och 
maskineri placeras centrerat. 
Vattenspegel finns framför porten 
samt en mur som ramar in vattnet. 
En trappa på portens högra sida 
leder upp till maskineriet och 
bakom portarna. Ett tak byggs 
över maskineriet. Info tavlan 
placeras lämpligen i anslutning 
till maskineriet. [D:9] 
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4 Analys av resultat  

4.1 Port 
Det är lämpligt att blästra portarna och behandla dem innan de sätts upp i tänkt 
arrangemang. Detta ger ett rent och snyggt intryck samt skyddar portarna mot slitage 
och förlänger tiden mellan eventuellt underhåll.  

 

                                                                
                                                               Bild 4.1  Port med och utan kryss.  
                                                               Modellering i Alias Wavefront 

 

Används istället båda portarna kommer det att vara ”fyra” kryss, vilket är långt ifrån 
verkligheten och man bör därmed undvika detta. Då endast en port skall ingå i 
arrangemanget kan dock detta tillämpas med två tvärslå. 

4.2 Gångbro 

                                                                   
                                                              Bild 4.2 Gångbro.Modellerad i Alias Wavefront.  

Då portarna endast kommer att 
sticka upp ca fyra meter ovanför 
marken kommer inte det 
välbekanta ”krysset” att synas 
som förknippas med en slussport. 
På porten kommer endast ett ”v” 
att synas. För att ge porten ett 
tydligare utseende kan en tvärslå 
på vardera sida av framsidan 
svetsas fast. Detta gör att en port 
får två ”kryss”. Om endast en port 
kommer att användas i 
arrangemanget detta lämpligt.  

 

En gångbro över porten åter-
skapar miljön på ett effektivt sätt 
och ger dessutom porten ett mer 
levande intryck. Då förslagen 
anger att möjligheten finns att ta 
sig upp till gångbron, måste 
hänsyn tas till säkerheten. 
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Gångbron måste beläggas med ett halkskydd då träplankorna lätt blir halkiga av regn, is 
och frost. Kommer gångbron att ligga i höjd med fyra meter får det endast vara tio 
centimeter mellan stängerna [6]. Det gör att återskapandet inte blir tillräckligt bra, en 
rekommendation är att sätta plexiglas på befintligt staket för att undvika fallolyckor.  

4.3 Maskineri 
Då målet är att visualisera slussportens funktion och teknik på ett bra sätt, måste därmed 
den enda teknik som maskineriet innebär ingå. För att begränsa maskineriets yta 
kommer endast ett fåtal delar att tas med i arrangemanget. Delarna skall förmedla en 
god uppfattning om tekniken och hur maskineriet fungerar utan onödiga detaljer, för att 
på så sätt spara utrymme.  

Eftersom det är ogenomförbart med ett arrangemang där porten öppnas och stängs 
kommer inte heller maskineriets delar att röra sig. Detta förenklar behandling av 
portarna då de kan målas i ett fixerat läge. På så sätt blir ytan så beständig att den klarar 
av det slitage som nederbörd i olika former innebär, såsom barr, löv och annat. Intill 
maskineriet är det lämpligt att placera någon form av information som visar hur 
maskineriet fungerar, se vidare 4.7 Info-tavla. 

4.4 Trappa 
En trappa återskapar miljön väl då den automatiskt formar en liten mur på sidorna av 
portarna. Tillsammans med ett extra murverk och trappa visualiseras ett starkt intryck 
av en kanalled. Om det inte är tänkt att trappan skall beträdas måste den utrustas med 
exempelvis en låsbar grind eller staket som hinder. I vissa förslag är det dock tänkt att 
trappan skall användas. Då fallhöjden på trappan kommer att överskrida  0,50 meter 
måste den ha ledstänger på båda sidor som är lätta att gripa om [6].  

