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1. STADSBILD OCH STADSLIV

Stadsbilden nu
Stadsbilden vid Slussenområdet utgörs i öst-västlig riktning av mötet mellan Mälaren och Saltsjön och

de öppna vyerna ut över vattenrummen. Mot norr ser man Gamla stans bebyggelsefront och breda

kajer. I söder möter det breda, bebyggda gattet mellan Maria- och Katarinabergen. Det Södermalmska

gatunätet strålar samman här i en bred nisch i stadsfronten. Några kvarter bort från Slussen står

bebyggelse på kajnivån medan vyn vid Slussen präglas av däck i olika plan, som är öppna under eller

har bebyggelse ovanpå eller inbyggd. Gamla stan är sammanbyggd med Södermalm med breda broar

och det av konstruktioner täckta näset som är genomskuret av slussrännan.

Nyttoanläggningar har alltid präglat stadsbilden på näset. I äldre tider fanns här försvarsverk,

anläggningar för sjöfart och fiske, slussanordningar samt kvarnar som drog nytta av kraften i det for-

sande vattnet. Och så förstås anläggningar för landtrafiken mellan norr och söder. Dagens nyttoan-

läggning är helt inriktad på landtrafiken och själva slussen används mest för turist- och nöjesbåtar.

Kajerna vid Gamla stan används sedan länge för trafikleder med omfattande genomfartstrafik.

Kapaciteten på de andra trafikpassagerna över Mälaren räcker inte för att klara efterfrågan. Munkbro-

leden tjänstgör som extraresurs för trafik som inte får plats på Centralbron och så länge inte en 

trafikled finns öster om Skeppsbron kommer Munkbroleden att få bära trafiken mellan nordöstra och

sydöstra stockholmsregionen. Det finns en bred önskan att få bort genomfartstrafiken från Gamla stan

men det har ännu inte gått att få politisk enighet om medlen härför.

Nya Slussen
I tävlingsprogrammet har begärts att anläggningen ska dimensioneras för att klara dagens trafikflöden.

Andra programkrav som kommer att få betydelse för stadsbilden är dels en bussterminal, som har större

kapacitet än dagens, dels en anläggning som medger ett större utflöde av Mälarvatten. Stadsmiljön

runt Slussen (bebyggelsen och landskapet) hör till de mest karakteristiska i Stockholm. Platsen kräver

således inga nya stora bebyggelsegrepp för att bli bra. Terrängformen och utblicken över stadsland-

skapet gör platsen så vacker och intressant att uppgiften snarast handlar om att utveckla en teknisk-

organisatorisk lösning som vad gäller rumsutformning och uttryck framhäver platsens kvaliteter. Det

skulle i och för sig räcka med en fin utformning av de element som begärts i programmet. 

Vi ställer oss därför frågande till nya stora och iögonenfallande byggnadsverk i förslagen, t.ex.

byggnaden och gångbron i Smultronstället, bostadskvarteren i Strömmar, parterren, mediateket och

brotornen i Sött möter salt, gångbron i Öppna platsen och isväggen i Öppna Söderström.

Näs eller vatten
Även fortsättningsvis behövs således broar av ansenlig bredd och samtidigt behövs nya kanaler för

vattenflödet. Detta påverkar utformningen av näset. Ska man behålla så mycket landnäs som möjligt

eller ska man i stället öppna för vattnet? Utrymmen under breda broar är inte attraktiva att vistas på,

varför det inte är en förlust ur denna synpunkt att öppna för vatten. Å andra sidan kan man åberopa

näsets historia, med byggnader och anläggningar, som bundit ihop Gamla stan och Södermalm och

gjort vandringen mellan dessa intressant. Bland tävlingsförslagen har ”Smultronstället” behållit mest

av näset medan övriga i varierande grad har tagit bort detta till förmån för bassänger eller kanaler.

Fri sikt under broarna är en egenskap som efterlysts i programmet. 

Förslagen är olika härvidlag och de förslag som ger bästa förutsättningarna är de som riktar ram-

perna mellan Skeppsbron och Stadsgårdsleden mot ett mellanplan i anläggningen på Södersidan i

stället för mot kajplanet

Bedömningsgrunder   
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Däckets omfattning
Dagens anläggning är sammansatt av broar som förbinder trafiklederna på Gamla stans kajer med

gator på Södermalm och ett lock över tunnelbanan. Däcket fick sin storlek av att den bangård, som

låg här, måste överbryggas för att nå trafikramper norr om denna. I tävlingsprogrammet har begärts

att däcket inte ska göras större än vad som är motiverat av funktionen. Detta har tolkats olika i de

inlämnade förslagen. 

Förslag som lägger Stadsgårdsleden i det fria har ett mindre däck och om man bygger över leden

blir däcket givetvis större. Med överbyggd trafikled uppnås den stora fördel som en från trafik fredad

kaj kan ge avseende bullermiljö och minskad barriäreffekt. Om man sträcker ut däcket österut som

exempelvis i förslaget Öppna Söderström får man ytor som blir svåra att befolka och ger en ödslig-

het, som förslaget väl illustrerar.

Bebyggelse under däcket
Av topografiska skäl och till följd av krav på höjder i förhållande till befintliga anläggningar kommer

broar och däck att ligga relativt högt på Södermalmssidan. En stor volym bildas under däcket. Förslagen

visar på olika sätt att utnyttja denna volym. I sex av förslagen har man valt att utnyttja denna för i

huvudsak en bussterminal. Eftersom dessa förslag även har Stadsgårdsleden liggande i det fria så ryms

inte så mycket mer under däcket än bussterminalen. Både trafikled och bussterminal skapar barriärer

för kontakterna mellan kajplanet och däcksplanet. I förslaget Luta ligger trafikleden under däcket i ett

avsnitt. Vid detta finns en trafikfredad kaj. Den i Luta valda lösningen ger dock inte heller plats för

mycket mer än trafikled och bussterminal under däcket. Förslaget Strömmar visar en lösning med tra-

fikleden under däcket men där man även får plats med relativt stora utrymmen för kommersiell verk-

samhet genom att bussterminalen placerats i Katarinaberget. En bra kommersiell anläggning skulle

tillföra nya värden i sig och vara positiv för stadslivet vid Slussen. Strömmar har en bra lösning med

lokaler intill den trafikfredade kajen. Förslaget innehåller även bra gångkommunikationer mellan kajen

och vidare mot söder.

Bebyggelse på Södermalmstorg
Arkitekten William Olssons Slussenförslag innehöll bebyggelse på Södermalmstorg, vilken dock aldrig

kom till utförande. Med denna avsågs bland annat att minska torgets ödslighet. I flera av tävlings-

förslagen finns bebyggelse. Flera har byggnader i torgdäckets norra kant. Motivet för detta är att

skapa en rygg som ger lä för nordanvind och de innehåller restauranger och caféer som kan utnyttja

söderläget för uteserveringar under sommarhalvåret. 

Några förslag innehåller stora byggnader vid Östra Slussgatan (Götgatans förlängning). Bland

platsens positiva egenskaper är utsikten mot Riddarfjärden, Gamla stan och Saltsjön. Förslagen visar

att det går att förena önskemålen om utsikt med bebyggelse om denna ges en måttlig utsträckning.

Bebyggelse på torget kan ge en positiv rumslighet och de publika lokaler som hjälper till att befolka

platsen.

Bebyggelse framför KF-huset
Trafikanläggningen vid Saltsjöutfarten hör till de delar av Slussen- komplexet som måste rivas vilket

ger anledning till att pröva användningen av detta välbelägna område. Flera tävlingsförslag har

bebyggelse framför KF- huset. Man kan här se att en byggnad som inte är för hög skulle kunna till-

föra värden och till och med bli ett positivt tillskott i stadsbilden. Mycket talar för att utrymmet fram-

för KF-huset är lämpligt för en ny bussterminal. En sådan behöver inte ha flera våningar än två och

kan byggas över med lokaler för andra ändamål.
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Stadsliv
Med begreppet stadsliv avses här mänskliga aktiviteter utomhus, bl.a. det sociala livet på stadens

gator, torg, parker och kajer. 

Situationen nu
Slussen är en av stadens viktigaste kommunikationsnoder som dagligen passeras av stora mängder

människor. Betydligt färre går hit för att det är trevligt att vistas här. De vistelseytor som idag finns

vid Slussen är i stor utsträckning störda av trafikbuller. 

• Ryssgården är en viktig omstigningsplats mellan bussar och tunnelbana. Ytan används även som
salutorg. Platsen är Slussens trevligaste med utsikt mot Gamla stan och sittmöjligheter i soligt läge.

• Södermalmstorg är kringskuret av trafik och har ett blåsigt lokalklimat. Platsen har inga vistelse-
värden idag utan är endast en plats att passera. Inslag av grönska finns i form av fåtal träd och
bågformade spaljéer. Vid torgets västra fasader finns uteserveringar.

• Sjöbergsplan är en mindre park, belägen mellan Stadsgårdsleden och Söderström. Det avskilda
och bullerutsatta läget gör dock att parken har få besökare.

• Karl Johans torg består av en öppen hårdgjord yta vid Karl Johan-slussen. Det nedsänkta torget
är kringgärdat av trafik och har därigenom låg attraktion. Den sydvända gradängtrappan i anslut-
ning till ryttarstatyn är ett positivt inslag liksom att slussen ger möjlighet till kontakt med vatten
och båtar. 

• På andra sidan om Karl Johan-slussen ligger Slussterrassen, en hårdgjord yta att passera som är
utan attraktivitet.

…och sedan
Tävlingsresultatet visar att området skulle kunna utvecklas till ett attraktivt stadsrum. Visserligen

kommer ljudnivån stora delar av året och dygnet att präglas av trafikalstrade ljud, men om miljön i

övrigt är attraktiv finns förutsättningar för betydligt större användning än i dag. Potential finns såväl

vid kajerna som uppe på däcket. 

Bland tävlingsförslagen finns några som med engagemang behandlat frågan, som till exempel

Sött möter Salt och framför allt Smultronstället och Strömmar som har både fina anläggningar vid

kajerna och på Södermalmstorg. Strömmar får extra poäng för den trafikfria södra kajen och för loka-

lerna under däck, som rätt använda kan bidra till att göra Slussen till en målpunkt med rikt stadsliv.
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Kriterier
Förslagen studeras med avseende på nät och funktioner såsom säkerhet, orienterbarhet, tillgänglighet

och framkomlighet samt fri höjd. Även dagens Slussenområde har bedömts med samma parametrar.

Situationen nu

»Ett godtagbart biltrafiknät«

• Trafiksäkerheten vid Slussen är idag godtagbar, det förekommer dåliga siktsträckor och korsning-
ar med för höga hastigheter. 

• Orienterbarheten är idag svag. Rutten måste tänkas ut tidigt och vägvalen kommer nära inpå
korsningarna. Viktiga kopplingar är Munkbron med Katarinavägen, Skeppsbron med Götgatan/
Hornsgatan och Söder Mälarstrand med Stadsgården. Mindre viktig är kopplingen mellan kaj-
planet och Södermalms övre delar då den kan åstadkommas via Torkel Knutssons gata och
Folkungagatan. – Dagens Slussen har flera begränsningar vad gäller fri höjd. Det finns begräns-
ningar på 3.2 m, vilket får betraktas som svagt. 

• Dagens Slussen har bra framkomlighet för personbilar. På förmiddagen är det dock kö från Horns-
gatan samt Stadsgårdsleden mot Skeppsbron, men detta beror främst på begränsad kapacitet på
Skeppsbron i nordlig riktning. Denna köbildning har påverkat framkomligheten i de flesta förslagen
negativt, på grund av besvärliga låsningar och växlingar mellan trafikströmmar.

»Ett knappt godtagbart cykeltrafiknät«

• Trafiksäkerheten vid Slussen är knappt godtagbar, det förekommer korsningar med stora biltrafik-
flöden som kan ha höga hastigheter. 

• Orienterbarheten är idag knappt godtagbar. Svåra rutter med flera vertikala förflyttningar efter
varandra. Viktiga kopplingar är Götgatan/Hornsgatan respektive Katarinavägen med Skeppsbron
och Munkbron samt Söder Mälarstrand med Stadsgården.

• Dagens Slussen har knappt godtagbar framkomlighet för cykeltrafiken. Stora korsningar med för-
dröjningar samt långa omvägar.

»Ett knappt godtagbart gångtrafiknät«

• Trafiksäkerheten vid Slussen är godtagbar, det förekommer korsningar med stora biltrafikflöden
som kan ha höga hastigheter. 

• Orienterbarheten är idag knappt godtagbar. Svåra rutter med flera vertikala förflyttningar efter
varandra. Viktiga kopplingar är exempelvis Västerlånggatan/Gamla stan med Götgatan och
Hornsgatan samt tunnelbanestationen med Djurgårdsfärjan/Skeppsbron (idag är det risk att man
hamnar på Stadsgården).

• Dagens Slussen har svag framkomlighet/tillgänglighet för gångtrafiken. Stora korsningar med
fördröjningar samt långa omvägar. Långa, trånga gångtunnlar med trappor.
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussarna
Slussen är idag en av de viktigaste omstigningspunkterna i Stockholms innerstad. Framkomligheten

är tämligen god, men busslinjerna från Skeppsbron söderut tvingas till en besvärlig sväng via

Pelikanslingan för att nå hållplatsen i anslutning till T-baneentrén på Katarinavägen.

Bytesrelationerna mellan stadsbussar och underliggande bussterminal är trånga och ger ett otriv-

samt intryck.

Det uppstår ibland trafiksäkerhetsrisker då resenärer springer över Katarinavägen mot ”röd

gubbe” för att hinna med bussarna mot Skeppsbron eller Munkbron. Hållplatsområdena är idag hårt

belastade på grund av det stora antalet trafikanter och antalet ankommande bussar, som kan ha svårt

att rymmas.

Kriterier

Framkomlighet

• I förslagen har bussarnas framkomlighet bedömts på grundval av eventuellt föreslagna busskör-
fält och samband med biltrafiken och dess framkomlighet.

• Möjligheten av att utnyttja eventuella busskörfält för flera linjer i olika relationer har värderats. 

Hållplatser

• Hållplatsområdets närhet till T-baneentrén liksom möjligheterna att på ett trafiksäkert sätt
inrymma nödvändigt antal bussar på hållplatserna har också varit en viktig utgångspunkt vid
bedömningen.

Vändningsmöjlighet

• Kravet på möjlighet att vända för att få en flexibel användning av bussar har varit ett villkor.

Bytesrelationer

• Gångvägar och avstånd mellan stadsbussarnas hållplatser, bussterminal, och Djurgårdsfärjan har
ingått i bedömningen.

Möjligheter till förbättringar och bearbetning

• I de delar där vi kunnat konstatera brister i förslagen har en översiktlig bedömning gjorts över
möjligheterna till omarbetning eller kompletteringar.

Bussterminalen
Dagens bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna är Stockholms största terminal. Den har både

många bussavgångar och resande. Den är samlokaliserad med Saltsjöbanan. Terminalen ligger på den

yta som en gång var bangård med godshantering, varför utformningen har varit i hög grad styrd av

de utrymmen som friställdes när bangården togs bort. En av grundidéerna för att ge Saltsjöbanan /

Tvärbana ett nytt läge i Katarinaberget har varit att avlasta gångtrafiken mellan bussterminal och

tunnelbanan.

Fördelarna med dagens bussterminal:

• Relativt ytsnål terminal

• Gångavståndet från avstigningen till tunnelbanan är kort
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Bristerna med dagens bussterminal:

• Kopplingen till tunnelbanan är kapacitetssvag med köbildning och trängsel

• Svårt för resenärerna att nå stadsbussarna från terminalen

• Väntemiljön är utomhus utan klimatskydd

• Väntemiljön är utsatt för buller- och avgasexponering

• Bristande trafiksäkerhet då resenärer måste korsa busskörbanorna i den mycket intensiva termi-
nalen

• Överskådligheten är inte bra

Kriterier
Följande parametrar har studerats särskilt vid utvärdering av förslagen

Kontakt med tunnelbanan och stadsbussarna

• I bedömningen har man särskilt undersökt att kopplingen till tunnelbanan och stadsbussarna har
givits korta och handikappanpassade gångvägar och att förbindelserna har haft tillräcklig kapa-
citet för de stora resandeflödena. För att bibehålla eller öka kollektivtrafikens attraktivitet är det
mycket viktigt att byten kan ske på enklaste möjliga sätt. En snabb och enkel koppling till stads-
bussarna har ansetts vara viktig för att kunna minska belastningen på tunnelbanan. I samman-
hanget har man även bedömt om kopplingen från terminalen och tunnelbanan till
Djurgårdsfärjorna har kunnat förbättras.

Terminalmiljön

• Utifrån faktorer som ljusförhållanden, möjlighet att se ut, upplevd trygghet, klimatskyddade vänt-
utrymmen, utrymmen för kringservice, ljud och avgasexponering samt orienterbarhet m.m. har en
bedömning gjorts av förslagens resenärsmiljö. En bedömning har även skett med avseende på
arbetsmiljön för bussförare och annan personal där krav på god överblickbarhet, sund arbetsmiljö,
rastlokal m.m. har bedömts.

Terminalens funktion

• I en mer teknisk bedömning har vi tittat på faktorer som; konfliktrisker med övrig trafik vid in-
och utfart, av- och påstigningsplatsers antal och placering, uppställningsplatser, trafiksäkerhet i
terminalen, att bussarna har utrymme nog för att klara de nödvändiga rörelserna. Särskilt har
även beaktats att resenärerna kan röra sig säkert till och från bussarna.

Möjligheter till förbättringar och bearbetning

• I de delar där vi kunnat konstatera brister i förslagen har en översiktlig bedömning gjorts över
möjligheterna till omarbetning eller kompletteringar.

Kostnader och genomförande

• I en grov bedömning har man även bedömt förutsättningarna för ett utförande av de föreslagna
anläggningarna med fungerande trafik under byggtiden. Även anläggningskostnader har grovt
uppskattats
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4. SJÖFART

Karl Johan-slussen som är ca 80 m lång, 10 m bred och 3,5 m djup (på Saltsjösidan) betjänar främst

fritidsbåtstrafik men även sightseeingbåtar och charterbåtar. Dessutom fungerar den som utryck-

ningsväg för brandförsvar, polisbåt och kustbevakning. Den är normalt stängd på vinterhalvåret.

Under sommarhalvåret 2003 gjordes drygt 8000 slussningar.

Kajerna sydöst om dagens sluss används av restaurangfartyg och flytande vandrarhem innan Birka-

terminalen tar vid i öster. Norr om slussen på Saltsjösidan finns dels utryckningsfartyg, Djurgårdsfärjor

och charterbåtar. Norr om slussen på Mälarsidan finns en småbåtshamn och restaurangfartyg.

Karl Johan-slussens höj- och sänkbara slussportarnas maskineri kärvar idag p g a rörelser i hela

slusskonstruktionen. 

Kriterier

Kapacitet

• Här vägs slusstorlek in och andra kapacitetsavgörande faktorer.

Fri höjd 

• Den fria höjden för sjöfarten under broarna. Det är positivt med ökad fri höjd.

• Angöringsplatser innan slussning: Ledverk studeras och eventuella möjligheter att lägga till vid
en närliggande kaj.

GC-trafik

• Gångbron i kajplanet studeras där det är en fördel att ha separerat bron från slussportarna.
Annars kommer man inte över när man tappar vatten.

