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Drottning Kristinas sluss 1642 Polhemsslussen 1755

Nils Ericson-slussen 1850 Karl Johan-slussen 1935
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• Minska översvämningsrisken i Mälaren

• Trygga dricksvattnet.

Varför bygger vi om Slussen? 



1400 m3/sek285 m3/sek

Avbördning – Nu och sen…
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Nuvarande anläggning Ny anläggning
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Två kompletta avbördningssystem projekterade av Skanska Teknik

Avbördningssystemet till Slussen består av:
• Två rostfria luckor med:

• Spännvidd 35 respektive 37m x7x1,5m vikt 80 ton
• Höjd 7m
• Tjocklek 1,5m

• El-hydraulisk drivning
• Is-frihållningssystem med falsvärme och bubbelanläggning
• Styrsystem
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Beställarens önskemål och krav

• Bottenlagrad klafflucka
• Ingen synlig mekanik över 

kajplan
• Driftsäker
• Lång livslängd (100år)
• Minimal miljöpåverkan
• Passa till fastställd kanal 

geometri 
• Klara kommande 

vattenståndsnivåer
• Begränsad schaktdjup
• Estetisk överfall

Hur klarar vi av att möta dessa krav
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Steg 1 - Hitta rätt teknisk lösning för luckans drivmekanik
Vikta beställarens krav och jämföra alternativen mot varandra

Pugh matris

Studie och insamlande av information från ca. 50 
befintliga anläggningar i Europa och USA



Steg 2 - CFD analyser
CFD analyser:
• Statiska och hydrodynamiska 

laster för alla luckvinklar
(input till statiska ber.)

• Flödesriktning, hastighet före 
och efter lucka (input till 
utformning av kanalbotten)

• Lastvariationer över tid (input 
utmattning ber.)

• Vågbildning nedströms 
luckan

• Flödesbild över luckkrön
(estetisk överfall)

Analyserna är utförda Symetri
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Steg 3 - Modellförsök
Modellförsök utförda 
hos Vattenfall i 
Älvkarleby.
Modellskala 1:20 
(38m/20=1,9m)

Mål, att verifiera:
• Hydrodynamiska 

krafter
• Ev. vibrationer i 

lucka
• Klargöra vart stenar, 

stockar tar vägen
• Vågbildning 

nedströms lucka
• Estetisk luckkrön
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Steg 4 Lastberäkningar, jämförelse mellan 
handberäkningar, CFD & Modellförsök
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Steg 5 FEM analyser
Utförda analyser för olika luckvinklar
• Statisk hållfasthet
• Buckling
• Egenfrekvens
• Utmattning
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Steg 6 Korrosionstest

Fastställa stålkvalité för:
• Lucka → (Duplex 1.4462)
• Axlar → (Duplex 1.4462)
• Skruvförband → (Bumax SDX)

Erfarenheter från proven
• Oväntat många prov drabbades av spaltkorrosion 

Typiska konstruktionsdetaljer sänktes ner i saltsjön under 6 månader
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Steg 6 Modell och tillverkningsritningar 

Luckan är av fish-belly typ
• Ger en vridstyv konstruktion

Luckans uppbyggnad
• Tvåsidigt vattentryck
• Manluckor för service underhåll
• Spant
• Styvare
• Bordläggning Mälaren 12-14 mm
• Bordläggning Saltsjön 10-12 mm
• Utbytbara luckkrön
• Underhållsfria lucklager
• Botten och sidotätningar av EPDM
• Reglering sker i luckans överkant 
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Montage  

SlusskanalAvbördnings-
kanal
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Nedsänkning i avbördningskanalen



Tack för oss!
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