Enligt lag måste stegdjupet vara minst 25 centimeter, mätt i gångleden, och höjden på 
trappsteget minst 20 centimeter. I detta fall kommer trappstegens höjd vara i samma 
höjd, så här behövs ingen markering göras för avvikande trapphöjd [6]. 
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4.5 Vattenspegel 
En vattenspegel som ger illusionen av en kanal är att föredra för att arrangemanget skall 
bli så tilltalande som möjligt. En vattenspegel ger ett levande intryck och detta skapar 
en bättre uppfattning av hur portarna en gång såg ut i sin omgivning.  

 

                                                                                                             
Bild 4.3                                                  Bild 4.4                                  Bild 4.5 

 

Bilderna ovan visar förslag på hur en vattenbassäng kan se ut ovanifrån. Bild 4.3 visar 
en rak modell på bassäng för att ge formen på kanalleden. Bild 4.5 har ena sidan rak för 
att visa det föregående, men för att inte göra det för stelt har resten av bassängen fått 
mjukare former. Bilden i mitten visar ett tänkt vattenfall bakom två portar. Portarna är 
här lätt öppnade för att vattnet från fallet ska kunna rinna ner till bassängen. 

 

4.5.1 Riktigt vatten 

 

                                                                      
                                                                     Bild 4.6 

Att använda riktigt vatten är det bästa 
alternativet för att återskapa miljön. 
Dock är underhållskostnaderna höga. 
Placeras en vattenfylld bassäng i 
arrangemanget är risken stor att det 
samlas skräp såsom barr, löv, pollen 
eller liknande. För att förhindra att 
detta ligger och flyter kan vattnet få 
cirkulera genom att vattnet strömmar 
till en uppsamlingsplats som filtrerar 
bort skräpet.  
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                                                                             Bild 4.7 

 

                                                                             
                                                                              Bild 4.8 

4.5.2 Illusion av vatten 

 

                                                                            
                                                                          Bild 4.9                                                       

 

För att hindra att skräp och dylikt ska 
blanda sig med vattnet så kan en yta 
av plexiglas placeras över 
vattenspegeln (Bild 4.8). Då kan 
intresserade beträda denna yta och 
även gå fram till portens framsida för 
att titta närmare på konstruktionen. 
Vattnet syns genom plexiglaset och 
återskapar en verklighetstrogen bild 
och det är dessutom lätt att 
exempelvis sopa bort skräp som har 
hamnat där. 

En illusion av vattnet gör att 
problemen med ”riktigt” vatten 
uteblir. För att återskapa vattnet så 
mycket som möjligt kan en spegel
som reflekterar portarna vara ett 
lämpligt alternativ. Nackdelen är att 
spegeln lätt blir smutsig av regn och 
pollen. Det kan därför krävas 
kontinuerlig rengöring för att uppnå 
rätt mål. En målad plåt i en 
”vattenfärg” som blå-grön kan annars 
vara att föredra (Bild 4.9).  

Ett annat alternativ är att låta vatten 
rinna nerför ett lutande plan där 
skräpet samlas upp i botten (Bild 4.7). 
Detta kräver en pump som återför 
vattnet från botten till toppen, vilket 
ger höga kostnader både gällande 
inköp och underhåll.  
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                                                                         Bild 4.10 

 

 

 

4.5.3 Resultat från QFD 

Enligt gjord QFD-matris gavs följande resultat med högst poäng först: 

• Bassäng 

• Bassäng med strömmande vatten 

• Sandlåda 

• Målad plåt 

• Lutande plan 

• Plexiglas med vatten under 

• Riktig spegel 

I resultatet av QFD-matrisen har alla kundönskemål slagits ihop, dvs. både trovärdighet 
som ekonomiska förhållanden. Detta gör det svårt att visa att den kombinationen som 
får högst poäng verkligen är den bästa. Istället får de kundönskemål som är av mest vikt 
avgöra resultatet. Exempelvis om en låg budget ska hållas visar matrisen att en målad 
plåt eller en sandlåda, som visualiserar farleden, är mest lämpat. Dessa har däremot låga 
värden på trovärdighet och återskapande av miljön. Ska ett arrangemang skapas med en 
så trovärdig vattenspegel som möjligt krävs det att vatten ingår. Detta fungerar bäst med 
en vattenfylld bassäng. Detta leder dock till höga underhållskostnader. 