Navigerbarhet

• Förslagets tydlighet för en båtförare studeras samt konfliktpunkter mellan olika trafikslag. 

Djurgårdsfärjorna 

• Möjlighet att angöra förslagets bryggor.

Tillkommande funktioner

• Möjlighet till utveckling i framtiden.

Jämförelse med dagens situation
Det största problemet som framkommit är Djurgårdsfärjornas angöring på Stadsgårdskajen vid tapp-

ning av Mälarens vatten ut i Saltsjön. Vid full tappning kommer det att strömma ut minst 475 m3/s

i detta snitt och då är angöring till Stadsgårdskajen närmast Slussen näst intill omöjlig. Att placera

den tillkommande avbördningen mot Gamla stan är i detta hänseendet bättre. En mängd konflikter

kan uppstå om Djurgårdsfärjorna måste korsa trafikflödet till och från Karl Johan-slussen. Dessa frå-

gor måste beaktas i nästa fas av projektet.

När det gäller slussdimensioner, utformning mm är det svårt att skilja på de olika förslagen. I stort

sett alla har behållit den nuvarande slussens dimensioner, vilket är acceptabelt.

Det är viktigt att det finns ledverk runt slussen, dels för att kunna angöra före slussning, dels för

trafikregleringen.
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5. AVBÖRDNING

Granskningen har omfattat avbördningskapacitet i driftskede och byggskede, reglerbarhet (t ex luck-

anordningar), enkelhet, behov av erosionsskydd, vattenomsättning vid lågvatten samt hur väl anord-

ningarna för avbördning är redovisade.

Dagens avbördningskapacitet är otillräcklig. Sex tävlingsförslag redovisar en godtagbar ökning –

i något fall med god marginal. Två förslag presenterar otillräcklig kapacitet.

6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

Dagens slussanläggning är belägen i ett område med extremt besvärliga grundförhållanden. Detta har

medfört ett flertal blandade grundläggningssätt. Inom delar av området mot Saltsjön har en för

Sverige oprövad pålningsmetod med s.k. Frankipålar använts vilket medfört stora sättningar som fort-

farande pågår. Lokalt har konstaterats en sammanlagd sjunkning på 250 mm. Resterande delar har

grundlagts dels på utbredda plattor på grusåsen, dels på träpålar. Under ca 35 procent av broytan

finns lokaler för handel och service uppdelade på flera nivåer.

Konstruktionen är i huvudsak uppförd i armerad betong. De använda materialen hade allmänt sett

dålig beständighet. Skadorna på konstruktionen är främst relaterade till nedbrytning av brobaneplat-

tornas betong, men även till sättningar på grund av bristfällig grundläggning. 

Kriterier
Den tekniska utvärderingen av dagens anläggningar visar att merparten av konstruktionerna måste

rivas och byggas upp från grunden. 

Förslagen har bedömts med avseende på grundläggning och konstruktioner. För grundläggning har val

av grundläggningsmetod och dess omgivningspåverkan på befintliga byggnadsverk bedömts.

Redovisade konstruktioners egenskaper har studerats utifrån konstruktiv utformning samt hur till-

gänglighet för drift, underhåll och inspektion kan tillgodoses.

Jämförelse med dagens situation
Samtliga förslag har bedömts som tekniskt genomförbara, men flera förslag innehåller tekniska

svårigheter där det förutsätts både temporära och permanenta avancerade grundkonstruktioner. En

om- och nybyggnad inom området kräver att väl genomtänkt teknik tillämpas. Skonsamma grund-

läggningsmetoder måste nyttjas vilket de flesta förslagen även har redovisat. Dagens konstruktions-

yta är ca 40 000 m2. De inlämnade förslagens ytor varierar mellan 24 000 m2 och 68 000 m2.

Dagens konstruktion innehåller 24 delområden. Samtliga förslagsställare har eftersträvat större

konstruktiva områden, vilket medför lägre kostnader för drift och underhåll.
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

De kommersiella förutsättningarna för detaljhandel är olika i jämförelse med kontor och hotell.

Caféers och restaurangers kommersiella förutsättningar skiljer sig också från andra kommersiella

verksamheter.

Att Slussenområdet kan fungera som ett bra kontorsläge är självklart. Den kommersiella fram-

gången styrs helt och hållet av den rådande ”kontorsmarknaden” vid tiden för etableringen. 

Även för hotell- och konferensanläggningar är Slussen ett utmärkt läge. Den rådande efterfrågan

på hotell och konferensrum vid tidpunkten för byggnation avgör intresset för etablering av dessa

verksamheter. 

De flesta caféer är beroende av ett visst kundflöde i området. Detta beror på att kundbeteendet

är förhållandevis spontant, särskilt gäller detta s k coffee shops som gärna etablerar i terminaler, på

gågator och andra välbesökta platser. 

Något annorlunda förhållanden gäller caféer i s k utsiktslägen, vid kajer, högt uppe i hus med

utsikt etc. Dessa är ofta beroende av säsong och väderlek. Trivselfaktorn är här av stor betydelse.

Gemensamt för dessa är att lönsamheten ”på helårsbasis” blir tveksam. 

Restauranger kan etableras i vitt skilda lägen; mitt i city, men också mycket perifert. Restau-

rangens profil, koncept och personal är avgörande för framgången. Restauranglägen med utsikt kan

vara en fördel för etableringen men ingen förutsättning för framgång. 

Beträffande kommersiell detaljhandel används begreppen A-, B- och C-stråk. Definitionsmässigt

är detta en kombination av kundfrekvens och detaljhandelsetableringar. 

Vid bedömningen av respektive förslag konstaterar vi vilken typ av stråk som uppstår i de lägen där

detaljhandelsetableringar föreslås. 

Trafikanter och inköpsmönster
En väsentlig utgångspunkt gäller vilken typ av kunder som kommer att befinna sig på det framtida

Slussenområdet.

Slussen är en terminal för kollektivtrafiken. Varje dag befinner sig ca 240 000 personer på Slussen

för att resa kollektivt. Trafikanternas inköpsbeteende är helt styrt av deras egen resesituation – att

komma i tid till nästa färdmedel, till jobbet, till dagis, till kvällsaktiviteter etc. Antalet trafikanter vän-

tas öka i framtiden.

Trafikanterna gör relativt små inköp. Om antalet trafikanter är stort kan det ibland finnas kom-

mersiella förutsättningar för flera butiker av samma sort i terminalen. Jämför Stockholms central som

har tre pressbyråbutiker.

Ibland kan trafikanten ta en lite större kasse med på bussen, t-banan t ex av dagligvaror. Detta

inträffar om trafikanten har relativt långt till en dagligvarubutik från hemmet eller en bättre butik på

terminalen.

Köpcentrum
Slussen har idag ett litet köpcentrum, Galleria Slussen, ca 3 000 kvm, varav ca 1 800 kvm dagligva-

ror (Coop Konsum). Galleria Slussens kunder är trafikanter som uträttar ärenden här samt boende och

arbetande i närområdet. Galleria Slussen har mycket liten dragningskraft på andra kundgrupper.

Kan Slussen vara en intressant etableringsplats för detaljhandel som ej har trafikanter som

huvudsaklig kundgrupp? Detta förutsätter att det finns ett stort antal kunder som föredrar att göra

flera av sina inköp av dagligvaror och/eller urvalsvaror (konfektion) och sällanköpsvaror (sport o fri-

tid) på Slussen istället för någon annanstans i Stockholms city eller i t ex ett köpcentrum i Söderort

eller Norrort. Följande egenskaper måste gälla för ett köpcentrum med stark attraktionskraft.
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God tillgänglighet för kunder 
Slussen har mycket god tillgänglighet med kollektiva transportmedel dit trafikanter kan ta sig på 10-

15 minuter från hela Norrmalm, City, Gamla stan och Södermalm. Detta gäller även boende söder om

Slussen. Totalt bor ca 500 000 personer i dessa områden. 

Stort antal butiker 
För att en sådan kommersiell etablering skall fungera gäller att butiksytan är tillräckligt stor, 20 000

-30 000 m2 butiksyta och 70-100 butiker. Köpcentrumet måste fungera som ”destination”. Kunderna

söker upp köpcentrumet för att ”shoppa, träffas och trivas”.

Stark konkurrenskraft 
Butikskoncept och miljö måste vara konkurrenskraftiga i förhållande till det utbud/miljö som finns i t

ex Ringen, Söderhallarna, Farsta Centrum, Sergels torg, Drottninggatan och Gallerian.

God fysisk utformning 
Den fysiska utformningen av butiksplan, kommunikationerna mellan butiksplan, tillgängligheten från

gatuplan måste vara optimal.

Saluhall
Etablering av saluhall är förknippad med många problem. Det är svårt att etablera saluhall på en plats

som ej haft en tradition av saluhall. Att etablera saluhall kräver därför mycket lång kommersiell uthål-

lighet. Ett annat problem är svårigheten att hitta bra butiker att etablera i en saluhall. I Stockholm

finns Hötorgshallen, Östermalmshallen och Söderhallarna. Det är tveksamt om det i Stockholm finns

marknad för ytterligare saluhallar.

8. TRYGGHET

Huvudprincipen är att alla nödvändiga gångstråk skall vara gena, väl belysta och sakna nischer eller

skymda ytor. Antalet stråk skall vara få så att de blir väl befolkade under stora delar av dygnet. Vidare

bör en stor del av dessa stråk vara ”konstituerade”, d.v.s. kantade av byggnader med boende och verk-

samheter med fönster och dörrar mot stråket eller av stadsrum med sociala aktiviteter.

Kriterier

• Gångstråken mellan Gamla stan och Söder: genhet, hinder, frekvens, konstituering, fickor, utblickar

• Kopplingar mellan kollektiva transportmedel: genhet, hinder, konstituering, fickor, utblickar

• Torg och öppna ytor: närhet till gångstråk, storlek och form, användning, konstituering, utblickar

• Orienteringsmöjligheter: gångnätets struktur, omstigningarnas struktur, samband, målpunkter
och stråk, utblickar.

• Eventuella svårigheter att senare ordna skalskydd till utrymmen efter stängningsdags eller dit all-
mänheten inte skall ha tillträde.

Befintlig konstruktion bedöms ha genomgående relativt låga nivåer avseende ovanstående kvaliteter.

Uppskattningsvis ligger den i ungefärlig nivå med de sämsta förslagen.
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Kriterier
För att erhålla en god ljudmiljö på vistelseytor inom tätort, där människor ska kunna uppehålla sig

för samtal, rekreation eller avkoppling, gäller ett riktvärde på 55 dBA ekvivalentnivå per dygn för bul-

ler från vägtrafik. Ekvivalentnivåer över 55 dBA försvårar möjligheten att föra ett samtal. För ytor som

skapas särskilt för vistelse, som kajpromenader och olika anläggningar vid vattnet, är behovet av låga

bullernivåer större än för t ex torgytor med torghandel eller uteserveringar.

För luftkvalitet finns miljökvalitetsnormer som är bindande nationella föreskrifter. Den svåraste

normen att klara i gatumiljö är den för partiklar och kvävedioxid. Dessa ska vara uppfyllda senast

2004 respektive 2005. För inomhusluft, i t ex bussterminaler, finns inga normer men utomhusnormen

är ett bra riktvärde som kan användas.

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Dagens situation 
Dagens bullersituation är mycket dålig och platser att vistas på med nivåer under 60 dBA återfinns

endast på museigården.

Med dagens utformning överskrids miljökvalitetsnormer vid överdäckningens mynningar, vid

Hornsgatan och vid bussterminalen där avgasexponeringen är hög. Övriga ytor där folk vistas har en

acceptabel luftkvalitet tack vare den öppna och välventilerade miljön.

Jämförelse med dagens situation 
Bullerkartläggningen av de olika förslagen visar att man kommer ner mot 55 dBA på enstaka ytor, ofta

endast museigården. Alla alternativ – utom Öppna platsen – får en bättre ljudmiljö än idag, dock bara

knappt acceptabla och svaga nivåer. Endast Strömmar får ett godtagbart ljudklimat.

Vid bedömningen av luftkvaliteten kan konstateras att alla utom Intermezzo medför en bättre

luftkvalitet än nuläget. Skillnaderna mellan alternativen är dock relativt små.

10. GENOMFÖRANDE

För att genomföra något av förslagen krävs omfattande provisoriska lösningar som är relativt lika i

alla förslagen.

Trafik under byggtiden
En av de befintliga broarna mellan Södermalm och Gamla stan kommer att rivas under den tid som

den nya förbindelsen byggs. All trafik kan dock inte rymmas på den kvarvarande bron. Trafiken mel-

lan Gamla stan och Katarinavägen samt Hornsgatan bör därför, åtminstone under högtrafik, stängas

av för bilar och endast vara öppen för bussar, nyttotrafik, cyklar och gående. Denna åtgärd ger dock

inte tillräcklig kapacitet och trafiklösningarna bör därför även kompletteras med temporära broar på

ömse sidor om Slussen mellan Söder Mälarstrand och Munkbron respektive Stadsgårdsleden och

Skeppsbron.

Mellan Södermalmstorg och den nya broförbindelsen i Skeppsbrons förlängning kommer normalt

också en temporär bro att behövas.

Tunnelbanan
Många av tävlingsförslagen (Luta, Strömmar, Sött möter Salt, Vidd, Öppna Söderström) redovisar nya

gångförbindelser under befintliga spår med anslutning till plattformarna. För utförandet krävs tem-

porära spårbryggor för tre eller alla fyra spår som gångtunneln passerar under. 

Arbetena måste utföras i förväg och under tågfria tider (nätter).

Nacka/Värmdöbussarna
Den existerande bussterminalen för Nacka/Värmdötrafiken kommer inte att kunna vara kvar under

ombyggnadstiden och det behövs en kombination av åtgärder för att upprätthålla trafiken. Saltsjö-

banan måste vara omlagd till sin nya ändstation i ett tidigt skede, varför en temporär bussterminal

vid Sickla eller Hammarby Sjöstad med omstigning mellan buss och Saltsjöbanan eller Tvärbanan kan

vara en lösning. Omdirigering av vissa busslinjer till andra tunnelbanestationer kan vara en annan åtgärd.

Sannolikt kommer det dock ändå att bli nödvändigt att upprätthålla en temporär på- och avstig-

ningsmöjlighet på kajplanet med gånganslutning till tunnelbanestationen.
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Tågtrafik
Saltsjöbanan måste flyttas innan arbetena inom nuvarande stationsområde kan genomföras. Några

provisorier för denna trafik bör därför inte bli aktuella.

Vattenområdet och båttrafiken
Fångdammar av dubbla spontväggar kommer etappvis att erfordras på båda sidor om Slussen för att

kunna utföra arbetena för de nya avtappningskanalerna.

Båttrafiken genom nuvarande Karl Johan-slussen kommer att vara avstängd under en stor del av

ombyggnadstiden på grund av erforderliga temporära broar på ömse sidor om Slussen samt alla tem-

porära och permanenta anläggningsarbeten i vattenområdet.

Båttrafiken hänvisas då till Hammarbyslussen.

Avbördning av vatten
Nödvändig kapacitet för avbördning vatten under byggskedet antas minst motsvara den sammantag-

na för nuvarande avtappningskanal och Karl Johan-slussen.

Detta ger ett något mindre komplicerat genomförande för de tävlingsförslag där dessa befintliga

funktioner bibehålls (Strömmar, Luta och Vidd). 

Fortsatt utredning får visa om avbördning kan tillåtas ske enbart genom Norrström och Stallkanalen

under normala vattenförhållanden och med hjälp av Hammarbyslussen under extrema situationer.

Hammarbyslussen måste då förses med erosionsskydd på botten samt stängas för båttrafik då den

används för avbördning.

Ledningssystem
Slussen passeras av några mycket stora och viktiga huvudledningar där varje omläggning innebär ett

komplicerat och kostsamt arbete. Med tanke på att rivnings- och förändringsarbetet av Slussens kon-

struktioner och anläggningar måste ske etappvis går det knappast att finna ett läge inom arbetsom-

rådet dit ledningarna i ett tidigt läge kan flyttas och sedan ligga ostörda under resten av ombygg-

nadstiden. En omläggning av de genomgående huvudledningarna bör därför lösas i förväg med ett

nytt permanent läge väster om Slussen utanför det blivande arbetsområdet. Ledningsprovisorierna

kan då begränsas till att säkerställa det lokala distributionsnätet.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

Slussen är idag en svårstädad plats, där nedskräpning, klotter och olaga affischering är märkbara

inslag i stadsbilden. Många trappor, trånga och mörka gångar och ytor under söndervittrande betong-

däck, bidrar till en upplevelse av smutsig och otrivsam stadsmiljö.

Bland de åtta bedömda förslagen återfinns lösningar som uppskattas som billigare och mer lätt-

skötta än dagens skötselytor, men där återfinns även förslag som uppskattas som väsentligt dyrare

och mer svårskötta. Varje förslag har analyserats främst utifrån ytstorlek, ytdefinition/-innehåll, ytor-

nas möjlighet att skötas på ett effektivt sätt, skötselkrävande inslag av anordningar och objekt. 
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12. EKONOMI

Investeringar
Kostnader och intäkter redovisas i prisläge januari 2004. Vid beräkning av möjligheterna till inkom-

ster har en bedömning av långsiktigt hållbara hyresnivåer använts.

Drift, skötsel och underhåll
Den årliga totalkostnaden för drift, skötsel och underhåll av idag allmänt tillgängliga ytor är 7-8 mnkr.

Av detta bekostar gatu- och fastighetskontoret och SL tillsammans 5-6 mnkr. Stadsdelsförvaltningens

skötsel kostar idag knappt 2 mnkr i köpta entreprenadtjänster. Därutöver kompletteras de köpta tjän-

sterna med vissa manuella renhållningsinsatser av personal i arbetsträning.

Den kostnadsberäkningen av förslagen har baserats på nuvarande ekonomiska nyckeltal för en

normal skötselnivå, men i något fall med hänsyn tagen till behov av en mer intensiv skötsel för att

uppnå rimlig kvalitetsnivå. För terminalytor och trafikantutrymmen har SL’s erfarenhetsvärden använts. 

Kommersiella ytor eller andra ytor som ej omfattar stadens eller SL’s skötselansvar har ej med-

räknats i bedömningen.

Underhåll av de bärande konstruktion utförs med långa intervall (10-30 år) och kostnaderna

redovisas ej här.
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1. STADSBILD OCH STADSLIV

På Södermalmssidan anläggs ett däck med bebyggelse, framskjutet som en bastion mot Stads-

gårdskajen. Både utsikten från Söder och stadsfronten sedd från norr förändras påtagligt. Trafiken

mellan Gamla stan och Södermalm går på en samlad bro som har ramper i mitten, vilka leder till

Stadsgårdsleden, som är inbyggd på ett mellanplan under däcket. Denna lösning ger en bilfri kaj på

Södersidan och bra fri sikt under broarna. 

Förslaget erbjuder ett antal nya platser att vistas på både för socialt liv och för umgänge med

vattnet: Det nya Södermalmstorg, Slusstorget, Rysstorget, Karl Johans-trappan, södra kajen och nya

gångbroar och pirar. Därtill kommer lokaler inomhus i butiksgalleria och saluhall under däcket och

publika lokaler i byggnaderna på däcket. Platserna är utformade för att ge lä och bra sydvända ute-

platser. Förslaget utgörs av ett antal byggnader och rum som är medvetet sammansatta till en hel

anläggning. Trafikfunktionen är nertonad till förmån för andra värden. 

Däcket med dess kanter, kajer och broar är väl formade. Iögonenfallande delar av förslaget är ny

bebyggelse både på Södermalmstorg och framför KF-huset. Den förra har en arkitektonisk utformning

med en skala, horisontalitet och upprepningseffekt som stämmer dåligt till befintlig bebyggelse som

är variationsrik och har vertikal karaktär. Det är svårt att acceptera den drastiska förändring av

Slussenområdet, som skulle bli följden av bebyggelsen på Södermalmstorg. Byggnader kan vara av

värde här men måste anpassas i volym och arkitektur till situationen. Förslagets stora styrka ligger i

greppet med en inbyggd Stadsgårdsled, behandlingen av de olika stadsrummen och i utformningen av

innehållet under däcket.

Strömmar
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Förslaget har en trafiklösning med en bro med slits för trafiken till och från kajplanet på Södermalm.

Stadsgårdsleden har flyttats in bakom en galleria. Detta har gett en bilfri kaj på Södermalmssidan

samt bra gångtrafikkopplingar mellan Gamla stan och Södermalm. I Katarinavägen ligger en sidolagd

bussgata. Cykeltrafiklösningarna är i huvudsak dubbelriktade.

»Ett svagt biltrafiknät«

• Bra säkerhet, bra orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Alla relationer finns

• Kravet på fri höjd uppfylls, kan eventuellt förbättras

• Dagens framkomlighet klaras inte

• Sidoförlagd bussgata i Katarinavägen påverkar orienterbarhet, utrymme och korsningspunkter
negativt

• Dålig geometrisk utformning i korsningen Hornsgatan/Götgatan

• Cirkulationsplats i nedre nivån ger bra säkerhet, men trafiken kan inte regleras

»Ett relativt bra cykeltrafiknät«

• Bra säkerhet, relativt bra orienterbarhet, relativt bra framkomlighet

• Bra kopplingar i nedre planet och över slussen i kajplan

• Dubbelriktade cykelbanor mellan Södermalm och Gamla stan ger bra orienterbarhet och fram-
komlighet

• Utformningen av cykellösningarna i de tvåfiliga cirkulationsplatserna måste studeras närmare

• Bussgatan är negativ ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt

»Ett bra gångtrafiknät«

• Mycket bra säkerhet, mycket bra orienterbarhet, relativt bra framkomlighet/tillgänglighet

• Kajer fredade från biltrafik

• Överlag bra kopplingar mellan de olika nivåerna (hissar bör tillskapas vid Ryssgården och
Stadsgårdstrappan)

• Dubbelriktade cykelbanor är negativa ur tillgänglighetssynpunkt

• Bussgatan är negativ ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussar – »En lösning med möjligheter att utvecklas«
Katarinavägen och förlängningen av Hornsgatan möts i en cirkulationsplats. I anslutning till Slussplan

utförs ytterligare en cirkulationsplats. Ett busskörfält i sydlig riktning redovisas från Munkbron mot

cirkulationsplatsen vid Slussen. En särskild sidolagd bussgata mot nuvarande T-baneentré illustreras

längs Katarinavägen

Förslaget uppvisar en del goda idéer som t ex det sydgående busskörfältet från Munkbron mot

Slussen och den sidolagda bussgatan med hållplatser i nära anslutning till T-baneentrén. 

Det som saknas i förslaget är ett viktigt norrgående busskörfält mot Skeppsbron vilket dock bör

vara möjligt att tillfoga genom en breddning av bron. Vidare måste bussgatans hållplatsområde ses

över så att tillräckliga siktsträckor uppnås för korsande gående. I förslaget klaras inte bussarnas fram-

komlighet då de drabbas av bilarnas dåliga framkomlighet.

Bussterminal – »En något svag lösning«

• Placering under Katarinavägen norr om tvärbanan. Huvudsakligen i bergrum.

• Dockningsterminal i två plan. Undre planet - avstigning. Övre planet - uppställning och påstigning.

• Resenärsutrymmen i inomhusmiljö. Bussutrymmen under tak.

• Lösningen med bergrum och betongkonstruktioner bedöms bli exceptionell dyr

Terminalmiljön

• Under jord utan dagsljus med möjliga och allvarliga problem m.a.p. avgaser och buller

• Påstigningshallen har en god placering tillsammans med tvärbanan, men avstigningshallen är
avskild och har en mycket dålig miljö

Kontakt med tunnelbanan

• Nya trappor till plattformen har tillskapats, men de föreslagna alternativa vägar via gatuplanet
och entré Hökens gata kommer på grund av de längre avstånden inte att nyttjas i tillräckligt hög
grad. Kapacitetsproblemet är därför inte löst, utan istället flyttat från den tidigare norra entrén
till de nya trapporna

Kontakt med stadsbussar

• Utgången till gatuplanet är ocentralt i förhållande till stadsbussarna och placeringen lär orsaka
trafikfarligt spring över Katarinavägen

Kontakt med sjöfart

• En förbindelse har skapats genom en längre gång - som kan dock upplevas som trist

Terminalens funktion

• Konfliktfria och separata körfält in och ut. 

• Befintlig terminal kan nyttjas störningsfritt under bygget av den nya.

• De redovisade konstruktionsförslagen är felaktiga. Utrymmeskrävande bergpelare krävs istället för
redovisade betongpelare.

• De nödvändiga bergpelarna förlänger och splittrar upp terminalen samt försvårar bussrörelser och
siktförhållanden.

Saltsjö-/Tvärbanan

• Bussterminalen är samplacerad med tvärbanan i bergrummet.
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4. SJÖFART

Strömmar har slussen kvar i nuvarande läget, men gör den lite längre och ökar den fria höjden. Norr

om slussen gör man en ny avtappningsanordning. Söder om slussen skapar man en bassäng för små-

båtar som också kan överdäckas för evenemang. Djurgårdsfärjor och sjöbussar placeras vid Stads-

gårdskajen. Även på Mälarsidan finns ett sjöbussläge.

»En godtagbar lösning«
Att man lagt den tillkommande avtappningskapaciteten norr om slussen är bra med tanke på Djur-

gårdsfärjornas angöring. Sjöbussens utskjutande förtöjningsplats förbättrar förmodligen situationen

ytterligare. Trots detta måste färjornas placering utredas. Man skapar också en konflikt mellan färjorna

och fritidsbåtar till/från slussen. Förslaget ökar den fria höjden och slusslängden vilket är bra.

5. AVBÖRDNING

»En godtagbar lösning som kan utvecklas«

• Något komplicerat system för avbördning med nuvarande avtappningskanalen och Karl Johan-
slussen kompletterade med en ny 16 m bred, 5,5 m djup och 100 m lång kulvert med ovanpålig-
gande vattentrappa.

• Avbördningskapaciteten tillräcklig med god marginal.

• Kapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Uppgifter om luckanordningar saknas. Relativt stort utskovsdjup i kulverten och vattentrappan
samt överdäckning komplicerar anläggningskonstruktionen och luckorna.

Avbördningsanordningar

Tre avtappningskanaler (från N till S):

• Avtappningskanalen (Nils Ericsons sluss) görs delvis synlig.

• Vattentrappa med underliggande kulvert i form av en ny kanal/kulvert som är 16 m bred och ca
100 m lång med hydraulmanövrerad lucka. Sättar för underhåll. Uppgiven kapacitet 200 m3/s.

• Befintliga Karl Johan-slussen repareras. Nya vertikalt lagrade plana portar.

Söder om slussen anläggs en bassäng utan förbindelse med Saltsjön. I förslaget nämns att avbörd-

ningskapaciteten kan ökas genom komplettering med en ”underbottnisk” kulvert förbi avstängningen

mot Saltsjön.

Avbördningskapacitet

• Erforderlig kapacitet +200 m3/s bedöms vara möjlig att uppnå med god marginal (troligen är ca
+300 m3/s möjligt).

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Anordningar ej beskrivna för den befintliga avtappningskanalen 

• Anordningar ej beskrivna för vattentrappa/kulvert. 

• Bedöms som helhet kunna bli tillfredsställande, men kompliceras av de ”två våningarna”/över-
däckningen samt relativt stort vattendjup i vattentrappan/kulverten.
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»En godtagbar lösning«
Något översiktlig beskrivning och redovisning. Konstruktionsdelar är uppdelade i vägbro, slusstorget samt

bjälklag Södermalmstorg. Konstruktionsdelarna har beskrivits relativt väl. Förslagets konstbyggnadsyta

är ca 68 000 m2 vilket är ca 28 000 m2 större än nuvarande yta.

Konstruktion

Bro mellan Gamla stan och Södermalmstorg 

• Förspänd massiv betongplatta. Vid höjdseparering slitsas bron i tre brodelar. 

• Förspänd bred bro, relativt komplicerat men bedöms som genomförbart. 

Södermalmstorg inkl däck över tunnelbanan

• Torgkonstruktion i tre plan utformas som en konventionell platsgjuten pelardäckskonstruktion.
Konstruktionen genombruten av trafiktunnlar i platsgjuten betong.

• Torgplan över tunnelbanan hängs upp i fribärande väggskivor alt. fackverk som integreras i två
nya hus. Bärningen tas upp av platsgjutna väggskivor grundlagda på ömse sidor om tunnelbane-
bron. Däckskonstruktionen är dock helt beroende av byggnaderna ovanför. För körytan över tun-
nelbaneområdet mellan Ryssgården och den nya byggnaden på Södermalmstorg redovisas inte
konstruktionen.

• Parkeringen under Södermalmstorg mot kv. Överkikaren kräver omfattande grundförstärkningar.
En konsekvens är att den s k ”Gamla SJ-tunneln” försvinner.

Slussar, avtappningskanal

• Befintliga Karl Johan-slussen renoveras. Nils Ericsons sluss kulverteras med en ny underliggande
avtappningskanal. Ny evenemangsbassäng anläggs och utförs som pålad trågkonstruktion i
betong. I förslaget har även angivits en tätskärm tvärs Söderström längs den östra gångförbin-
delsen för undvikande av läckage under och vid sidan om. 

Nya entréer till tunnelbanan

• Norra: trappriktning ändras. Ny mittentré: anordnas under befintlig biljetthall.

• Södra: kompletteras med anslutning till bussterminal.

• Mittentréen har en komplicerad utformning med tunnel under befintliga spår och plattformar,
vilket medför ett komplicerat ingrepp i grundförstärkt befintlig konstruktion. Kräver avstängning
av biljetthall under ombyggnaden. 

Bergförlagd bussterminal 

• I berget under och invid Katarinavägen anläggs en bussterminal tillsammans med en station för
Tvärbanan. Den redovisade utformningen av terminalen bedöms som bergtekniskt otillräcklig.

Grundläggning
Generellt en väl avvägd beskrivning av tänkt grundläggning för förslaget. Det enda tävlingsförslag

som föreslår en tätskärm som skall förhindra läckage under och vid sidan av slussenområdet. 

Grundläggning för de nya byggnaderna över tunnelbanan redovisas inte. Stora laster vid över-

bryggning av tunnelbanebron kan innebära en annan typ av pålgrundläggning. Behandling av tun-

nelbanestationen avseende schakt och grundläggning har inte angetts. Eventuell plattgrundläggning

i de allra sydligaste delarna. I övrigt stålkärnor till berg eller fastinjekterade i fast lagrat åsmaterial.

Föreslagen grundläggning kan utföras med skonsam borrningsmetod. 
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Placeringen av bussterminalen i berget medför att stora sammanhållande kommersiella lokalytor
möjliggörs både i mellanplanet och kajplanet.

• Fyra nya kommunikationspunkter i torgplanet leder till de kommersiella ytorna både i mellanpla-
net och kajplanet. Merparten av de kommersiella ytorna är avskilda från resandeströmmarna. 

• Totalt finns ca 11 000 m2 lokalyta i mellanplanet och ca 11 700 m2 i kajplanet.

• Öster om Katarinahissen finns en byggnad, ca 900 m2 lokalyta i gatuplan.

• Därutöver finns två nya bostadshus på Södermalmstorg med kommersiella lokalytor i gatuplan. 

»En mycket bra lösning«
Strömmar möjliggör etablering av ett stort köpcentrum som blir en destination och som kan fungera

oberoende av terminalen. Skisserad lösning med saluhall är mindre intressant men ytan kan lätt

omvandlas till butiksyta. De kommersiella lokalytorna i kajplanet som är placerade närmast

Polhemskajen har sämre läge. De kan vara lämpliga som restaurangytor och utgöra en del av köp-

centrumet. Butiksytorna ovanför bussterminalen är kommersiellt sett svagare än övriga lokalytor.

Restaurangytorna i det norra bostadshuset kräver en etablering med stark profil. Butiksytorna i gatu-

planet i det södra bostadshuset är kommersiellt svaga.
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8. TRYGGHET

»Ett godtagbart förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Gångstråken i torg-/broplanet är generellt gena. Kopplingen mellan Hornsgatan/Götgatan och
Munkbron är dock längre än idag. Genom att bebyggelse föreslagits på Slusstorget är stråken
bättre konstituerade än idag. Byggnaderna skärmar utblickar, men koncentrerar dem samtidigt.
Möjligen borde man här beakta behovet att från en välbelägen punkt kunna ta in hela vatten-
rummet. Om möjligt bör de tre yttre trappförbindelserna ner till kaj bli konstituerade.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Indragningen av terminaler söderut i berget skapar generellt korta övergångar mellan kollektiva
trafikmedel. Under förutsättning att butiker kommer att finnas i Gallerian och att den hålls öppen
är kopplingarna till stor andel konstituerade. I annat fall uppstår otrygga råttgångar av traditio-
nell tunnelbanekaraktär. Flera gångar leder in i fickor som kan uppfattas som otrygga. Här är kon-
stitueringen särskilt viktig.

Torg och öppna ytor 

• Ryssgården har stor potential att socialt fungera väl genom det stora antalet tangerande ström-
mar. Slusstorget kan bli en social plats sommartid. Södermalmstorg kan bli ett intimt och lokalt
fungerande torg. Mer tveksamma är ytorna vid Katarinahissen och norr om bebyggelsen vid
Slusstorget. Förslaget redovisar sociala ytor (genom kafébord) på mellanplanet. Förutsättningarna
är goda, men resultatet är mycket beroende av framtida detaljutformning. Den sociala situatio-
nen kommer att avsevärt förbättras på kajplanet i förhållande till dagsläget. Sommartid och med
evenemang i slussen kan platsen fungera väl. Generellt kommer dock otrygghet att här bestå på
flera punkter.

Orienteringsmöjligheter 

• Gångnätet på torgplanet är väl läsbart. Viss otydlighet kommer att kvarstå vid korsningen Göt-
gatan/Hornsgatan. Genom bebyggelsens utformning har otydligheten inte minskat. Delvis annan
utformning kan marginellt förbättra orienterbarheten. Omstigningarna är till sin natur komplice-
rade och kommer att kräva noggrann skyltning eller annan kompletterande information för att
inte medföra otrygghet. Detta gäller i hösta grad ”återvändsgränderna” till hissar och rulltrappor.
Kajplanet är lätt att orientera sig då den är relativt plan och fri från biltrafik.

Behov av skalskydd 

• Gallerian kräver stora insatser för att inte bli utsatt för brott. De långa och komplicerade vägar-
na för leveranser bidrar ytterligare till problemen. Väggarna mot Sjöbergsplan och Franska buk-
ten riskerar att dra till sig klotter och graffiti. Detta torde även gälla brons låga punkter vid Nils
Ericsons sluss.
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Buller – »En relativt bra lösning«

Nya bostäder

• Förslaget innehåller två bostadsfastigheter söder om tunnelbanebron. För att i detta bullerutsat-
ta läge klara gällande krav föreslås inglasade verandor, som ska vara delvis öppningsbara, istället
för balkonger. Detta är en alltför konstruerad lösning som inte ger en god boendemiljö. För att
kunna räknas som tyst sida ska balkongen ha minst en sida helt utan inglasning. 

Torgytor

• 55 dBA uppfylls endast på delar av museigården och i kvarteren söder därom, vilket motsvarar
dagens situation. Ryssgården får något bättre bullersituation än idag, men utsätts fortfarande för höga
nivåer. Delar av det föreslagna Slusstorget kommer ner till ljudnivån 55-60 dBA. Uteserverings-
ytan i Götgatans förlängning (Södermalmstorg), utsätts dock för höga ljudnivåer, 60-65 dBA. 

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Ytor vid vattnet

• I förslaget har Stadsgårdsleden förskjutits söderut och dras under däcket vilket ger en bredare
Stadsgårdskaj och ”Polhemskajen” blir fri från trafik väster om slussbron fram till och med
Sjöbergsplan. Trots detta blir ekvivalentnivåerna på kajerna höga, 60-65 dBA. Karl Johans-trap-
pan och stora delar av evenemangsytan på vatten får mycket höga ljudnivåer, 65-70 dBA. 

Gångbroar

• Den östra gångbron i kajplanet har en acceptabel ljudnivå medan den västra får en hög nivå. 

Luftmiljö – »Ett möjligen godtagbart förslag«

Ytvägnätet

• De nya byggnaderna på Slusstorget bildar tillsammans med Stadsmuseet ett förlängt slutet gatu-
rum (Hornsgatan) och därmed försämrad luftkvalitet. 

Tunnelvägnätet

• Stadsgårdsleden leds in i en 200 m lång tunnel under Slussområdet. Vid tunnelmynningarna ris-
keras höga halter luftföroreningar och en försämring jämfört med dagsläget. Vid den östra tun-
nelmynningen placeras en byggnad vilket försvårar utvädringen ur tunneln. Den västra mynning-
en placeras dessutom i ett redan belastat område och bidrar till höga halter vid det nya huset på
Slusstorget (mellan Polhemstrappan-Guldgränd). En så lång trafiktunnel kräver mekanisk venti-
lation för att minska avgashalterna.

Terminaler

• Bussterminalen byggs in och separeras från Stadsgårdsleden. Ankommande och avgående bussar
angör i två skilda plan. Lösningen innebär att trafikanternas exponering för bilavgaser minskar
betydligt jämfört med dagsläget. Dock finns det risk för ökad exponering för bussavgaser.

Vistelseytor

• Exponeringen för luftföroreningar minskar längs kajerna eftersom Stadsgårdsleden flyttas längre
från kajen och sedan går i tunnel. I anslutning till Hornsgatans slutna gaturum försämras luft-
kvaliteten jämfört med idag. Övriga vistelseytor på torg och vid vatten är relativt välventilerade
och därigenom acceptabla. 
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10. GENOMFÖRANDE

»En möjligen godtagbar lösning«
Förslaget är det mest omfattande och komplicerade att genomföra.

Förutom arbeten inom det ”normala” Slussenområdet innebär förslaget omfattande arbeten i

Katarinavägen där delar av bussterminalen föreslås bli placerad samt inom Södermalmstorg där djup

grundläggning utförs intill kvarteret Överkikaren. 

Bussterminalens föreslagna placering måste, med hänsyn till att nivåer och kvalitet för det påver-

kade bergpartiet är osäkra, anses tveksam och mycket översiktlig för ett så viktigt förslagselement.

Bussterminalens placering ger dock fördelen att Nacka/Värmdö- bussarna kan flytta till sitt perma-

nenta läge innan resterande arbetena med Slussens omdaning påbörjas. 