Det är invecklat att rekommendera ett förslag på vattenspegel då det finns så många 
aspekter att ta hänsyn till. Vill ett så trovärdigt intryck som möjligt skapas av en sluss 

Detta gör att den inte behöver 
underhållas på samma sätt som en 
spegel. Plåten kan vara lite strukturerad 
för att åskådliggöra vattnets 
egenskaper.  Annat material kan vara 
stenplattor eller att man behåller gräset 
som det är. För att öka turist-
attraktionen kan ett alternativ vara en 
bassäng fylld med sand (Bild 4.10). Då 
uteblir dock de reflektioner som 
portarna utgör i en vattenspegel eller i 
en annan speglande yta. Förslaget blir 
då en slags sandlåda där barn kan leka, 
tillsammans med fikabord och liknande 
blir det en samlingspunkt. 
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rekommenderas en bassäng utan cirkulation. Ett förslag då ekonomin styr är att 
visualisera vatten genom att använda en målad plåt. Båda förslagen ger en 
förhållandevis bra bild av en vattenled med en samtidigt relativt låg budget. [A:1][A:2] 

4.6 Mur 
En mur återskapar väl den miljö som portarna befinner sig i. Muren ger också ett intryck 
av att portarna har ett fäste och att det ser stabilt ut. En mur gör det hela också mer 
verklighetstroget då maskineriet lättare kan sammanfogas. Muren bör inte vara formad 
så att avsatserna blir som en trappa. Då krävs hinder eller ledstänger för detta, se vidare 
4.4 Trappa. Muren bör även vara utformad på så sätt att den hamnar i jämvikt med 
övriga delar av arrangemanget. För att återskapa befintlig mur kan formgjutnings 
avtryck av trovärdiga stenblock användas. Det blir lägre kostnader jämfört med att 
hugga ut nya stenblock med förhållandevis likvärdigt resultat. 

4.7 Info-tavla 
En informationstavla som placeras intill arrangemanget ger en bra bild av hur tekniken 
fungerar. Med beskrivande text och bilder kan en bra uppfattning av funktionen 
åstadkommas. För att ytterligare visa dess teknik kan sekvensbilder som visar hur 
maskineriets olika delar arbetar vid öppning och stängning av porten illustrera detta väl.  

4.8 Förslag 1, Utanför Kanalmuseet 
Närheten till kanalmuseet bidrar till att en placering av port här ger ökad 
attraktionskraft. Ett problem är att det finns mycket berg i marken. En eventuell port 
måste därmed kapas i rätt höjd och lutning för att passa in. Möjligheten finns också att 
spränga bort delar av berget. Detta för att en grund för porten ska få plats. Då portarna 
endast är fyra meter höga kommer det befintliga slusshuset att synas bakom dessa, samt 
att slusshuset redan har en lämplig placering med tanke på miljöåterskapandet. 

4.8.1 Placering vid Kanalmuseets högra sida 

 

                                                                         
                                                                 Bild 4.11 Placering utanför Kanalmuseet                                       

Platsen möjliggör endast att en 
port kan ställas mellan väg och 
museum. Nackdelen med denna 
placering är att porten lätt 
”försvinner” i jämförelse med
kanalmuseet och slusshuset. 
Porten måste dessutom vinklas för 
att inte kännas alltför inklämd. 
Denna vinklas då lämpligast så att 
öppningen blir mot vägen. Det 
gör att vägen verkar som kanal. 
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Vinklingen av porten utesluter dock placeringen av en trappa upp till portens gångbro. 
Maskineriet sitter på höger sida av porten, vilket sticker ut en bra bit utanför portens 
bakre och högra sida, därför är vinklingen av porten nödvändig. Detta för att 
maskineriet då ska få plats och inte sticka in i museet.  

Informationstavlan placeras lämpligen framför porten på höger sida för att vara lätt att 
ta del av och samtidigt få en överblick över både port och dess maskineri.  

Höjdskillnaden som råder i marken kommer här väl till nytta. Skillnaden mellan högsta 
punkten och lägsta punkten är ca tre meter. Detta gör att maskineriet kan vila på marken 
genom att fylla upp med jord upp till maskineriet på aktuell plats. På samma sätt byggs 
en väg bakom porten upp till portens topp. Detta möjliggör för den intresserade att titta 
närmare på porten från gångbron och även ha en överblick på maskineriets delar.  

En vattenspegel är tänkt i detta arrangemang då ytan är för liten för att vattenspegeln 
skall komma till sin rätt. Här får istället vägen så gott som den kan verka som kanalled. 

Förslaget återskapar bara en liten del av den befintliga miljön, på grund av platsbristen. 
Porten måste kapas i lämplig höjd och lutning om detta alternativ väljs. En del av berget 
som finns i marken måste ändå sprängas bort så att grunden för porten får plats. Det 
positiva är att slusshuset redan finns på plats. Även om det inte står i rätt förhållande till 
porten så skapar porten tillsammans med huset ett tilltalande arrangemang. [E:2] 

4.8.2 Placering vid kanalmuseets vänstra sida 

 

                                                                   
                                                                 Bild 4.12 Placering utanför Kanalmuseet. 
 

Info tavlan placeras lämpligen utmed vägkanten, för att åstadkomma god överblick över 
porten med dess omgivning. Befintligt slusshus bidrar också till en väl återskapande 
miljö. Marken har en påfallande höjdskillnad intill vägen men är i övrigt platt. För att 
minska på arbetet kan porten placeras på den plana ytan lite längre ifrån vägen. Risken 

En port på vänster sida av vägen 
ramar in och leder turister till 
kanalmuseet. Porten vinklas så att 
”öppningen” även här blir mot 
vägen. Vägen bidrar också till en 
naturlig kanalled. För att 
återskapa miljön byggs en mur 
längs portens vänstra sida. Detta 
ger tillsammans med ett maskineri 
på samma sida ett tilltalande 
arrangemang som lockar 
människor att komma nära och 
titta.  
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är då att porten kommer allt för långt ifrån kanalmuseet och slusshuset för att de ska 
kunna kopplas samman. [E:1] 

4.8.3 Placering vid kanalmuseum 

 

                                                                   
                                                                 Bild 4.13  Placering vid Kanalmuseet. 

 

Detta arrangemang har samma nackdelar och fördelar som ovan två nämnda förslag. 
Maskineriet på vänster sida kommer att sitta för högt för att kunna beskådas från 
markhöjd, vilket gör att en grund med någon form av väg eller trappa som leder dit 
måste byggas. Står man istället på vänster sida av arrangemanget kan man beskåda det i 
ögonhöjd men missar närheten till maskineriet. Arrangemanget uppfyller kraven för 
miljöåterskapandet väl då slusshuset finns på plats samt att det ligger intill kanalmuseet. 
Info-tavlan placeras väl synlig från vägen på vänster sida. Kan även kompletteras med 
extra information vid maskineriet. [E:3] 

 

4.9 Förslag 2, Vid parkering 
Med denna placering blir arrangemanget väl synligt från ”alla” håll, det vill säga de 
vägar som leder till och från kanalmuseet. Det blir svårt att missa arrangemanget för 
dem som kommer med bil och ställer sig på anslutande parkering. Även här utnyttjas 
fallhöjden väl. Det finns dessutom gott om plats för två portar med maskineri.  

I marken kan det dock ligga en del rör som kan försvåra arbetet vid eventuell utgrävning 
för exempelvis grund till portar. Platsen kan även ligga för långt ifrån Kanalmuseet med 
tillhörande slusshus för kunna koppla dem samman. 

 

 

En port med gångbro på var sin 
sida av vägen placeras för att på 
detta sätt utnyttja vägen som en 
kanalled. Trafiken som leder 
emellan såsom bil-, cykel, och 
gångtrafik kommer att uppleva en 
”slussning” upp eller ner. För att 
betona vattenleden ytterligare kan 
asfalten målas i lämplig ”vatten” 
färg, det vill säga med en blå-grön 
nyans. Vägen ger dock bara en 
illusion då den inte stämmer helt 
överens eftersom denna inte går 
ända ut till portens sidofästen. 
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4.9.1 Placering vid parkeringsplats, lyx 

 

                                                                   
                                                                  Bild 4.14  Placering vid parkering med fall. 