Karl Johan-slussen bibehålls i nuvarande läge men påverkas, liksom befintlig avtappningskanal,

av anslutande arbeten för ny avbördningskanal.

Föreslaget läge för en ledningskulvert under vattnet strax öster om gångbron bör omstuderas med

hänsyn till aktuella grundläggnings- och strömningsförhållanden.

En ny uppgång till tunnelbanan är placerad där den kommer i konflikt med befintlig grundlägg-

ning och uppgång och utgör ett tillskott av komplicerade arbeten som ska utföras inom tunnelbane-

området.

Däcket över tunnelbanan integreras konstruktivt i och bärs av de nya byggnaderna på

Södermalmstorg vilket begränsar möjligheten att använda ytan för de blivande byggnaderna för tem-

porär trafik eller etablering under byggtiden. Däcket bör i större utsträckning utföras så att det kan

användas för temporär trafik.

Tider
Utförandetiden är angiven till ca 7,5 år och bedöms ta ca 8 år.

Provisorier under byggtiden
De temporära trafiklösningarna utmed Katarinavägen och Södermalmstorg blir komplicerade.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Ett bra förslag«
Mellanstora allmänna ytor. Relativt många formklippta träd, underhåll av gångbrygga samt två

vattenfyllda rondeller kräver särskild skötsel.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 3 341

Inkomstmöjligheter 1 141

Nettoutgifter 2 200 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 6,5 mnkr/år
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1. STADSBILD OCH STADSLIV

Förslaget är sammansatt av olika funktionella delar- torget, broarna med serveringsbyggnader i bro-

fästet vid Slussplan, bussterminal med nytt stadsmuseum samt en ny Söderström med sluttande

stränder. Stadsbilden påverkas mest av de nya broarna och av föreslaget byggnadskomplex med bus-

sterminal och nytt stadsmuseum framför KF-huset. De nya byggnaderna är relativt låga och följer för-

kastningsbrantens riktning. Förslagets värde ligger i att Stadsgårdsleden byggs in varigenom kajstrå-

ket delvis blir fritt från biltrafik och får möjlighet att utvecklas till ett trevligt promenadstråk i avsnit-

tet vid Slussen. De sluttande stränderna under brospannen kan enligt förslaget användas för laxfiske

men har i övrigt få aktiviteter. Lösningen med många uppsplittrade broar medför att näs och kanaler

skuggas. Utrymmen under däck och broar är svåra att få attraktiva. Det finns risk för att området

under de många brospannen blir en undanskymd plats, som man undviker att vistas på. Sikten under

broarna begränsas genom att brofästena på Gamla stan- sidan innehåller lokaler. 

Förslaget är i huvudsak fokuserat på trafikens framkomlighet och platsbildningarna bestäms uti-

från gatugeometrin. Hela förslaget fungerar både sommar och vinter. Serveringslokalerna har inom-

husutrymmen som kan fungera vintertid och utökas med uteserveringar på sommaren. 

Bussterminalen ligger inomhus. Butiker vid passagerna till och från busstermi-nalerna och loka-

ler intill utomhusplatserna bidrar till trygghet och trevnad och ger vistelseplatser i soliga väderstreck

i lä. Trädplanteringen på Södermalmstorg kan inte utföras i redovisad omfattning eftersom torget är

delvis underbyggt.

Luta
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Stadsgårdsleden har flyttats in bakom och över bussterminalen. Detta har gett en bilfri kaj på Söder-

malmssidan samt bra gångtrafikkopplingar mellan Gamla stan och Södermalm. Förslaget har två broar

med varsin slits för trafik mellan Stadsgårdsleden och Gamla stan sorterar biltrafiken till och från

Munkbron respektive Skeppsbron. Cykeltrafiklösningarna är dubbelriktade i kajplanet, men enkelrik-

tade på broarna. 

»Ett godtagbart biltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, godtagbar orienterbarhet, godtagbar framkomlighet

• Dagens framkomlighet klaras, frånsett busstrafiken (busskörfält saknas)

• Enkel och klar busslösning i Katarinavägen

• Kravet på fri höjd uppfylls, kan eventuellt förbättras

• Svår orientering, besvärligt om man kör fel, sena vägval

• Relationerna Katarinavägen mot Hornsgatan och Munkbron mot Skeppsbron saknas. Relationerna
mellan övre och nedre nivån saknas på Södermalm. 

• Birkaterminalens bussuppställning har minskats

»Ett godtagbart cykeltrafiknät«

• Relativt bra säkerhet, godtagbar orienterbarhet, godtagbar framkomlighet

• Bra kopplingar i nedre planet och över slussen i kajplan

• Enkelriktade cykelbanor på övre planet och mellan Södermalm och Gamla stan ger sämre orien-
terbarhet och framkomlighet

»Ett bra gångtrafiknät«

• Mycket bra säkerhet, mycket bra orienterbarhet, bra framkomlighet/tillgänglighet

• Kajer fredade från biltrafik

• Enkelriktade cykelbanor i övre nivån - positivt ur tillgänglighetssynpunkt

• Hiss saknas på Södermalmstorg, svårt att ordna om inte uppgången flyttas
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussar – »En svag lösning«

• Katarinavägen och Södermalmstorg förbinds med två broar i två större korsningspunkt vid
Södermalmstorg respektive Slussplan (Karl Johans Torg). Trafiken till och från Stadsgårdsleden
leds upp och ner på ramper som mynnar på broarna. Trafiken delas upp på ett antal separata kör-
fält med olika inriktningar. 

• Förslaget innebär att bussarna inte kan garanteras god framkomlighet då busskörfält saknas.
Detta är en allvarlig brist som måste åtgärdas genom en breddning av bron. Hållplatslägena på
Katarinavägen i riktning norrut behöver utökas.

Bussterminalen – »En mycket bra lösning«

• Placering mot kajen utanför Stadsgårdsleden som ligger mot KF-huset. Ytan under leden utnytt-
jas delvis. 

• Dockningsterminal i två plan. Övre planet - avstigning. Undre planet - uppställning och påstig-
ning

• Resenärsutrymmen i inomhusmiljö och bussutrymmen under tak

• Tvåplanslösning blir generellt dyrare än en marklösning

Terminalmiljö

• Syns väl och har givits mycket ljusa, stora och trygga ytor för resenärerna

Kontakt med tunnelbana

• Mycket bra med ny utökad trappkapacitet till plattformarna. God orientering. Från avstigningen
krävs dock två lyft (Ner och upp)

Kontakt med stadsbussar

• Mycket bra i riktning mot stadsbussar. Inte lika bra i motsatt riktning p.g.a. olämpliga trapplös-
ningar

Kontakt med sjöfart

• Direktkontakt mot kajen

Terminalens funktion 

• Konfliktfria och separata körfält in och ut

• Terminalen har god funktionalitet, men avstigningen borde optimalt ligga på det nedre planet

Saltsjö-/Tvärbanan

• En förbindelsegång till bussterminalen som är lång och smal och kan upplevas som trist, även om
den delvis är försedd med rullband.
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4. SJÖFART

Luta behåller slussen i sitt nuvarande läge och skapar en ny ö söder om slussen. En ny strömfåra ska-

pas mellan ön och Södermalm. Djurgårdsfärjorna flyttas till Stadsgårdskajen.

»Ett svagt förslag«
Den största bristen i Luta ur sjöfartssynpunkt är Djurgårdsfärjornas placering kontra avtappningen ur

Mälaren. När Mälaren måste tappas ur i den nya strömfåran kommer det inte vara möjligt att angö-

ra snett mot Stadsgårdskajen som man har beskrivit i Luta. I övrigt är det ett godkänt förslag som är

väl beskrivet. 

5. AVBÖRDNING

»En bra lösning«

• Enkelt system för avbördning med nuvarande avtappningskanal och Karl Johan-sluss komplette-
rade med en ny 25 – 30 m bred kanal med ett reglerbart utskov.

• Avbördningskapaciteten är tillräcklig med stor marginal.

• Kapaciteten under byggskedet minst lika nuvarande.

• Luckanordningar och slussportar beskrivna och bedöms vara utvecklingsbara.

Avbördningsanordningar

Tre avtappningskanaler (från N till S):

• Avtappningskanalen (Nils Ericsons sluss) är inbyggd och repareras. Ny hydraulmanövrerad hori-
sontalt lagrad klafflucka

• Befintliga Karl Johan-slussen repareras. Nya vertikalt lagrade plana portar.

• Ny Söderström: Ny kanal med varierande bredd, min ca 26 m. Samma bottennivå som övriga
kanaler. Horisontalt lagrade klaffluckor i inloppet, total längd ca 30 m (bedömd längd, läge något
oklart). Uppgiven kapacitet 375 m3/s.

Avbördningskapacitet

• I förslaget debatteras att beställarkravet +200 m3/s är otillräckligt.

• Uppgiven kapacitet +375 m3/s bedöms vara möjlig att uppnå.

• Under byggskedet minst lika nuvarande.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Lång lucka (ca 30 m), bör delas upp på minst två st.

• Bedöms kunna bli tillfredsställande. Nisch i bottnen för luckan kan sättas igen av sediment, skrot
osv.
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett bra förslag«
Utförlig beskrivning och redovisning. Konstruktionsdelar har separerats med avseende på statiska sys-

tem för att underlätta produktion och framtida drift och underhåll. Alla konstruktionsdelar har beskri-

vits utom östra resp västra gångbroarna över ny kanal. Förslagets konstbyggnadsyta är ca 48 000 m2

vilket är ca 8 000 m2 större än nuvarande yta.

Konstruktion

Broar över Söderström och Karl Johan-slussen

• Slakarmerade kontinuerliga betongplattor upplagda på betongbalkar som samverkar med far-
banan. Vid höjdseparering övergång till betongramar. Enkla och renodlade statiska system med
endast slakarmerad betong.

• Alternativt broförslag med en bågkonstruktion har beskrivits verbalt och i modell. Det är en svår-
bedömd relativt avancerad konstruktion med bågar av stål och med anfang av betong samt drag-
band under strömfåran. 

Södermalmstorg över tunnelbanan

• Primärstålbalkar i princip i samma läge som idag med avseende på befintlig tunnelbana.             

• Samverkanskonstruktion med sekundärbalkar av stål samt farbana av betong. Farbanan gjuts på
förtillverkade plattbärlagselement.

• Konstruktionsdelar i stål och betong i princip lika dagens. Konstruktionsprincip vald med hänsyn
till tunnelbanans behov av kontinuerlig drift.

Södermalmstorg och Katarinavägen +12,3 fram till kv. Tranbodarne

• Denna yta utgör den största delen av de nya däckskonstruktionerna. Överbyggnaden är ett balk-
rostsystem med huvudbalkar som samverkar med platsgjuten farbana. Pelarplaceringen har styrts
av den underliggande Stadsgårdsleden. Stor sammanhängande platta. Enkla statiska system, väl-
känd teknik. Underhållskrävande stålkonstruktioner.

Stadsgårdsleden +6,5

• Ny broförlagd sträckning söderut närmare Kv Tranbodarne: Från väster en slakarmerad kontinu-
erlig plattbro som ansluter till ramper mot Gamla stan. Bron övergår till en ca 130 m lång platt-
rambro och sedan till en plattbro på pelarstöd. Den nya sträckningen tekniskt möjlig med hänsyn
till grundläggning. Enkla statiska system med slakarmerad betong, välkänd teknik.

Överdäckning av bussterminalen ca +12,3

• Balkrostsystem i stål och betong med utformning som skall medge relativt fri placering av bygg-
nader. Pelarsystem i Stadsgårdsledens riktning. Stommarna vibrationsisoleras.

• Enkla statiska system, isoleringen kan dock ge statiska problem vid kraftöverföring. I övrigt väl-
känd teknik. Underhållskrävande stålkonstruktioner.

Ny anslutning till tunnelbanans plattformar

• Gångtunnel under tunnelbanan av prefabricerade betongelement föreslås. Passage av grundför-
stärkt väggskiva erfordrar omfattande konstruktioner för avväxling. Ingen närmare teknisk pre-
sentation.

• Ingrepp i den med stålkärnepålar grundförstärkta monolitiska väggskivan kan innebära risk för
störningar i tunnelbanetrafiken. Tunnelbanans drift måste garanteras. Komplicerat.
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Slussar och avbördning

• Karl Johan-slussen måste troligen bytas ut. Gamla avtappningskanalen byggs om och komplette-
ras med en ny avbördningskanal söder om Karl Johan-slussen.

Grundläggning
Beskrivningen av grundläggningen är generell och skild från respektive konstruktion. 

Förenklade slutsatser i beskrivningen som anger att ny plattgrundläggning kan genomföras där

äldre plattgrundläggning redan finns (även för dessa delar pågår sättningar dock i mindre omfattning)

och att det inte är realistiskt att nedföra stålkärnepålar till berg.

Grundläggning för alternativet valvbron nämns ej. Här uppkommer höga horisontalkrafter på

brostödet som måste tas om hand. Generellt byggs valvbroar bara vid goda grundläggningsförhållan-

dena, vilket inte är fallet vid Slussen. I beskrivningen anges att provpålning genomförs för att avgö-

ra vilken typ som passar respektive objekt bäst och stor vikt läggs vid kontrollprogram.

7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Saluhall etableras på nuvarande Stadsmuseets gård och nytt Stadsmuseum etableras mellan
Katarinavägen och Stadsgårdskajen. 

• I torgplanet finns några lokalytor, 600 m2, i anslutning till två nya kommunikationspunkter.

• Mellanplanet innehåller, förutom arkivytor för nytt Stadsmuseum, lokalytor i närheten av ankom-
mande busstrafik. Lokalytorna som är ca 1 000 m2, har interna kommunikationer till lokalytor i
kajplanet.

• Kajplanet har ca 2 000 m2 lokalytor i gångstråket mellan T-banan och avgående busstrafik och i
det gångstråk som uppstår mellan en av rulltrapporna till torgplan och den avgående busstrafi-
ken. Kajplanet har dessutom 1 000 m2 lokalyta vid gångvägen till tvärbanan.

»En svag lösning«
Svag kommersiell koppling mellan torgplan och butiksytor i mellanplanet. Saluhall på Stadsmuseets

gård har begränsade kommersiella förutsättningar. Butiks- och restaurangytor i anslutning till kom-

munikationspunkter har utmärkta kommersiella förutsättningar. Delar av butiks- och caféytorna i

mellanplan har dåliga kommersiella lägen. Butiker med interna kommunikationer begränsar antalet

uthyrningsalternativ.

Butiksytorna i kajplanet är bättre placerade i förhållande till resenärer och därmed starkare ur

kommersiell synpunkt. Lokalytan vid gångvägen till tvärbanan är för stor.
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8. TRYGGHET

»En möjligen godtagbar lösning«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Genom centreringen kring Karl Johan-statyn i dagens läge är det förhållandevis gena kopplingar
mellan Gamla stan och Söder. Därtill kommer kopplingar via kajplanet som främst kommer att
betjäna resenärer från bussterminalen. En ringa del av gångstråken på torgplanet är konstituerade.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Kopplingarna är krångliga på torgplanet. I övrigt är de generellt gena, dock undantaget den som
leder till tvärbanan i kajplanet. Ytorna för resenärer i kajplanet är väl konstituerade och innehål-
ler inga fickor. Utblickar främst via bussterminalen.

Torg och öppna ytor 

• På torgplanet flyter torgytorna in i varandra så att det är osäkert om de sociala rum uppstår som
de stora gångflödena ger potential till. Konstituering finns enbart vid några kantytor. Utblickar
finns i överflöd. Det vore bättre att utsikter koncentreras till färre punkter då torgytorna annars
kan upplevas som ödsliga och hotande. Det finns långa och prångiga gånglinjer, särskilt österut
på torgplanet. Dessa upplevs troligen som otrygga.

Orienteringsmöjligheter 

• Torgplanets flytande karaktär ger dålig ledning för orienteringen. Det är fortfarande en oklar
punkt vid korsningen Götgatan/Hornsgatan. Orienteringen från terminalen i kajplanet via slus-
sarna är god. Kopplingar till tunnelbana och liknande ofta besvärliga för orienteringen, i detta fall
dock relativt tydliga.

Behov av skalskydd 

• Butiksytorna är relativt begränsade men lokalerna kan angripas från flera olika håll. Ytor för leve-
ranstrafik och lager är sårbara. Särskilt problematisk är leveranser till saluhallen. Det är oklart var
skalskyddet skall planeras. Ytor speciellt utsatta för klotter och graffiti torde vara i anslutning till
de yttre trapporna från torgplanet till kajplanet.
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Buller – »Ett något svagt förslag«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls endast på den inglasade museigården, vilket motsvarar dagens situation.
Ryssgården får en förbättrad ljudnivå men den höga bron gör att bullret sprids längre, vilket bl a
medför att en icke inglasad museigård och kvarteren söder därom får högre bullernivåer än i övri-
ga förslag och än idag. Nivåerna på både museumsplatsen utanför det nya stadsmuseet och
utsiktsterrassen ovanpå det nya stadsmuseet kommer delvis ner mot 55 dBA.

• Det föreslagna Karl Johans torg (Slussplan), får mycket höga nivåer och en sämre ljudmiljö än idag.

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Ytor vid vattnet 

• Stadsgårdsleden dras in bakom det nya stadsmuseet och Stadsgårdskajen får delvis ekvivalentni-
våer ner mot 55 dBA. Trappavsatserna vid norra brofästet och delar av de två öarna får mycket
höga ljudnivåer, 65-70 dBA.

Gångbroar

• Gångförbindelserna över Slussen ligger dels på broarna, invid körbanan, med ekvivalentnivån 70-
75 dBA, dels i markplan på öarna, 60-65 dBA.

Luftmiljö - »Ett godtagbart förslag«

Ytvägnätet

• Förslagets trafiklösningar kommer inte att förändra avgasbelastningen på ytvägnätet nämnvärt
jämfört med idag. Stadsgårdsleden kommer att däckas över på en sträcka om ungefär 100 meter
vid Slussen, vilket innebär en viss avlastning av ytvägnätets luftföroreningsbelastning. 

Tunnelvägnätet med mynningar

• Trafiken mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand dras i en ca 260 meter lång tunnel.
Jämfört med dagens lösning så blir avgasbelastningen i förslagets tunnel och vid dess mynning-
ar högre. En så lång trafiktunnel kommer att kräva mekanisk ventilation för att minska avgas-
halterna.

Terminaler

• Lösningen med olika plan för ankommande och avgående bussar fördelar bussarnas avgasutsläpp
på två terminalutrymmen vilket ger lägre avgashalter än dagsläget. Denna lösning underlättar
också för trafikanterna att ta sig till och från bussarna och minskar därvid de resandes vistelse-
tid ute i bussområdena. Eftersom båda terminalutrymmena bildar rum med öppning i endast en
ände så kommer ventilationen av utrymmena att krävas för att hålla avgashalterna nere. 

Vistelseytor

• Stadsgårdsledens tunneldragning reducerar luftföroreningshalten längs kajen vid Saltsjön och
Mälaren. Även för gående mellan Slussen och Skeppsbron förbättras exponeringsförhållandena
jämfört med idag eftersom broramperna för trafiken och gångbanorna ligger i skilda plan. Övri-
ga vistelseytor är trafiknära men välventilerade som i dagsläget.
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10. GENOMFÖRANDE

»Ett mycket bra förslag«
Förslaget redovisar genomgående god förståelse för hela genomförandefasen från tidiga utredningar

till produktion på arbetsplatsen och anger temporära lösningar för såväl trafik som ledningar.

Förslaget är produktionsanpassat i hög grad och tillhör ett av de mindre komplicerade att genomfö-

ra. Ledningskulverten vid Slussplan rivs dock och trafiksituationen där blir besvärlig under tiden som

aktuella ledningsomläggningar ska genomföras. Nuvarande avbördningskanal och Karl Johan-slussen

bibehålls i sitt nuvarande läge. En ny uppgång ansluts till tunnelbanan inom den norra, mindre stö-

rande, delen av stationen. Kajlinjen mellan Sjöbergsplan och Franska Bukten ändras. De temporära

trafiklösningarna är genomtänkta, men behöver kompletteras.

Tider
Utförandetiden har angetts och bedöms till ca 6 år.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Ett något svagt förslag«
Mellanstora allmänna ytor. Ön och stranden på Södermalmsidan med låg vegetation kräver särskild

vård bl a med manuell ogräsrensning. Ett 30-tal upplyfta belysningspunkter på Katarinavägen för-

svårar renhållning och vinterväghållning. Brons många nivåseparerade körbanor innebär en orationell

renhållning/snöröjning (bl a små ytor för snövallar).

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 2 612

Inkomstmöjligheter 452

Nettoutgifter 2 160 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 6,7 mnkr/år
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Förslaget är vackert komponerat och har förtjänstfullt utformade platser, i synnerhet delarna vid slussen.

Vad som övertygar mindre är tilläggen av stora element. Byggnaden vid Södermalmstorg gör nytta

som rumsbildare men är för hög och lång. Den förändrar för drastiskt vyn mot Söder sedd från Munk-

brosidan. Det karaktäristiska öppna gattet, där Södermalm ”rinner ner” mellan de höga bergsbranterna,

täcks på ett oacceptabelt sätt av byggnaden. Gångbron vore bättre i en annan mindre synlig skepnad

och de stora ljusskärmarna är helt överflödiga. Slussenmiljön klarar sig utan nya ”landmarks”. Träd-

planteringen på Södermalmstorg kan inte utföras i redovisad omfattning eftersom torget är under-

byggt. Slusstorget, med serveringar i anslutning till vatten, kan bli uppskattat sommartid. 

Södermalmstorg får ett skyddat söderläge mot föreslagen saluhall och även Ryssgården blir en

trevlig plats att vistas på. Den halvcirkelformade platsen i mellanplanet skuggas av saluhallen samti-

digt som ytan blir bullerstörd av stadsgårdsleden. Gångbron mellan Södermalm och Gamla stan kan

upplevas som otrygg genom dessa smala bredd och få utgångar. Sjöbergsplan är bullerstörd, avskild

och kanske inte alls attraktiv.

Smultronstället
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Förslaget har en trafiklösning med en bro som har en slits för trafik mellan Gamla stan och kajplanet

på Södermalm. Cykeltrafiklösningen har dubbelriktade cykelbanor i kajplanet och på bron. En bro för

gångtrafik har lagts mellan ett mellanplan på Södermalmssidan och Munkbron, på så sätt skapas möj-

ligheter till relativt bilfria gångtrafikkopplingar. 

»Ett svagt biltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, bra orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Kravet på fri höjd uppfylls

• Dagens framkomlighet klaras inte

• Relationen Katarinavägen mot Hornsgatan saknas. Relationerna mellan övre och nedre nivån  på
Södermalm saknas

»Ett relativt bra cykeltrafiknät«

• Relativt bra säkerhet, relativt bra orienterbarhet, relativt bra framkomlighet

• Relativt bra kopplingar i nedre planet och över slussen i kajplanet

• Dubbelriktade cykelbanor mellan Södermalm och Gamla stan ger bra orienterbarhet och fram-
komlighet

»Ett bra gångtrafiknät«

• Mycket bra säkerhet, bra orienterbarhet, relativt bra framkomlighet/tillgänglighet 

• Bra gångförbindelser mellan Södermalms övre nivå och Gamla stan

• Egen lösning med gångförbindelse mellan Västerlånggatan och ett mellanplan på Södermalms-
sidan

• Stadsgårdsleden bildar barriär mot vattnet (dålig gångtunnel)

• Dubbelriktade cykelbanor är negativt ur tillgänglighetssynpunkt



41

S M U L T R O N S T Ä L L E T

3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussarna – »En lösning med möjligheter att utvecklas«

• Katarinavägen och förlängningen av Hornsgatan möts i en trevägskorsning liksom korsnings-
punkten vid Skeppsbron/Munkbron. Ramper till och från Stadsgårdsleden mynnar mot treväg-
skorsningen vid Skeppsbron. 

• I förslaget sägs bl.a. att ”busstrafiken ges god framkomlighet med egna bussfiler”. Var de angivna
busskörfälten är belägna anges inte. Om busskörfält införs på brodelen kombinerat med signal-
prioritering i trafiksignalerna bör detta kunna ge busstrafiken en god framkomlighet men efter-
som dagens biltrafik inte klaras kommer detta troligen att påverka även bussarnas framkomlighet
i negativ riktning.

• Det redovisade hållplatsområdet på Katarinavägen delar upp hållplatserna i nordlig riktning i två
parallella hållplatser vilket kan vara en riktig tanke.

Bussterminalen – »En svag lösning«

• Har placerats mellan Stadsgårdsleden och Tunnelbanan / KF-huset - ligger delvis på dagens plats

• Dockningsterminal i markplan

• Resenärsutrymmen i inomhusmiljö. Bussutrymmen i huvudsak under däck

• Marklösningar är generellt billigare än tvåplanslösningar.

Terminalmiljön

• Ljusa och trygga ytor för resenärerna. Överliggande däck kan dock hindra ljusinsläpp till viss del.

Kontakt med tunnelbanan

• Saknar utökad kapacitet för kontakten med tunnelbanan men har god orientering och korta
avstånd från avstigningen

Kontakt med stadsbussarna

• Relativt korta avstånd men brister p.g.a. uppdelade lyft med ganska långa gångsträckor emellan.

Kontakt med sjöfart

• Förbindelse finns, men kräver passage i en underjordisk tunnel och två lyft.

Terminalens funktion

• Konflikt med övrig trafik vid in- och utfart

• Avstigningen ligger direkt efter en skarp 180 graders sväng - Säkerhetsrisk för resenärer som står
upp eller reser sig upp inför avstigningen.

• Tomma bussar på väg till garaget kommer i konflikt med avgående backande bussar

• Många uppställningsplatser, men alla kan inte nyttjas praktiskt

• En del körgeometriska brister

Saltsjö-/Tvärbanan

• Har förbindelse till bussterminalen genom del av terminalhallen och en kortare gång.
Förbindelsen erbjuder bättre miljön än övriga förslags gångtunnlar
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4. SJÖFART

Smultronstället har flyttat slussen söderut och gjort en ny avtappningskanal norr om slussen.

Dessutom har man en reglerbar kanal söder om slussen som reserv. Gångbroarna över slussen är inte-

grerade i slussportarna. Djurgårdsfärjorna placeras i Franska bukten.

»Ett svagt förslag«
Smultronstället har lagt den tillkommande avtappningskapaciteten (förutom reservkanalen) norr om

slussen vilket är bra med tanke på Djurgårdsfärjornas angöring. Trots detta är färjornas placering inte

bra. Man får en konflikt mellan fritidsbåtar till/från slussen och färjorna. Förslaget har integrerat slus-

sportarna och gångbroarna, vilket inte är bra när man måste tappa ur Mälaren genom slussen.

5. AVBÖRDNING

»Ett tvivelaktigt/svagt förslag«

• Komplicerat system för avbördning med nuvarande avtappningskanal, en ny avtappningskanal
lika nuvarande, en ny sluss lika nuvarande och en ny kanal för avtappning.

• Avbördningskapaciteten tillräcklig men utan egentlig marginal.

• Kapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Uppgift om luckanordningarna saknas. Överdäckade luckor i söder komplicerar.

Avbördningsanordningar

Fyra avtappningskanaler (från N till S):

• Avtappningskanalen (Nils Ericsons sluss) är inbyggd.

• Ny avtappningskanal med samma bredd (enl mätning på planskiss) och djup (enl bedömning) som
befintlig avtappningskanal.

• Ny Karl Johan-sluss söder om den nuvarande med samma bredd (enl mätning på planskiss) och
djup (enl bedömning) som denna.

• Ny kanal i söder som är bredare än övriga kanaler och reglerbar. Utgör reserv för avbördningen.

Avbördningskapacitet

• Beskrivningar ofullständiga. Erforderlig kapacitet +200 m3/s bedöms vara möjlig att uppnå eller
överskrida.

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Beskrivningar saknas. Bedöms kunna bli tillfredsställande. Visad överdäckning av luckor i södra
kanalen komplicerar.
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett godtagbart förslag«
Något översiktlig beskrivning och redovisning. Konstruktionsdelarna uppdelade i vägbro, gångbro,

övre trafikerat däck (Södermalmstorg), mellanplan för fotgängar- och servicetrafik, överdäckning av

bussterminal samt konstruktioner för färjeterminal och vertikalförbindelser. Delarna har beskrivits

fåordigt men relativt väl. Förslagets konstbyggnadsyta är ca 28 000 m2 vilket är ca 12 000 m2 mindre

än nuvarande yta.

Konstruktion

Bro mellan Gamla stan och Södermalmstorg 

• Lådbjälklag med förspända längsgående balkar. Relativt komplicerat, men bedöms genomförbart. 

Gångbro mellan Södermalm och Munkbron

• Fackverkskonstruktion i stål med 45 graders gitter och ett platsgjutet brodäck. Konstruktionen
kräver mycket underhåll. 

Övre däck, Södermalmstorg

• Den trafikerade delen har förspänt T-balksbjälklag och torgytorna har förspänd massiv platta. De
förspända konstruktionerna omöjliggör i princip alla framtida håltagningar.

Konstruktioner för färjeterminal

• Gångtunnelförbindelsen under Stadsgårdsleden saknar beskrivning. Tunnelns placering innebär
grundläggning under grundvattenytan, vilket erfordrar en vattentät konstruktion.

Grundläggning
Beskrivningen anger att stora pelare grundläggs med en enda påle med injekterad fot i åsen. Pålfoten

är 3 m hög och 2 m i diameter. Pålskaftets dimension är 1,2 m diameter och består av gjuten betong

i foderrör. Denna påltyp bedöms inte vara genomförbar vid de geologiska förhållanden som råder. Små

laster tas upp av pålar som injekteras fast i åsen via pålskaftet, t ex titanpåle.
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Två nya kommunikationspunkter i torgplanet leder till och från bussterminalen. Via punkterna
samt via en befintlig entré nås mellanplanet med ca 2 000 m2 lokalyta och 1 200 m2 lokalyta
avsedda för caféer/restauranger.

• I kajplanet finns en lokalyta, ca 1 100 m2, och utanför denna i det gångstråk som uppstår mellan
t-bana och busspåstigning finns en lokalyta på ca m2.

• Vid norra sidan av Södermalmstorg finns en ny byggnad med saluhall och restauranger i två plan
samt en utsiktsterrass. Yta totalt ca 2 500 m2.

• En något oprecis yta för hotellfunktioner finns angiven i kajplanet.

»En svag lösning«
Butiksytorna i mellanplanet är för stora och är kommersiellt intressanta endast i de delar som har

anslutning till resandeströmmar från/till Nacka/Värmdöbussarna. Ytan för café i mellanplanet nära

rulltrappan är kommersiellt bra, däremot är ytorna för café i anslutning till ”Gula Gången” i huvud-

sak endast intressanta sommartid, vilket försvagar den generella bärkraften. Butiksytorna i buss-

terminalen är starka ur kommersiell synpunkt, liksom de delar av den stora butiksytan som möter

gångstråket. Den nya byggnaden på Södermalmstorg kan bli ett intressant och attraktivt läge för en

restaurang. Saluhallen saknar kommersiell bärkraft.
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8. TRYGGHET

»Ett tvivelaktigt/svagt förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Stråken är i huvudsak gena med undantag av den viktiga kopplingen mellan Götgatan/Horns-
gatan och Munkbron. Denna linje är längre än idag. Kopplingen via nya gångbron hjälper föga då
den utgår från mellanplanet. Inget av huvudstråken är bättre konstituerat än idag. Kopplingen
mellan bussterminalen och slussarna/Munkbron är omständlig.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Övergång mellan bussterminal och tunnelbana är gen. Samma gäller mellan stadsbussar och tunnel-
bana. Däremot är kopplingarna mellan stadsbussar och bussterminalen lång och krånglig.

Torg och öppna ytor 

• Ryssgården har möjlighet till att bli ett socialt fungerande rum genom de stora flödena. Risken är
att gångströmmarna bryter sönder ytan. Det är alltså av stor betydelse hur torget ordnas i detalj-
skala. Även Södermalmstorg kan bli ett väl fungerande socialt rum, särskilt sommartid. Ytorna vid
Katarinahissen och särskilt vid KF riskerar att hamna i socialt bakvatten. Även strandparken vid
Sjöbergsplan blir lätt en asocial miljö. Torgplanet har ett överflöd av utblickar. Möjligen kan
”stadsskulpturerna” rama in några av dem så att torgplanets inte uppfattas så ödsligt.

Orienteringsmöjligheter 

• Huvudriktningarna för gångtrafik på torgplanet stöds inte av markutformning och byggnader. Det
torde bli svårt att orientera sig i gångarna under torget. Detta gäller särskilt i förbindelserna från
bussterminalen mot slussarna. Dessa verkar dessutom uppfattas som skrämmande.

Behov av skalskydd 

• Förslaget har små butiksytor, förutom KF:s varuhus. Riskerna för brottsliga angrepp är därmed
troligen små. Det är svårt att utläsa hur leveranstrafiken skall ske och därmed de risker som kan
finnas där. Väggarna mot Guldfjärdsplan/Sjöbergsplan och mot Stadsgården riskerar klotter och
graffiti. Detta kan också inträffa på saluhallen vid Götgatans slut. Den s.k. identitetsskapande
konsten och markeringarna av vertikalkommunikationer kan eventuellt bli föremål för vandalise-
ring, något som bör beaktas vid utformningen.
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Buller – »Ett svagt förslag«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls endast på delar av museigården och i kvarteren söder därom, vilket motsvarar
dagens situation. Även Ryssgården får oförändrade nivåer. Södermalmstorg, utanför saluhallen,
får höga ljudnivåer på 60-65 dBA, vilket dock är en förbättring jämfört med idag. 

Ytor vid vattnet samt gångbroarna

• Stadsgårdsleden ligger kvar i befintligt läge vilket innebär att Stadsgårdskajen och nästan hela
den föreslagna Sjöbergsplan får ekvivalentnivåer på 65-70 dBA, vilket för kajen är en försämring
mot idag. Även Slusstorget och samtliga gångförbindelser över vattnet får lika höga nivåer. 

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Luftmiljö – »Ett relativt bra förslag«

Ytvägnätet

• Dagens öppna och välventilerade miljö bibehålls. Förslaget försvårar inte uppfyllande av miljö-
kvalitetsnormer jämfört med dagens utformning.

Tunnelvägnätet

• Förslaget är bättre än nuläget. Inga tunnlar finns och därmed inte heller några tunnelmynnings-
utsläpp som koncentrerar avgaserna och som försvårar uppfyllelse av miljökvalitetsnormer. 

Terminaler 

• Separerade terminaler för ankommande och avgående samt vänthall avskild från bussarna inne-
bär klart lägre exponering för trafikanter än idag.

Vistelseytor

• Öppna och välventilerade men trafiknära ytor bibehålls jämfört med dagsläget. Avgasexpo-
neringen för gående mellan Gamla stan och Slussenområdet förbättras genom separat gångbro. 
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10. GENOMFÖRANDE

»Ett något svagt förslag«
Förslaget är mycket dåligt beskrivet men tillhör ett av de mindre omfattande och komplicerade att

genomföra. Karl Johan-slussen flyttas till ett nytt läge söder om den befintliga men inom ett område

där dess konstruktioner berörs. En ny avbördningskanal utförs intill den befintliga och påverkar denna.

Avbördningen under byggtiden blir relativt komplicerad. Befintliga kajlinjer bibehålls till stor del.

Omfattningen av konstruktioner som ska rivas respektive nyanläggas ovan tunnelbanan framgår inte

klart men bedöms jämförbar med de flesta övriga förslag. Dagens uppgångar i tunnelbanan bibehålls.

En saluhall på Södermalmstorg grenslar och kragar ut kraftigt utanför tunnelbanan med åtföljande

omfattande grundläggning på båda sidor intill tunnelbanans konstruktioner. 

Tider
Tidplan har inte redovisats. Utförandetiden bedöms till ca 6 år.

Provisorier under byggtiden
Temporära trafiklösningar, ledningsomläggningar och genomförandeetapper har inte redovisats.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Ett godtagbart förslag«
Mellanstora allmänna ytor. Parkyta med slingrande parkväg, formklippta träd samt underhåll av längs-

gående bryggor kräver särskild skötsel. Den täckta gångbron bedöms som mycket svårskött - på insi-

dan p.g.a. klotter och affischering - på utsidan svårigheter att hålla tak och sidor rena.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 1 840

Inkomstmöjligheter 240

Nettoutgifter 1 600 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 6,2 mnkr/år
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1. STADSBILD OCH STADSLIV

Förslaget har ett däck som sträcker sig från Södermalmstorg till kv. Tranbodarne.

På däcket finns vid Södermalmstorg en ny byggnad, ett Mediatek, samt en terrassparterr som bör-

jar vid Ryssgården och sträcker sig till en färjeterminal utanför Stadsgårdskajen. Ett kontorshus före-

slås framför KF-huset. Under däcket ligger bussterminalen med tillhörande servicelokaler. En uppslit-

sad bro ligger i Skeppsbrons förlängning. Söderström är vidgad med två vikar, den ena går in som en

vik från Saltsjön, den andra från Mälaren. Mellan dessa vikar ligger en ny sluss. Nya gångbroar med

höga brotorn ger kontakt mellan slusskajerna och de högre belägna gångbroarna. Torget i Ryssgårdens

förlängning är i ett avsnitt avsett endast för busstrafik med hållplatser. 

Katarinavägen förs ner till ett mellanplan med en rondell för kontakt med både Stadsgårdsleden

och Gamla stan. Stadsgårdsleden ligger i det fria mellan däcket och Stadsgårdskajen. Den valda bro-

lösningen ger fri sikt under broarna. Stadsgårdskajen ligger ca 20 meter söder om den befintliga.

Förslagets förtjänster ligger i en fin och elegant utformning av de begärda elementen (slussanlägg-

ning och broar) och i välstuderade platser på Södermalmstorg och vid Slussplan. De självvalda ele-

menten som Ryssgårdsparterren, Mediateket och brotornen vid slussen är dock svåra att acceptera ur

stadsbildssynpunkt. Slussentrakten har redan tillräcklig egen identitet och kända landmärken och

behöver egentligen inga nya sådana.

Sött möter salt
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Katarinavägens biltrafik leds under ett busstorg och under Hornsgatans förlängning till en cirkula-

tionsplats i ett mellanplan på Södermalmssidan. Cirkulationsplatsen kopplas via en slits i en enkelbro

till Gamla stan. Kopplingen Stadsgården – Söder Mälarstrand leds korsningsfritt genom området.