Arrangemanget är tilltalande då de två portarnas övriga delar är symmetriskt 
arrangerade. Slusshuset som alternativt kan flyttas från befintlig placering kan störa det 
”symmetriska” intrycket. Placeras lämpligen på portarnas högra sida för att synas bäst 
plus att det finns gott om utrymme där.  

Portarrangemanget kommer även här att ligga en bit från kanalmuseet, men är istället i 
blickfånget från alla håll. Ett problem kan vara alla rörledningar som ligger marken vid 
eventuell utgrävning för att få plats med vattenfall och grund för portarna. Info tavlan 
placeras på höger sida framför porten och kan därmed läsas ifrån vägen. [E:4] 

4.9.2 Placering vid parkeringsplats, budget 

 

                                                                
                                                               Bild 4.15  Placering vid parkering. 
                                                                

 

Placeringen av portarna på denna 
plats medger en naturlig fallhöjd 
som kan utnyttjas genom att 
placera en trappa emellan. På var 
sin sida av trappan rinner vatten 
som sedan samlas upp i en 
”bassäng” mellan portarna, 
trappan och vägen. Detta ger ett 
trovärdigt intryck av slussning ner 
eller upp vid gång till eller från 
bilen på befintlig parkering.  

Två portar på platsen ger ett 
tilltalande utseende. Fallhöjden 
medger god visualisering av en 
slussmiljö då nivåskillnaden är 
stor framför och bakom portarna. 
Här finns ingen vattenspegel, utan 
endast ett maskineri på den högra 
porten, uppskattas som tillräckligt 
för att återskapa och visa tekniken 
väl. Höjden kan också utnyttjas 
att placera maskineriet på, som då 
lätt kan beskådas från ögonhöjd.  
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Detta ger ett mycket prisvärt arrangemang där det ändå framkommer hur portarna en 
gång såg ut med tekniken kring maskineriet. I övrigt kan en hel del information på info-
tavlan som lämpligen placeras nedanför portarna täcka upp informationsinnehållet. 
Befintlig trappa som ligger till höger kommer att få vara kvar. Detta medför dock att 
passage mellan portarna uteblir. [E:5] 

 

4.10  Förslag 3, Vid grönområde 
Här finns gott om plats för alla tänkbara förslag. Marken är redan plan och underlättar 
vid placering av eventuella arrangemang. Höjdskillnaderna i bakkant kan tillämpas på 
ett tilltalande sätt. Placeringen är såpass nära museet att de knyts samman. Det är inte 
nödvändigt att flytta på slusshuset då det befinner sig i blickfånget, dock åskådliggör en 
flytt av slusshuset, en mer verklighetstrogen bild.  

4.10.1 Placering vid vänstra sidan av grönområde 

 

                                                                   
                                                                  Bild 4.16  Arrangemang med maskineri,  mur, 
trappa,                                                       flyttat slusshus samt infotavla. 

 

Här finns gott om plats för en stor vattenspegel som återskapar miljön på bästa sätt. Att 
marken är platt där portarna kommer att stå underlättar. För att rama in vattnet placeras 
plattor eller liknande. På den högra sidan kan extra plattor läggas för att visa att det är 
möjligt att gå där för att komma vidare till trappan. Detta förslag är också väl synligt 
från Kanalmuseets håll och kan väcka intresse för de som besöker Kanalmuseet. 