Cykeltrafiken kan passera över slussen utan hindrande broöppningar. I huvudsak är cykellösning-

arna dubbelriktade.

»Ett svagt biltrafiknät«

• Bra säkerhet, relativt bra orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Kravet på fri höjd uppfylls, kan eventuellt förbättras

• Relationen Hornsgatan - Katarinavägen saknas. Relationerna mellan Hornsgatan och nedre nivån
saknas på Södermalm

• Dagens framkomlighet klaras inte

• Angöringen på Katarinavägen tas bort

• Birkaterminalens bussuppställning har tagits bort

»Ett relativt bra cykeltrafiknät«

• Relativt bra säkerhet, relativt bra orientering, bra framkomlighet

• Bra framkomlighet över slussen, men otrevlig miljö intill cirkulationsplatsen

• I huvudsak dubbelriktade cykelbanor ger bra orienterbarhet och framkomlighet

»Ett bra gångtrafiknät«

• Bra säkerhet, bra orienterbarhet, relativt bra framkomlighet/tillgänglighet 

• Övre planet fredat från Katarinavägens biltrafik 

• Svag framkomlighet över slussen
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussar – »En positiv lösning«
Slussen och Gamla stan förbinds med en bro riktad mot Skeppsbron. Busstrafik från/till Katarinavägen

från/till Gamla stan avskiljs från biltrafiken, som leds i ett undre plan via en cirkulationsplats i kon-

takt med Stadsgårdsleden. Detta innebär att bussarna får ett eget busstorg på Katarinavägen i höjd

med Tunnelbanan utan störande biltrafik. Vidare ges bussarna reserverade körfält på trafikbelastade

brodelar. Trafiken i relationen Hornsgatan – Skeppsbron går i blandtrafik men nyttjar nyssnämnda

busskörfält på bron. 

Förslaget innehåller en intressant kollektivtrafiklösning för innerstadsbussarna och dess resenärer

framför allt genom att ett busstorg avskiljt från biltrafik tillskapas på Katarinavägen i anslutning till

T-baneentrén. Det är möjligt att busshållplatser och lösningen med längsgående refuger bör omarbe-

tas något men idén med ett eget torg är ändå en positiv lösning. Vidare har reserverade busskörfält

införts på brodelen. Utrymme för hållplatser och vändning uppfylls också. Sammantaget utgör lös-

ningen en inriktning med lovvärd fokusering på kollektivtrafiken. Framkomlighetsmässigt kan tyvärr

bussarna drabbas av den dåliga bilframkomligheten i korsningspunkterna.

Bussterminal – »En bra lösning«

• Placering mellan Stadsgårdsleden och tunnelbanan / KF-huset - ligger delvis på dagens plats

• Dockningsterminal i markplan. Uppställning på särskilda dockningsplatser

• Resenärsutrymmen i inomhusmiljö. Bussutrymmen i huvudsak under däck

• Marklösningar är generellt billigare än tvåplanslösningar - dock kan slingan under tunnelbanan
påverka kostnadsbilden negativt.

Terminalmiljö

• Ljusa och trygga ytor för resenärerna. Överliggande däck kan dock hindra ljusinsläpp till viss del.

Kontakt med tunnelbanan 

• Mycket bra med ny utökad trappkapacitet till plattformarna och god orientering. Avståndet är
dock långt till flera av påstigningshållplatserna

Kontakt med stadsbussar

• Relativt bra men brister p.g.a. uppdelade lyft. Når visserligen endast ena sidan av Katarinavägen,
men bussarna finns på ett bilfritt busstorg varför resenärerna ändå inte exponeras för större
mängder trafik vid passage av gatan

Kontakt med sjöfarten 

• Planskild förbindelse över Stadsgårdsleden men relativ lång

Terminalens funktion

• Mycket enkel och tydlig terminal både för resenärer och förare. Uppställningshållplatserna är
dock för få - det är inte säkert att uppställnings- och påstigningshållplatser kan samnyttjas som
förslaget säger

Saltsjö-/Tvärbanan

• Har en förbindelse till bussterminalen genom en långsmal gång som kan upplevas trist.
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4. SJÖFART

En ny sluss byggs i ett något förskjutet läge. Man skapar vattenytor både norr och söder om slussen.

Avbördning är möjlig både norr och söder om slussen. En färjeterminal för bl a Djurgårdsfärjorna

byggs en bit utanför Stadsgårdskajen.

»Ett svagt förslag«
Den stora svagheten är den utbyggda kajkonstruktionen för Djurgårdsfärjorna. Vid avtappning ur

Mälaren genom slussen och avtappningsanordningarna kommer det inte att gå att angöra de sneda

kajplatserna. Konflikttillfällena mellan färjorna och fritidsbåtarna kommer att bli många.

5. AVBÖRDNING

»En något svag lösning«

• Något komplicerat system för avbördning med ny sluss och två nya 30 m breda avtappningska-
naler.

• Avbördningskapaciteten tillräcklig utan marginal.

• Kapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Uppgifter om luckanordningar saknas. Överdäckade luckor komplicerar.

Avbördningsanordningar

Tre avtappningskanaler (från N till S):

• Ny avtappningskanal ungefär där befintliga kanalen finns. Bredd 30 m, vattendjup inte angivet.
En reglerbar fördämningskonstruktion/lucka, ej närmare beskriven. 

• Ny sluss med samma dimensioner som nuvarande.

• Ny avtappningskanal med 30 m bredd, vattendjup inte angivet. Reglerbar fördämningskonstruk-
tion/lucka, ej närmare beskriven.

Avbördningskapacitet

• Norra avtappningskanalen 200 m3/s enligt uppgift. Bedöms vara möjligt.

• Nya slussen lika nuvarande (125 m3/s).

• Södra avtappningskanalen 150 m3/s enligt uppgift. Bedöms vara möjligt.

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Ingen uppgift för avtappningskanalerna. Områdena där luckanordningarna ska sitta är överdäckade,
vilket komplicerar konstruktion och åtkomlighet.

• Slussen förses med (enkla) vridportar. OK.
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett godtagbart förslag«
Relativt utförlig beskrivning. Konstruktionerna är uppdelade i gångbroar, vägbroar samt tråg. Torg fram-

för Stadsmuseum respektive Mediateket. Mellanplan vid terminal. Slussar, avbördningsanordningar

och nya kajlinjer. Alla konstruktionsdelar har beskrivits. Förslagets konstbyggnadsyta är ca 53 000 m2

vilket är ca 13 000 m2 större än dagens.

Konstruktion
Fyra parallella broar utförs, de två mellersta för vägtrafik och de yttre för GC-trafik. Broarna avlänkas

med ramper till Stadsgårdsleden. Broarna utförs som helsvetsade lådbalkar på betongpelare. Relativt

komplicerad konstruktion där GC-broarna hängs upp i kraftiga tvärbalkar i stödlägena. Även uppslits-

ningen utgör en teknisk komplikation. Få pelare medför stora koncentrerade laster. Konstruktionen

bedöms som underhållskrävande.

Gångbroar till trapptorn utförs i förspänd betong på betongpelare. De stora spännvidderna med-

för behov av en vout vid stödlinjerna och har föreslagits utföras uppåtvänd. Sammantaget är detta en

relativt komplicerad konstruktion.

Stadsgårdsleden förläggs i vattentätt tråg under medelvattenytan vilket är en relativt komplice-

rad konstruktion.

Torgen och mellanplanet bärs av förtillverkade spännarmerade betongbalkar. Bjälklagen är plats-

gjutna plattbärlag i samverkan. Blandning av slak- resp spännarmerade konstruktioner medför omfat-

tande rörelsefogar. I övrigt en relativt okomplicerad konstruktion.

Slussar, avbördningsanordningar och nya kajlinjer. Ny sluss och två nya avbördningskanaler an-

läggs. Utförande med stålkärnepålar och jetpelare som blir en kombinerad grundläggning och frontmur.

Krön och front utförs platsgjutet. Utförande av jetpelare i slussenområdets organiska jordar bedöms

som tveksamt.

Grundläggning
En väl avvägd beskrivning av grundläggning vilket visar en god förståelse för de geologiska förhål-

landena. Alla blivande bärande konstruktioner grundläggs med stålkärnepålar, i vissa fall spetsbäran-

de och andra fall mantelburna. För att kunna utvärdera föreslagen kajkonstruktion hade behövts en

skiss över kombinerade stålkärnepålar och jetpelare med pågjuten krön och front.
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Mellanplan och kajplan nås från torgplan via två kommunikationspunkter öster om nytt busstorg.

• Mellanplanet har ca 2 000 m2 lokalyta placerade på pirliknande byggnadskroppar som sträcker
sig ut över Stadsgårdskajen och en färjeterminal.

• Kajplanet har ca 300 m2 lokalyta placerade mellan t-bana och bussterminal. Caféytor med obe-
stämd storlek antyds på ytor belägna i två pirar från/till glastornen mellan Gamla stan och
Slussen. Yta för café, ca 200 m2, finns också på kajen vid Gamla stan. På Södermalmstorg place-
ras en ny byggnad avsedd för mediatek.

»En knappast acceptabel lösning«
De kommersiella ytorna på pirarna i mellanplanet är placerade för långt från resandeströmmarna och

saknar kommersiella förutsättningar i synnerhet som stråkets andra ände får mycket liten gångtrafik.

Café- och butiksytor i kajplanet är optimalt placerade. Caféytorna på pirarna mot Gamla stan har

tveksamma förutsättningar.
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8. TRYGGHET

»Ett knappast acceptabelt förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Stråken mellan Söder och Gamla stan är i de flesta fall gena. Undantag är den viktiga koppling-
en mellan Götgatan/Hornsgatan och Munkbron som är något längre än idag. På kajplanet är den
viktiga gångförbindelsen mellan bussterminalen och Gamla stan mycket dålig. Alla primära kopp-
lingar är dåligt konstituerade.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Byte mellan bussar på torgplanet fungerar bra. Det är korta avstånd mellan bussterminalen och
tunnelbanan. Det är besvärligare att ta sig från bussterminalen till båtarna på samma plan än
från de övre planen. 

Torg och öppna ytor 

• Ryssgården har stor potential för socialt liv. Detta stöds inte genom utformningen och motverkas
snarare genom förlängningen mot Saltsjön. Förlängningen inbjuder till sociala kontakter men har
inte den genomströmning som krävs. Även Södermalmstorg har relativt god potential men stöds
inte heller av utformningen. Förslaget till mediatek medverkar knappast heller en anrikning av
sociala kontakter.

Orienteringsmöjligheter 

• Orientering om rörelseriktningar stöds knappast av torgytans och väggarnas utformning. Öppen-
heten och markbehandlingen ger dock en uppfattning om positionen i stadsrummet. Från bus-
sterminalen är det dålig orientering om hur man kan röra sig.

Behov av skalskydd 

• De kommersiella lokalerna finns huvudsakligen på ryssgårdens yttre mellanplan. Det är svårt att
utläsa vad som utgör lokaler och hur flödet av gångtrafikanter passerar genom. Frågan är också
om förbindelserna kan stängas av nattetid. Vilka alternativa vägar finns det då? Det är också
oklart vilka lokaler som planeras i samband med bussterminalen och vilket skalskydd som då
krävs. Det framgår inte vilka angrepp som kan ske genom det gamla tunnelspåret. Väggarna vid
mediateket, särskilt på kajplanet, och bussterminalen kan bli utsatta för klotter och graffiti.
Förslaget har flera låga rum under broar som kan vandaliseras. 
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Buller – »En svag lösning«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls både på museigården och på delar av parterre-taket. Ryssgården har oförändra-
de nivåer mot idag, mellan 55 och 70 dBA. Delar av Södermalmstorg och Sjöbergsplan får en för-
bättrad bullersituation men utsätts ändå för höga och mycket höga nivåer. Kajen vid Slussplan,
där det föreslås café och uteservering, utsätts för mycket höga nivåer och Slussplan får en sämre
bullersituation än idag.

Ytor vid vattnet

• Trafikleden ligger i öppet läge längs med kajen vilket medför att trafikbullernivåerna längs med
kajpromenaden och på ”landtungorna” blir mycket höga, 60-70 dBA. 

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Luftmiljö – »En möjligen godtagbar lösning«

Ytvägnätet

• Tillkommande bebyggelse medför något sämre förhållanden än i dagsläget. Uppfyllandet av mil-
jökvalitetsnormer försvåras med förlängningen av Hornsgatan gaturum och separering av trafi-
ken i tre plan vid Katarinavägen.

Tunnelvägnätet

• Överdäckningarna innebär att uppfyllandet av miljökvalitetsnormer längs Stadsgårdsleden för-
svåras.

Terminaler

• Bussterminalen kommer att vara en inomhusterminal. Under förutsättning att denna ventileras
väl och att vänthallarna avgränsas från terminalen minskar avgasexponeringen för trafikanter
väsentligt.

Vistelseytor

• Hornsgatans förlängning innebär något högre exponering på Södermalmstorg. Övriga vistelsey-
tor är relativt välventilerade och därmed acceptabla ur luftkvalitetssynpunkt.
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10. GENOMFÖRANDE

»En möjligen godtagbar lösning«
Förlaget är relativt svårt att genomföra. Katarinavägen sänks och djupa urschaktningar görs intill

kvarteret Överkikaren och Stadsmuseum varvid trafiken måste ledas på temporära körbryggor. Stora

urschaktningar görs även under den norra delen av T-stationen. Befintlig sluss och avbördningskanal

ersätts med nya funktioner och avbördningen av vatten under byggtiden blir relativt komplicerad.

Vattentäta tråg måste utföras där Stadsgårdsleden och en intern bussgata har redovisats ligga under

omgivande vattennivåer. Bussgatan är placerad omedelbart intill tunnelbanans östra vägg. Broarnas

utformning innebär lyft av tunga broelement samt komplicerad anslutning mellan broarna med tvär-

gående upplagsbalkar. Förslaget är relativt sparsamt beskrivet och trafiklösningarna fungerar inte fullt

ut som de är redovisade. Tidplan är inte redovisad. 

Tider
Utförandetiden har bedömts till ca 6 år.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Ett knappast acceptabelt förslag«
Längs kajerna anges ek som trädsort. Ekblad är mycket svårhanterliga vid lövfällning och försvårar

lövhanteringen väsentligt. Drift av vattenkonst och specialmöbler är ej kostnadsberäknade men för-

svårar ytterligare en effektiv renhållning/snöröjning.

Förslaget, som också är störst till ytan av alla förslag, bedöms ge minst dubbelt så höga skötsel-

kostnader som det billigaste alternativet.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 2 682

Inkomstmöjligheter 342

Nettoutgifter 2 340 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 5,9 mnkr/år
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1. STADSBILD OCH STADSLIV

De nya anläggningarna består mest av broar. Förslaget har gjort ett huvudnummer av gång- och cykel-

broarna som med yviga gester löper i en vid kurva mellan Kornhamnstorg och Södermalmstorg.

Brodäcket har ett antal hål för att ge dagsljus till underliggande mark och anläggningar. 

Bebyggelse föreslås på Guldfjärdsplan. Byggnaderna sticker här utanför den distinkta nuvarande

stadsfronten. En ny Söderström öppnas söder om Karl Johans-slussen, vilken bibehålls. Den fria sikten

mellan Riddarfjärden och Saltsjön under broarna begränsas av en serveringslokal i brofundamentet

vid Slussplan. På Stadsgårdskajen ligger trafikleden i öppet läge. Intill ligger stora bussuppställnings-

ytor. Det mesta av anläggningen är till för transitfunktioner. Platser att vara på inskränker sig till

Ryssgården som behåller i stort sett samma utsträckning och funktion som idag. Ett mindre avsnitt

av Stadgårdskajen är trappad ner mot vattnet. Ett utvidgat Karl Johans torg ger vattenkontakt med

en sittvänlig trappa mot söder, som dock är placerad i ett hål mellan broarna. Planen nedan trappan

beläggs med grus för boulespel och uteservering. Under brofästet föreslås en restaurang med uteser-

vering. Gångbanan vid Slussplan vidgas något och ger utrymme för trädplantering. 

Förslaget syftar mest till att lösa kommunikationsfrågorna. Det är för mycket broar och trafikap-

parat. Broarna har en intressant utformning av sektion och sätt att anbringa stöd. Stadsgårdsledens

placering medför att kontakten i kajplanet mellan Södermalm och Gamla stan blir dålig. Förslaget

innebär att det finns många vistelseytor under broar och däck. Det är svårt att tro att det räcker med

ljusa ytskikt på broarnas undersidor för att skapa attraktiva miljöer under broarna.

Vidd
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Förslaget har en trafiklösning med en bro med mittförlagda busskörfält som även passerar genom cir-

kulationsplatsen. Dubbla sidoförlagda bussgator i torgplanet på Södermalmssidan. Gång- och cykel-

trafiken får ett nät av broar mellan Gamla stan och Södermalm.

»Ett svagt biltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, bra orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Kravet på fri höjd uppfylls

• Dagens framkomlighet klaras inte

• Relationerna saknas mellan övre och nedre nivån på Södermalm

• Tveksam funktion i den tvåfiliga cirkulationsplatsen med genomgående busslösning

• Angöring försvinner på del av Katarinavägen

»Ett relativt bra cykeltrafiknät«

• Relativt bra säkerhet, relativt bra orientering, relativt bra framkomlighet

• Bra koppling Munkbron - Hornsgatan/Götgatan

• Relativt bra kopplingar i nedre planet och över slussen i kajplan

• Bussgatorna är negativa ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt

• Tveksam funktion i den tvåfältiga cirkulationsplatsen med genomgående busslösning

»Ett relativt bra gångtrafiknät«

• Bra säkerhet, bra orienterbarhet, godtagbar framkomlighet/tillgänglighet

• Bra koppling Munkbron - Hornsgatan/Götgatan

• Stadsgårdsleden bildar barriär mot vattnet (dålig gångtunnel)

• Busslösningarna är bra för bussarnas framkomlighet, men skapar säkerhets- och framkomlig-
hetsproblem för gångtrafiken
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussar – »En positiv lösning«
Katarinavägen och förlängningen av Hornsgatan möts i en cirkulationsplats som utformats med dub-

bla mittkörfält för bussarna tvärs igenom cirkulationsplatsen. Särskilt avskilda busskörfält redovisas i

hållplatsområden längs Katarinavägen, Södermalmstorg samt som mittkörfält på brodelen mellan

Slussens cirkulationsplats och en trevägskorsning vid Skeppsbron. Ramper till och från Stadsgårds-

leden mynnar mot trevägskorsningen.

Förslaget innehåller lösningar ägnade att ge busstrafiken god framkomlighet genom de avskilda

bussgatorna och de reserverade mittkörfälten. De separata bussgatorna med hållplatser är i förslaget

dock något smala vilket bör kunna justeras. Det är möjligt att lösningen med busstrafik igenom ron-

dellen kan komma att bli svårgenomförbar men förslaget måste, med tanke på innerstadsbussarna,

ändå betraktas som mycket intressant. 

Bussterminal – »En bra lösning«

• Placering mellan Stadsgårdsleden och tunnelbanan / KF-huset - delvis på dagens plats

• Dockningsterminal i markplan. Funktioner något utspridda och kräver ganska stor yta

• Resenärsutrymmen i inomhusmiljö. Bussutrymmen i huvudsak under däck

• Marklösningar är generellt billigare än tvåplanslösningar

Terminalmiljö

• Ljusa och trygga ytor för resenärerna, men överliggande däck kan hindra ljusinsläpp. 

Kontakt tunnelbana

• Mycket bra med ny utökad trappkapacitet till plattformarna och god orientering

• Mycket korta gångavstånd

Kontakt stadsbussar 

• Mycket bra - korta avstånd och når bägge sidor om Katarinavägen

Kontakt sjöfart

• Relativt korta avstånd, men kräver passage i en underjordisk tunnel och två lyft

Terminalens funktion

• Konflikt med annan trafik vid in och utfart

• Något rörig punkt där bussar från flera håll möts vid in- och utfarten - Kan dock förbättras

• Terminalen har i övrigt god funktionalitet

Saltsjö-/Tvärbanan

• Förbindelse till bussterminalen genom en långsmal gång som kan upplevas trist
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4. SJÖFART

Vidd behåller slussen i sitt nuvarande läge. En ny avbördningskanal föreslås söder om slussen.

Djurgårdsfärjorna flyttas till Stadsgårdsterminalen. Man skapar en stor vattenyta söder om slussen.

»Ett svagt förslag«
Den största bristen ur sjöfartssynpunkt är Djurgårdsfärjornas placering kontra avtappningen ur

Mälaren. När Mälaren måste tappas ur i den nya avtappningen söder om slussen kommer det inte vara

möjligt att angöra snett mot Stadsgårdskajen på det sätt som förslaget visar. I övrigt är det ett för-

slag utan överraskningar.

5. AVBÖRDNING

»En godtagbar lösning«

• Enkelt system för avbördning med nuvarande avtappningskanal och Karl Johan-slussen komplet-
terade med ett nytt 27 m långt reglerbart utskov (med vattenspel) och en laxtrappa.

• Avbördningskapaciteten tillräcklig utan marginal.

• Kapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Luckanordning beskriven och bedöms vara utvecklingsbar. Reglering av vattenspelet komplicerar.

Avbördningsanordningar

Tre avtappningskanaler (från N till S):

• Avtappningskanalen (Nils Ericsons sluss) byggs över.

• Befintliga Karl Johan-slussen repareras om så behövs. Nya portar (stämportar) och slussväggar i
anslutning

• En ny Söderström med totala bredden 38 m och en 27 m lång horisontalt lagrad sektorlucka för
reglering i inloppet. Balksätt i stål. Ovanför luckanordningen släpps vatten igenom i 2 m breda
spalter, ”vattenspel”. En 11 m bred laxtrappa vid sidan om.

Avbördningskapacitet

• Erforderlig kapacitet +200 m3/s bedöms vara möjlig att uppnå utan egentlig marginal.

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Bedöms kunna bli tillfredsställande (beskrivning saknas för befintliga kanalen).

• Sektorluckan kräver utrymmeskrävande synliga hydraulcylindrar. Kammare i bottnen för luckan
kan sättas igen av sediment, skrot osv.

• Hur regleras vattenspelet?
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett relativt bra förslag«
Utförlig beskrivning. Brokonstruktionerna är uppdelade i sju konstruktionsdelar. Alla konstruktionsde-

lar har beskrivits. Förslagets konstbyggnadsyta är ca 24 000 m2 vilket är ca 16 000 m2 mindre än nuva-

rande yta.

Konstruktion

Gångbron 

• Förspänd plattbro i betong på enkelpelarstöd. Förspänd brokonstruktion med enkla och renodlat
statiskt system. Utformning av anslutningsbroar mot huvudbron oklar. 

Huvudbron

• Ett förspänt pelardäck i betong. Brolängd ca 150 m. Däcket slitsas där två rampbroar sänker sig
till Stadsgårdsleden. Rampbroarna utformas som förspända balkbroar med bukformad undersida.
En förspänd brokonstruktion som är relativt komplicerad, men genomförbar.

Däcket över bussterminalen

• En slakarmerad platta där delar av däcket över vändplats för bussar måste spännarmeras.
Blandningen av slak- resp spännarmerade konstruktioner kräver omfattande rörelsefogar, vilket
inte redovisats. I övrigt relativt okomplicerad konstruktion.

Överdäckning över tunnelbanebron

• Stålbalkssystem i princip lika befintligt. Överdäckningen visas med förspända betongkassetter
som ges kontinuitet över stöd med stödarmering i pågjutning. Upplagslinje över tunnelbanebron
måste anpassas till spårlägen. Kassetterna kommer att få en spännvidd på ca 15 m, vilket kan ge
problem att klara trafiklast enligt Bronorm. 

Nya rulltrappor till tunnelbanans plattformar i norra änden

• Ingrepp i den med stålkärnepålar grundförstärkta monolitiska väggskivan kan innebära risk för
störningar i tunnelbanetrafiken. Tunnelbanans drift måste garanteras. Komplicerat. Dock finns en
relativt ingående beskrivning av tillvägagångssättet.

Rampbro för Stadsgården

• Utformas som en slakarmerad plattbro i betong. Enkla statiska system, välkänd teknik.

Slussar, färjeterminal, avbördningsanordningar och nya kajlinjer

• Karl Johan-slussen och avtappningskanalen behålls i sina nuvarande lägen. Nya slussportar som
förses med gångplan. Avbördningsanordningen är 27 m bred, med dammlucka och stiliserat
vattenfall. Befintligt sluss resp avtappningskanal skall konditionsbedömas och åtgärdas. Nytt fär-
jeläge vid Stadsgården nås via en gångtunnel under Stadsgårdsleden. Tunneln är ej redovisad, går
därför ej att bedöma. 

Grundläggning
Beskrivningen nämner att sättningar förekommer där plattgrundläggning och träpålar bevisligen förts

ned i åsen. Därför är huvudalternativet stålkärnepålar nedförd till morän eller berg under åsen.

Kostnaden för detta bedöms som försvarbart i beskrivningen. Beskrivningen av grundläggningen är

generell utan hänvisning till respektive konstruktionsdel. Beskrivning av schakt och grundläggning för

GC-tunnel under Stadsgårdsleden beskrivs ej, men vilket kan vara nog så komplicerat.
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Tre nya kommunikationspunkter i torgplanet vid busshållplatser leder till kommersiella ytor i mel-
lanplanet och vidare till bussterminalen i kajplanet.

• I anslutning till en av kommunikationspunkterna finns ca 500 m2 lokalyta i torgplanet.

• Mellanplanet har ca 3 300 m2 lokalyta. 

• Kajplanet har ca 100 m2 lokalyta i gångstråket mellan t-bana och bussterminal.

• I anslutning till befintligt hotell föreslås en konferensanläggning och en ny hotellbyggnad, totalt
ca 8 100 m2. I kajplanet finns en restaurang på Karl Johans Torg, ca 600 m2. 

»Ett godtagbart förslag«
Placering av kommunikationspunkter i torgplan är utmärkta. Bra kommunikation även mellan mellan-

plan och kajplan. Sammantaget skapar kommunikationslösningarna optimala förutsättningar för gal-

lerian i mellanplanet. Gallerian har däremot för stora lokalytor för resandeströmmarna och butikslägen

i gallerians ytterkanter är svaga. Bra kommersiella förutsättningar för butiksytorna i torgplanet. Den

nya hotell- och konferensanläggningen kompletterar och utvecklar det befintliga hotellet på ett

intressant sätt. Restaurangen på Karl Johans torg har ett intressant läge.
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8. TRYGGHET

»Svagt förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Gångstråken mellan Södermalm och Gamla stan är generellt gena. Ett särskilt bidrag utgör den
extra bron mellan Götgatan/Hornsgatan och Munkbron. Den lekfulla utformningen med många
alternativa vägar späder dock ut flödet. Kopplingen mellan Katarinavägen och Munkbron har flera
besvärliga barriärer. Kopplingarna från bussterminalen mot Gamla stan är starkt hindrade av bil-
trafiken. Stråken är dåligt konstituerade, särskilt på torgplanet.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Hållplatserna och förbindelserna mellan stadsbussarna begränsas som färdmiljöer onödigt myck-
et av biltrafiken på torgplanet. Goda kopplingar finns mellan bussterminal och tunnelbana.
Otrygga gångar utan rimliga alternativ leder från tunnelbana och bussterminal till Saltsjöbanan
samt till båtterminalen.

Torg och öppna ytor 

• Ryssgården har möjlighet att bli ett gott socialt rum, men flödena bör bättre kopplas till torget.
Södermalms torg liksom ytorna vid Katarinahissen har små möjligheter att koncentrera sociala
aktiviteter. Karl Johans torg har däremot goda förutsättningar att anrika social samvaro. Söder
Mälarstrand/Stadsgården är starkt störd av biltrafik vilket begränsar möjligheterna till att Slussen
blir den knutpunkt för stadens flanörstråk som förslaget drömmer om.

Orienteringsmöjligheter 

• På torgplanet stöds inte orienteringen av markens utformning liksom bristen på konstituerande
väggar. Det öppna rummet i sig ger ledning, men är inte tillräcklig. Vertikal genomsikt i termi-
nalrummet underlättar på några punkter under torget.

Behov av skalskydd 

• Leveranstrafiken till butiker är inte redovisad och kan inte bedömas. Karl Johan-gallerian kan inte
stängas av varför butikerna där kan bli sårbara. Entréväggar till kajplanet kan utsättas för klotter/
graffiti liksom de låga delarna av broarna.
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Buller – »Ett svagt förslag«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls på delar av museigården och i kvarteren söder därom, vilket motsvarar dagens
situation. Även en liten bit av Skeppsbrokajen närmast Slussen får mindre än 55 dBA. Ryssgården
får en sämre bullersituation än idag och Slussplan, där det föreslås uteserveringar, får extremt
höga nivåer, 70-75 dBA, vilket även det är en försämring mot dagsläget. 

Ytor vid vattnet

• Trafikleden ligger i öppet läge längs med kajen vilket medför att trafikbullernivåerna längs med
hela kajen blir mycket höga, 60-70 dBA. Även det nya Karl Johans torg får ekvivalentnivåer upp
mot 70 dBA.

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Gångbroar

• Gångbron i gatunivå utsätts för höga nivåer, medan gångbroarna i kajplanet får höga nivåer på
den västra och godtagbara nivåer på den östra sidan.

Luftmiljö – »Ett godtagbart förslag«

Ytvägnätet

• Förslaget försvårar inte uppfyllandet av miljökvalitetsnormer jämfört med idag.

Tunnelvägnätet

• Inga nya tunnelsträckningar för trafiken skapas. Överdäckningen som bildar övergång till
Skeppsholmen och Munkbron är kortare och luftigare jämfört med nuläget, vilket ger förutsätt-
ningar för lägre halter i överdäckningens båda ändar.

Terminaler

• Avgående och ankommande bussar separeras. Terminalen utformas som en dockningsterminal
med invändiga väntytor. I och med detta får trafikanterna en betydligt bättre miljö jämfört med
dagens lösning.

Vistelseytor

• Torgen och ytorna vid vattnet är relativt välventilerade och därigenom acceptabla ur expone-
ringssynpunkt. Exponeringen för luftföroreningar bedöms därmed bli ungefär som idag.



68

V I D D

10. GENOMFÖRANDE

»Ett godtagbart förslag«
Förslaget beskriver genomförandeskedet relativt knapphändigt och det finns luckor i redovisningen av

produktionsetapper och temporär trafikföring. Vidd tillhör dock inte något av de mer komplicerade

förslagen och har liksom de flesta övriga förslag risker och problem koncentrerade till vattenkon-

struktioner, etappindelningar och trafik under byggtiden. 

Karl Johan-slussen och befintlig avbördningskanal behålls i sina nuvarande lägen. Slussen förses

med nya slussportar. En ny uppgång i den norra delen av tunnelbanestationen innebär inte alltför

stora konflikter med befintliga konstruktioner. Den utbyggnadsmöjlighet som anges under Söder-

malmstorg innebär djupa schaktnings- och grundläggningsarbeten omedelbart intill kvarteret Över-

kikaren och påverkar kommersiell verksamhet och boende i fastigheten. Trafiklösningarna fungerar

inte fullt ut som de är redovisade och behöver kompletteras.

Tider
Total genomförandetid för produktionsskedet anges och bedöms till ca 6 år.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Bästa tänkbara lösning«
Lägsta kostnaden, främst p.g.a. små ytor och få fördyrande inslag. Längsgående brygga och form-

klippta träd kräver dock särskild skötsel. I övrigt normalskötsel.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 1 904

Inkomstmöjligheter 378

Nettoutgifter 1 526 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 4,4 mnkr/år



69

1. STADSBILD OCH STADSLIV

Förslagets huvudinslag är ett däck med kvadratisk planform, som lutar och landar med ett hörn i en

breddad Stadsgårdskaj. Stora delar av däcket är täckta av gräsmattor. Två broar, belägna delvis över

delvis under däcket, leder över till Gamla stan. Under däcket och broarna bildas stora täckta utom-

husytor som i det Stockholmska klimatet blir svåra att få attraktiva. Frågan är om ljusöppningarna i

däcket förmår att ge det dagsljus som skulle behövas för att ge så ljust intryck som perspektiven visar.

Näset mellan Gamla stan och Södermalm tas bort till förmån för ett öppet vattenrum, vilket innebär

att kontakten mellan stadsdelarna försvagas och karaktären av åtskilda öar betonas. 

En ny ö med badbassänger föreslås på Saltsjösidan. Den nya ön förtar den fria sikten mellan

Mälaren och Saltsjön. Karl Johan-slussen tas bort och ersätts med en ny sluss mellan Stadsgårdskajen

och den nya ön. Karl Johan-statyn placeras på en egen holme intill en trappad kaj vid Slussplan.

Stadsgårdsleden förlängs förbi området och rätas ut, med utfyllnader vid Franska bukten. Förslagets

gröna element utgörs förutom av gräsmattor på det stora torgdäcket av trädplantering på Stads-

gårdskajen. En stor gräsklädd yta på den här platsen är orealistisk både ur användnings- och skötsel-

synpunkt och har attraktion bara på sommaren. Byggnader som skulle kunna vara stödlokaler för

stadslivet och vara klimatskydd saknas på däcket. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Intermezzo är ett förslag för sommaren, att det valda form-

språket är främmande för platsen och tar ingen hänsyn till omgivande landskap eller karaktär.

Intermezzo
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Förslaget har två broar mellan Södermalm och Gamla stan, på samma sätt som i dagens Slussen.

Kopplingarna mellan broarna/nivåerna i form av klöverblad har tagits bort och ersatts av en gata

längs Gamla stan. En direktkoppling skapas för gång- och cykeltrafik mellan kajplanet och torgplanet

på Södermalm.

»Ett svagt biltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, godtagbar orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Relationerna mellan Katarinavägen och nedre planet på Södermalm saknas

• Dagens framkomlighet klaras inte

• Tveksamt om kravet på fri höjd kan klaras

• Birkaterminalens bussuppställning har tagits bort

»Ett godtagbart cykeltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, godtagbar orienterbarhet, godtagbar framkomlighet

• Gen men otillgänglig förbindelse mellan kajplanet och övre torgplanet

• Svag framkomlighet över slussen i kajnivån

• Svaga kopplingar framför allt i det övre planet

»Ett relativt bra gångtrafiknät«

• Bra säkerhet, relativt bra orienterbarhet, svag framkomlighet/tillgänglighet 

• Gen men otillgänglig förbindelse mellan kajplanet och övre torgplanet

• Svag framkomlighet över slussen i kajnivån

• Svaga kopplingar över och mellan planen på Södermalm
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussarna – »En svag busslösning«
Trafiken förs på två avskilda broar som möts i olika plan från Hornsgatan mot Skeppsbron respektive

från Katarinavägen mot Munkbron. Detta innebär att den viktiga kopplingen mellan Katarinavägen

mot Skeppsbron kräver en omväg via slussplan på Gamla stans sida. Framkomligheten för busstrafi-

ken blir beroende av bilarnas framkomlighet vilken bedöms som att dagens trafik ej klaras. Således

innebär det att bussarnas framkomlighet också blir sämre än idag.

Bussterminalen – »En knappast acceptabel lösning«

• Placerad mellan Stadsgårdsleden och tunnelbanan och delvis under tunnelbanan – Liknande
dagens terminal

• Lamellterminal – Liknande dagens terminal

• Resenärsutrymmen och bussutrymmen i utemiljö under däck

• Marklösning, som generellt är billigare än tvåplanslösning.

Terminalmiljön 

• Samma miljö som idag men ljusare, med öppenhet mot Stadsgårdsleden och vattnet

• Högre buller-, avgas- och vindexponering för resenärerna än idag

Kontakt med tunnelbanan

• Saknar utökad kapacitet för kontakten med tunnelbanan, men har god orientering och korta
avstånd från avstigningen

Kontakt med stadsbussar

• Bristfälligt redovisat men delar av strömmarna föreslås gå via de redan trånga tunnelbaneplatt-
formarna. Man kan även komma upp på andra platser men dessa ligger generellt inte orientera-
de direkt mot bussarna

Kontakt med sjöfart

• Liknar dagens förbindelse över till Gamla stan, men på bättre bro och gångbana

Terminalens funktion

• Konflikt med övrig trafik vid in- och utfart

• Avstigningen ligger direkt efter en skarp 180 graders sväng - säkerhetsrisk för resenärer som står
eller som reser sig upp inför avstigningen

• Saknar tillräckligt antal platser både för påstigning och uppställning - dagens uppställning har
slopats utan rimligt antal ersättningsplatser

Saltsjö-/Tvärbanan

• Förbindelse via utemiljön på bussterminalen och en lång, smal gång, vilken kan upplevas trist
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4. SJÖFART

Förslaget har placerat slussen mellan den nya ön och Stadsgårdskajen. Avtappningen görs norr om ön

och Djurgårdsfärjorna behålls vid Skeppsbron.

»Ett godtagbart förslag«
Förslaget har ur sjöfartssynpunkt sina fördelar. Det skapar både stora sjö- och kajytor. Djurgårds-

färjorna separeras från fritidsbåttrafiken. Nackdelar är bl a den fria höjden under den västra bron och

den slopade bussparkeringen vid Birkaterminalen. 

5. AVBÖRDNING

»En godtagbar lösning«

• Enkelt system för avbördning med ett nytt 20 m brett och 5 m djupt reglerbart utskov och en ny
sluss lika nuvarande.

• Avbördningskapaciteten är tillräcklig med någon marginal.

• Kapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Uppgift om utskovskonstruktionen och luckanordningarna saknas. Relativt stort utskovsdjup
komplicerar anläggningskonstruktionen och luckorna.

Avbördningsanordningar

Två avtappningskanaler (från N till S):

• Ny avtappningsanordning ungefär där befintlig avtappningskanal (Nils Ericsons sluss) finns:
Reglerbar fördämningskonstruktion/lucka, ej närmare beskriven. Bredd 20 m, vattendjup 5 m

• Ny sluss i söder med samma dimensioner som nuvarande

Avbördningskapacitet

• Nya slussen lika nuvarande.

• Uppgiven kapacitet 148+200=348 m3/s med nya avtappningsanordningen bedöms vara möjlig att
uppnå med marginal (+250 m3/s , d.v.s. 50 m3/s utöver kravet).