Arrangemanget kan dock ge en osymmetrisk bild i och med att en port är helt naturell.  
Slusshuset bör flyttas från befintligt läge för att komma närmare arrangemanget. Info-
tavlan placeras lämpligen framför portarna och vattenspegeln, kan kompletteras med 
ytterligare en info tavla för att visa tekniken vid enbart maskineriet. [E:6] 

I detta förslag har den ena porten
valts att vara naturell. Det vill 
säga en port utan gångbro, trappa, 
mur och maskineri. På högra 
porten kommer istället alla dessa 
moduler att finnas. Genom att 
utnyttja fallhöjden kan placering 
av maskineri på berget utföras. En 
trappa som byggs uppför berget 
leder fram till slusshuset. Bakom 
och på berget kan intresserade ta 
del av maskineriets alla delar på 
nära håll, då detta är i samma 
höjd. 
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4.10.2 Placering centrerat i grönområde, lyx 

 

                                                                   
                                                                 Bild 4.17  Placering centrerat i grönområde. 

Detta förslag kommer att uppfylla ställda krav väl och ge ett tilltalande utseende med 
tydlig information om hur det en gång såg ut. Detta förslag med alla moduler på plats 
kan dock göra att det ser för stort och svulstigt ut. Kostnaderna för arrangemanget och 
underhållet blir höga. För att göra detta mer tilltalande för exempelvis turister kan 
placera fikabord vid platsen vara lämpligt. [E:7] 

4.10.3 Placering centrerat i grönområde, budget 

 

                                                                   
                                             Bild  4.18  Placering i grönområdet.  

En info tavla bidrar till att förenkla uppfattningen av funktionen väl hos port och 
maskineri. Dessa placeras synligt på båda sidor men så att beskådning av portens 
framsida samtidigt som maskineriets delar möjliggörs. Arrangemanget uppfyller delvis 
kraven och här blir kostnaderna låga jämfört med ovan nämnda lyx arrangemang. En 

Det finns gott om utrymme vid 
”Grönområdet”, som kan utnyttjas 
väl, marken är platt och relativt 
öppen. Detta gör att två trappor på 
sidorna om portarna kan få plats 
utan att det ser för trångt ut. Det 
blir nu möjligt att promenera upp 
på bron för närmare beskådning 
av arrangemang och maskineri. 

I detta förslag på arrangemang 
kommer portarna stå ihop, det vill 
säga att det inte finns någon 
öppning mellan dem. Eftersom att 
portarna varken öppnar eller 
stänger sig får man en lugn bild. 
Det blir ett stabilt arrangemang. 
Att portarna står ihop kan dock ge 
en känsla av att det är ”stängt” 
och inte välkomnande. 



 Planlösningar på slussportsarrangemang 
 
 

26 

lämplig komplettering kan vara att avgränsning och förtydligande av arrangemang 
utförs. Detta uppnås med en plattbelagd eller grusad/sandad yta. [E:8] 

4.10.4 Placering centrerat i grönområde 

                                                                

                                                                
                                                               Bild 4.19   Placering i grönområdet.  
                                                               Naturella portar med vattenspegel och  
                                                               flyttat slusshus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endast en port i ett slussports-
arrangemang räcker för att visa 
hur portarna en gång såg ut. I 
verkligheten verkade dock två 
portar tillsammans, så kravet på 
återskapande blir lite lägre ur det 
perspektivet. Genom att ha mur, 
trappa, gångbro, och vattenspegel 
kan ändå återskapandet av miljön 
vara tillfredställande. Genom att 
bygga ett litet tak över 
maskineriet skyddas det mot att 
barr, löv, mossa och regn vilket 
sliter på maskineriets delar. 
Maskineriet är emellertid inte helt 
inbyggt, då det är öppet från två 
sidor under taket, vilket gör 
maskineriets delar väl synliga.
[E:9] 
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5 Slutsatser 
Syftet med arbetet var att ta fram ett antal möjliga förslag som medger en god 
planlösning, där fokus lades på slussportarnas mekaniska detaljer. Detta skall 
visualiseras på ett tilltalande sätt och den aktuella miljön skall återskapas. 

Alla förslag är tydligt arrangerade för att på ett begripligt sätt förklara slussportarnas 
mekanik. Förslagen är tilltalande och återskapar aktuell miljö. Hänsyn har även tagits 
till ekonomi. Ett antal olika förslag i olika prisklasser och skiftande exklusivitet har 
redovisats. 

En viktig slutsats är att portarna inte ska behöva stag, stöd eller liknande. Portarna, som 
inte överstiger fyra meter klarar av att enbart vara fastgjutna i en betonggrund. Detta 
förenklade arbetet och en tilltalande miljö och omgivning som stämde överens med 
landskapsbilden kunde lättare åstadkommas. Hänsyn har också tagits till de lagar och 
grundförutsättningar som finns. 

De tre platserna som anges för placering av arrangemang är alla mycket bra och 
passande. Den mest flexibla platsen är dock enligt förundersökningen, placeringen i 
grönområdet, där flest kombinationer är möjliga. 

Ett antal förslag har presenterats som uppfyller aktuella krav. Uppskattningsvis kommer 
turister och andra intresserade bli nyfikna och vilja titta närmare på slussportarna, då 
samtliga förslag är tilltalande och begripliga. På detta sätt kommer informationen och 
den kunskap som finns inbyggd i arrangemanget att spridas vidare till dem som besöker 
platsen. 
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5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Rekommenderar att fortsatt arbete läggs på att placera ett arrangemang vid 
grönområdet. Detta för att det finns gott om utrymme för de flesta förslagen. Här kan 
olika moduler väljas beroende på kostnad och hur mycket som vill visas. Exempelvis 
kan en port sättas upp, som nästa år kanske utökas med ytterligare en port, maskineri, 
trappa etc. Det ultimata är att allt slutligen kommer att finnas på plats. Med allt på plats 
medges en god uppfattning om hur portarna såg ut med dess omgivning. För att även 
vara så turistvänligt som möjligt rekommenderas att så småningom även placera ut 
fikabord eller rastbord. 

En info tavla krävs för detta arrangemang, så att portens historia, samt maskineriets 
teknik och funktion tydligt framkommer. Alternativet till en info-tavla kan vara att 
placera ut ett antal tavlor som beskriver olika delar på arrangemanget. Exempelvis kan 
en placeras vid maskineriet, en vid portens framsida och baksida, en på gångbron i det 
fallet då den är tänkt att beträdas, en vid vattnet om så finns, en vid trappan samt en vid 
muren. 

Ett alternativ eller möjligt tillval till informationstavlan kan vara att placera ut en skärm 
med ett fåtal knappar på. Genom att trycka på knapparna kan intresserade se på skärmen 
hur en animerad film visar hur porten öppnas och stängs. Samtidigt, eller i en sekvens 
efter, visas hur maskineriets delar arbetar tillsammans för denna rörelse. Genom att 
exempelvis ha två knappar där det visas hur portarna öppnas på den ena och stängs på 
den andra kan intresserade få möjligheten att vara slussvakt. Är risken stor att skärmen 
kommer att vandaliseras eller liknande kan den placeras i Kanalmuseet där övervakning 
finns. 

Ett annat tänkbart sätt att använda animerad film till, är att visa hur en slussning går till. 
Visa närbilder på vad som ändras eller rör sig när exempelvis tömning av vatten eller 
fyllning av vatten i slussfållan förekommer. Sedan visas en profilbild på slussen där det 
visar hur och vart vattnet kommer in eller åker ut. Detta kan ge en bättre förståelse för 
hur en slussning fungerar. 

För att betona eller förstärka vissa delar i arrangemanget ytterliggare kan belysning 
hjälpa. Exempelvis då bassäng är planerad att ingå, kan denna lysas upp genom 
utplacerade spotlights under vattenytan. Att rikta belysning från marken upp mot 
portarna kan förstärka intrycket då detta skapar effektfulla skuggor. För att betona 
maskineriets delar och teknik passar det utmärkt att belysa detta på ett 
uppseendeväckande sätt.  
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A:1  QFD Kvalitetshuset,  Vatten 
 

              QFD-Kvalitetshuset: Vatten

                       Viktning

Se ut som vatten 5
Trovärdig sluss 5
"gå på" 1   
Låg budget 4
Underhållsfritt 3
Säkerhet 2
Smälta in i miljön 5
Turistvänligt 5
Resultat 156 155 84 74 60 115 135

Placering 1 Bassäng

2 Bassäng med strömmande vatten

3 Sandlåda

4 Målad plåt

5 Lutande plan

6 Plexiglas med vatten under

7 Riktig spegel

Kund-
önskemål

Produkt-
egenskaper
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A:2   QFD Kvalitetshuset, Plats/Placering 
 

                           QFD-Kvalitetshuset: Slussportar

                            Viktning
Återskapa miljö 5
Visa mekanism 5
Tilltalande arrangemang 4   
"Förstå" mekanism 3
Använda befintliga delar 5
Låg budget 4
Säkerhet 4
Turistvänligt 4
Resultat 106 186 192 238 121 117 144 198 25 108 44 84 182 40 134 54

Placering topp tio: 1 Två maskineri

2 Öppna/Vinklade

3 Ett maskineri

4 Två portar

5 Slusshus

6 Info-tavla

7 V på port

8 gångbro

9 Vatten

10 Animering

Kund-
önskemål

Produkt-
egenskaper
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B  Karta över aktuellt område 
 

 
 
Cad fil. Lantmäterimyndigheten, Trollhättan. 
Vy över Kanalmuseum med närliggande område. 
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C:1  Foto, Vid Kanalmuseum 
 
 

 
Fotograferat av Anna Setterby 
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C:2  Foto, Vid parkering 
 
 

 
Fotograferat av Anna Setterby 
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C:3  Foto, Vid Grönområdet 
 
 

 
Fotograferat av  Anna Setterby 
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D:1 Skiss, Vänster sida om väg vid Kanalmuseum 
 
 
 

 
Tecknat av Anna Setterby 
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D:2  Skiss,  Höger sida om väg vid Kanalmuseum 
 
 

 
Tecknat av Anna Setterby 
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D:3  Skiss,  På båda sidor om vägen vid Kanalmuseum 
 
 

 
Tecknat av Jessica Sundin 
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C:4  Skiss,  Vid parkering 
 
 

 
Tecknat av Anna Setterby 
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D:5  Skiss,  Vid parkering, budget. 
 
 

 
Tecknat av Jessica Sundin 
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D:6  Skiss,  Vänster sida i grönområde 
 
 

 
Tecknat av Jessica Sundin 
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D:7  Skiss,  Centrerat i grönområde, budget 
 
 

 
Tecknat av Anna Setterby 
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D:8  Skiss,  Centrerat i grönområde 
 
 

 
Tecknat av Jessica Sundin 
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D:9  Skiss, Centrerat med en port 
 
 

 
Tecknat av Anna Setterby 
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E:1  Modell,  Vänster sida av väg vid Kanalmuseum 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:2  Modell,  Höger sida av väg vid Kanalmuseum. 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:3  Modell,  På båda sidor om vägen vid Kanalmuseum 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:4  Modell,  Vid parkering 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
 



 Planlösningar på slussportsarrangemang 
 
 

49 

E:5  Modell,  Vid parkering budget 
 
 

 
Modellbygge. Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:6  Modell,  Vänster sida i grönområde 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:7  Modell,  Centrerat i grönområde, budget 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:8  Modell,  Centrerat i grönområde 
 
 

 
Modellbygg: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:9  Centrerat med en port 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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E:10  Modell,  Översiktsfoto 
 
 

 
Modellbygge: Anna Setterby och Jessica Sundin 
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F  Ritning över aktuella slussportar 
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G  Översikts matris: Olika Förslag 
 

 
Förslag 6 och 7 har högst antal ”x” och uppfyller satta krav på lämpligt vis. 

Port Mur Trappa Maskin Gång-bro 
 

Info- 
tavla 

Vatten- 
spegel 

Sluss-
hus 

Alternativ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2    

Förslag 1  

x      x  x  x  x 

Förslag 2  

x      x  x  x   

Förslag 3  

 x x    x   x x  x 

Förslag 4  

 x   x   x  x x x  

Förslag 5  

 x      x  x x   

Förslag 6  

 x x   x x  x  x x x 

Förslag 7  

 x  x  x  x  x x x x 

Förslag 8  

 x      x  x x   

Förslag 9  

x  x  x  x  x  x x  