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Ingen uppgift

• Stort utskovsdjup komplicerar anläggningskonstruktionen och luckorna.
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett godtagbart förslag«
Relativt utförlig beskrivning. Konstruktionerna är uppdelade i platta vid Södermalmstorg - Katarina-

vägen, mellanplan, gångbroar och vägbroar. Alla konstruktionsdelar har beskrivits. Förslagets konst-

byggnadsyta är ca 36 000 m2 vilket är ca 4 000 m2 mindre än dagens.

Konstruktion

Gångbro från Skeppsbron till ön

• Enkel konstruktion i stål, som är underhållskrävande.

Gångbro från Söder Mälarstrand till ön

• Utformas som enkelklaffbro i stål med motviktslåda. Underhållskrävande rörlig bro i stål.

Vägbroar från Skeppsbron till Hornsgatan och från Munkbron till Katarinavägen

• Förspänd konventionell plattbro på skivpelare. Enkel relativt okomplicerad konstruktion men upp-
slitsningen utgör en teknisk komplikation.

Plattan över Södermalmstorg och Katarinavägen samt mellanplan

• En platsgjuten slakarmerad platta på ett inspänt pelarsystem. Blandning av slak- resp spännar-
merade konstruktioner kräver omfattande rörelsefogar. I övrigt relativt okomplicerad konstruktion.

Överdäckning över tunnelbanebron

• Torgbjälklaget är fribärande över t-banan och ger en enkel och relativt okomplicerad konstruk-
tion. Spännvidden erfordrar dock förspänning. 

Slussar, ön, avbördningsanordningar och nya kajlinjer

• Ny sluss och avbördningskanal. Utformas med stålspont, bakåtförankring och krönbalk. Välkänd
och beprövad teknik.

Grundläggning
Beskrivningen vad gäller grundläggning och utfyllnad av den tänkta ön är direkt bristfällig. Däremot

är beskrivningen av föreslagen pålgrundläggning mer genomtänkt. Grundläggning på plattor där jor-

den består av fast åsmaterial, och där djup till berg är litet sker grundläggning med plintar på berg. I

övrigt borrade pålar. Stålkärnepålar till berg där djupet är måttligt och borrade injekteringspålar där

djupet till berg är stort. 
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Tre entrépunkter på det nya torgplanet leder till tre kommersiella lokalytor (totalt ca 5 000 kvm) i

mellanplanet. Lokalytorna kan även nås från bussterminalen i kajplanet. Utöver detta finns café- och

restaurangytor något oprecist beskrivna på flera platser.

»Ett knappast acceptabelt förslag«
Lokalytorna i mellanplanet är avskilda från varandra vilket innebär att det kommersiella använd-

ningsområdet blir begränsat. Lokalytorna är i åtminstone två fall ej kopplade till de stora resande-

strömmarna. Lokalytorna är ej lämpliga för detaljhandel, tänkbar användning är snarare någon form

av utställningslokal.
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8. TRYGGHET

»Knappast acceptabelt förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Den ganska odifferentierade torgytan ger visserligen möjlighet till genhet för gående, liksom
oändliga alternativ. Detta bör leda till utspädning av tätheten för gående, vilket ökar otrygghe-
ten. Huvudstråken måste, för att uppnå framkomlighet och trygghet, behandlas som urbana mil-
jöer och inte som rekreationsytor. Det gäller bl.a. markbehandling, belysning och önskvärd kon-
stituering. De diagonala kopplingarna mellan gångtrafikens målpunkter är prioriterade medan de
parallella blir besvärliga och förlängda. Valfriheten har sina starka begränsningar. Kopplingen
med Gamla stan är på kajnivån ospecifierad vilket kräver kraftiga hastighetsdämpande åtgärder
på Stadsgårdsleden för att fungera tryggt.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Avstånd mellan bussterminal och tunnelbana är ringa. Övergångar mellan stadsbussar på torg-
planet är komplicerade, liksom i viss mån mellan bussarna och tunnelbanan. Det är svårt att utlä-
sa i vilken grad biltrafiken hindrar gångrörelser.

Torg och öppna ytor 

• Den ospecificerade ytan på torgplanet kan knappast anrika några sociala aktiviteter. Till det bidrar
även de utspridda gångmöjligheterna. Torgplanets överdimensionerade ytor kommer att kräva
omfattande skötsel för att kunna fungera den stadspark som avsetts. Mellanplanet verkar priori-
tera butiker och andra kommersiella ytor som hindrar informella sociala möten. Kajplanet har
öppenhet men saknar fokuspunkter. Förslaget vill uppenbarligen inte främja andra sociala aktivi-
teter än möjligen de som baseras på redan formerade gäng. 

Orienteringsmöjligheter 

• Öppenheten i stadsrummet och sikten genom de cirkulära öppningarna ger viss orientering om
var man befinner sig i konstruktionens struktur. Däremot ger varken markbehandling eller andra
antydningar tips om lämpliga stråk. Särskilt komplicerad blir det att orientera sig i den korsande
diagonala kompositionen av förbindelser mellan Södermalm och Gamla stan.

Behov av skalskydd 

• Hur leveranser skall ske till kommersiella ytor framgår inte och därmed går inte sårbarheten att
bedöma. Vertikalförbindelserna som tangerar butikerna går inte att stänga av. Det är oklart om i
vilken grad kommersiella ytorna är öppna för allmänheten. Behovet av skalskydd måste noga
beaktas vid ett eventuellt genomförande. Utformningen leder till många låga utrymmen under
däck, hur många och hur de eventuellt byggs igen är oklart.
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Buller – »Ett något svagt förslag«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls endast på delar av museigården och i kvarteren söder därom, vilket motsvarar
dagens situation. Ryssgården får en förbättrad bullersituation mot idag, men utsätts fortfarande
för höga nivåer, mellan 55 och 70 dBA, liksom den urbana parken i det övre planet. 

Ytor vid vattnet samt gångbroarna

• Stadsgårdsleden ligger i ett princip öppet läge vilket innebär att det breda kajområdet med träd-
planteringar, promenad- och cykelvägar, caféer och restauranger samt den föreslagna ön med fri-
luftsbad utsätts för höga bullernivåer från trafiken, ekvivalentnivåer på 60-65 dBA. Strandlinjen
i de östra och västra delarna samt den föreslagna grönytan söder om Stadsgårdsleden får ännu
högre nivåer. 

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Gångbroar

• Gångförbindelserna över Slussen ligger dels på broarna invid körbanan, med ekvivalentnivån 70-
75 dBA, dels på ön.

Luftmiljö – »Ett något svagt förslag«

Ytvägnätet

• Vissa delar av det ytvägnät som finns idag försvinner ned under platån, men i och med de verti-
kala schakten blir detta inte någon påtaglig förbättring från luftföroreningssynpunkt. Rampen
från platån mot Stadsgårdsleden stänger delvis inne avgaser och kan försvåra uppfyllandet av
miljökvalitetsnormer. Vändhållplatsen för bussar är väl tilltagen, vilket kan försämra luftkvalite-
ten. Inga nya byggnader som försämrar utvädringen tillkommer. 

Tunnelvägnätet med mynningar

• Förslaget innehåller inga tydliga tunnlar. Stadsgårdsleden och anslutningen från Munkbron över-
däckas delvis eftersom platån ansluter till kajen nedanför. 

Terminaler

• Bussterminalen får en bättre utvädring i och med de vertikala schakten. Samtidigt sker en för-
sämring i och med att avgaser från Stadsgårdsleden och Munkbron delvis stängs inne.

• Det finns ingen vänthall som är skild från bussarna, vilket gör att trafikanter får stå och vänta
bland bussarnas avgaser.

Vistelseytor

• Ingen tydlig uppdelning mellan platser där människor vistas och vägtrafiken med dess avgaser.
Det innebär att människor exponeras för luftföroreningar i relativt hög grad. Avgaserna som ven-
tileras från Stadsgårdsleden genom ljusschakten kan försämra luftkvaliteten på platån. Övriga
vistelseytor vid vattnet är välventilerade och acceptabla.



78

I N T E R M E Z Z O

10. GENOMFÖRANDE

»En knappt godtagbar lösning«
Förslaget tillhör de medelsvåra att genomföra. En ny konstgjord ö utförs inom spont öster om nuva-

rande sluss där sjöbottnen faller kraftigt. Nuvarande sluss och avbördningskanal ersätts med nya

funktioner. Avbördning av vatten under byggtiden blir relativt komplicerad. Djupa schaktnings- och

grundläggningsarbeten måste utföras i Södermalmstorg delvis i omedelbar kontakt med Stads-

museum och kvarteret Överkikaren. 

Norra änden av tunnelbanans plattformar schaktas ur och nya trapp- och hisskommunikationer

utförs. Omgivningspåverkan (buller, vibrationer, luft, vatten) är jämförbar med de flesta övriga förslag.

Schaktningsarbeten inom Södermalmstorg och den nya ön öster om Slussen är dock ett tillskott.

Förslaget är relativt sparsamt beskrivet och trafiklösningarna fungerar inte fullt ut som de är redovisade.

Tider
Produktionstiden på platsen har angetts till 5 år men bedöms ta ca 6 år med angivna etappindel-

ningar.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Ett knappast acceptabelt förslag«
Stora allmänna ytor. Ön med sandstrand, trädäck och trappanläggning kräver kontinuerlig skötsel

sommartid. Gräsytan kräver extremt tålig gräskvalitet och maximal skötsel. De över gräsytan sling-

rande gång- och cykelstråken, måste hållas kantskurna och ogräsfria. En intensiv gräsklippning är

nödvändig, vilket innebär buller och avgaser. Bevattning bör installeras för att klara sommartorkan.

Höst och vår finns risk för att regnet förvandlar den gröna ytan till leryta. Eftersom gräsytan under

sommaren kan locka många besökare krävs intensiv städning (picknick vid lunch, kvällspartyn, hun-

drastning). Förslaget bedöms som det mest kostnadskrävande för skötsel av allmänna ytor. Då är ändå

inte fontäner och vattenskulptur vår och höst medräknade och inte heller skötsel av isbana vintertid.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 2 042  

Inkomstmöjligheter 142  

Nettoutgifter 1 900 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 5,9 mnkr/år
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En stor rektagulärt formad däcksbyggnad placeras över Södermalmstorg. Däckets övre plan är till stör-

re delen avsedd för gångtrafiken men ska även hysa omfattande fordonstrafik, för vilken i perspektiv-

bilderna saknas den rekvisita av kantstenar, räcken och skyltar som är nödvändig i praktiken. Däcket

sträcker sig förbi Katarinahissen, där det vinklas av mot en ansenlig och hög gångbro mot Skeppsbro-

kajen. Söderström öppnas och får en bred avbördningströskel över vilken det går en gc-bro. I övrigt

finns inga broar för gång- och cykeltrafiken. Den valda lösningen ger fri sikt mellan Riddarfjärden och

Saltsjön. Koncentrationen av gångtrafik mellan Gamla stan och Södermalm till Skeppsbrons förläng-

ning ger omvägar om man kommer från andra håll. Det stora vattenrummet fjärmar stadsdelarna och

vandringen över broarna kommer att kännas lång. 

Avsaknaden av aktiviteter eller målpunkter på den stora torgplatån medför att ytorna mest kom-

mer att användas för stadsliv i rörelse. Platån får ett utsatt och blåsigt lokalklimat och saknar bygg-

nader som skulle kunna ge skydd. Nya ytor att vistas på är badbryggorna samt kajen vid Gamla stans

Mälarsida, vilka kommer vara bullerstörda. Förslaget kan sammanfattningsvis beskrivas som ett stort

främmande byggnadsverk med egen estetik som har landat på platsen. Utformningen kontrasterar

med Södermalms småskalighet och detaljrikedom. Hela förslaget präglas av stora tag och enkla grepp

utan hänsyn till vistelsevärden.

Öppna platsen
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Förslaget innebär att Hornsgatan och Katarinavägen leds ned till en cirkulationsplats i ett mellanplan.

Till denna cirkulationsplats kopplas även trafik till och från Gamla stan och Stadsgården. Gång- och

cykeltrafiken delar bro med biltrafiken mellan övre planet och Munkbron. Mot Skeppsbron finns en

separat bro för dubbelriktad gång- och cykeltrafik. 

»Ett svagt biltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, godtagbar orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Alla relationer finns

• Kravet på fri höjd klaras

• Dagens framkomlighet klaras inte

»Godtagbart cykeltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, godtagbar orienterbarhet, godtagbar framkomlighet

• Tydlig koppling mellan övre planet och Skeppsbron, men brant

• Svag koppling mellan övre planet och kajplanet på Södermalm

»Godtagbart gångtrafiknät«

• Bra säkerhet, relativt bra orienterbarhet, knappt godtagbar framkomlighet/tillgänglighet 

• Övre planet fredat från biltrafik, men svag tillgänglighet p.g.a. trappor

• Tydlig koppling mellan övre planet och Skeppsbron, men brant 

• Svag framkomlighet över slussen i kajplan

• Stadsgårdsleden bildar barriär mot vattnet
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussar – »En knappt godtagbar lösning«
En bred bro förbinder Skeppsbron med en cirkulationsplats i ett plan under en stor gångyta. Denna

gångyta utgör en platta där trafiken till och från Hornsgatan når cirkulationsplatsen via ramper som

slitsar i gångytan. Busstrafiken till/från Katarinavägen når sin hållplatser från Cirkulationsplatsen. 

Brodelen redovisas med dubbla busskörfält norrut mot Skeppsbron och ett busskörfält söderut

mot Slussen. 

Eftersom gångytan ligger tämligen högt krävs en hel del trappor för att nå de olika höjdplanen.

Vidare kan hållplatserna bli svåra att rymma p.g.a. korta sträckor mellan Katarinavägens kurva och

cirkulationsplatsen. 

Förslaget redovisar dubbla busskörfält mot Skeppsbron och ett söderut mot Slussen. Detta ger

bussarna förutsättningar för en god framkomlighet på brodelen. I den underliggande rondellen kan

dock framkomlighetsproblem befaras då dagens biltrafik inte klaras.

Bussterminalen – »En knappast acceptabel lösning«

• Placering mellan Stadsgårdsleden och Tunnelbanan och delvis under tunnelbanan – liknande
dagens terminal

• Lamellterminal kombinerat med ”sågtandsutformning" – i princip dagens terminal

• Resenärsutrymmen och bussutrymmen i utemiljö under däck

• Marklösning, som är generellt billigare än tvåplanslösningar

Terminalmiljö

• Samma miljö som idag dock med mer ljus då öppet mot Stadsgårdsleden och vattnet

• Högre buller-, avgas- och vindexponering för resenärerna än idag

Kontakt tunnelbana

• Saknar utökad kapacitet för kontakten med tunnelbanan Men god orientering och korta avstånd
från avstigningen

• Avstigningens funktioner har förskjutits bort från dagens läge vilket ökar dagens relativt korta
gångavstånd i onödan

Kontakt stadsbussar

• Förbindelse för att nå Stadsbussarna på båda sidor av Katarinavägen

Kontakt sjöfart

• Läge för sjöbussar kräver korsning i plan med Stadsgårdsleden

• Förbindelsen till Djurgårdsfärjan liknar dagens förbindelse över till Gamla stan, men på bättre bro
och gångbana

Terminalens funktion

• Konflikt med övrigt trafik vid in- och utfart

• Avstigningen ligger direkt efter en skarp 180 graders sväng - säkerhetsrisk för resenärer som står
eller reser sig upp inför avstigningen

Saltsjö-/Tvärbanan

• Har ingen direkt förbindelse till bussterminalen
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4. SJÖFART
Öppna platsen bygger en ny sluss till Södermalmsidan och behåller Djurgårdsfärjorna på Skeppsbron,

men lägger Sjöbussen vid Stadsgården. Man får en stor vattenyta norr om slussen i vilken man bl a

gör en småbåtshamn vid Karl Johans torg.

»Ett bra förslag«
Att man behåller Djurgårdsfärjorna på Skeppsbron är positivt ur angöringssynpunkt för Djurgårds-

färjorna. Sjöbussens angöring kan bli problematisk vid tappning genom slussen. Det kan också bli pro-

blem att förtöja småbåtar vid Karl Johans torg vid avtappning. I övrigt är det ett intressant förslag ur

sjöfartssynpunkt med tydliga och separerade trafikströmmar och stora vattenytor. 

5. AVBÖRDNING

»En svag lösning«

• Enkelt system för avbördning med ny 70 m bred avtappningströskel och ny sluss.

• Avbördningskapaciteten otillräcklig med föreslagen luckanordning.

• Avbördningskapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Föreslagna hjulluckor för avtappning ovanliga som tröskelluckor och bedöms komplicera syste-
met. Totala bredden 70 m är stor och komplicerar luckornas reglering.

Avbördningsanordningar

Två avtappningskanaler:

• Ny avtappningströskel: Reglerbar hjullucka, ej närmare beskriven. Fungerar som tröskel över vil-
ken vattnet avbördas. Längd brutto ca 70 m, lägsta tröskelnivå ca lika MW i Saltsjön (+3,48).

• Ny sluss i söder med samma dimensioner som nuvarande.

Avbördningskapacitet

• Ingen uppgift att nya slussen ska användas för avtappning.

• Om ingen avbördning går genom slussen måste den nya avtappningströskeln avbörda
125+148+200=473 m3/s. Beroende på nettolängden för de reglerbara hjulluckorna måste hjul-
luckans krön kunna sänkas till ca +1,2. Denna nivå ligger långt under vad som förslagsställaren
har visat. 

• Om slussen avbördar 125 m3/s måste den nya avtappningströskeln avbörda 148+200=348 m3/s.
Beroende på nettolängden för de reglerbara hjulluckorna måste hjulluckans krön kunna sänkas
till ca +1,8. Denna nivå ligger långt under vad som förslagsställaren har visat. Således, avbörd-
ningskravet är ej uppfyllt.

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Hjulluckan ovanlig som tröskellucka (normalt sker avbördningen under sådana luckor, inte över)

• Uppvärmning mot nedisning måste göras inuti luckan. Detta kräver att man kan komma in i luck-
an utifrån, även om den ligger under vattenytan. Härför måste finnas någon typ av schakt från
över vattenytan ned i luckan.
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett godtagbart förslag«
Översiktlig övergripande beskrivning. Konstruktionerna är uppdelade i gångbroar, vägbroar samt däck

i två plan på Södermalmssidan, slussar, avbördningsanordningar och nya kajlinjer. Alla konstruktions-

delar har beskrivits. Förslagets konstbyggnadsyta är ca 37 000 m2 vilket är ca 3 000 m2 mindre än

dagens.

Konstruktion

En ny gång-, cykel- och vägbro

• Den nya vägbron över vattnet utformas i slakarmerad betong på pelare av betong.

• Statiskt enkel och okomplicerad konstruktion.

Gångbro

• Gångbro utformas i stål med ett genomskinligt fackverk med ca 4 m konstruktionshöjd för att
medge stora spännvidder, ca 50 m. Konstruktionen är relativt okomplicerad, men underhålls-
krävande.

Däck i två plan

• Däck i två plan utformas som två bjälklag i slakarmerad betong sammanbundna med liv av fack-
verk av vierendeltyp. Utformningen medger spännvidder upp till 20 m. 

• Däcken vilar på stöd av betong. Konstruktionen bedöms som relativt okomplicerad.

Slussar, avbördningsanordningar och nya kajlinjer

• Ny sluss och avbördningströskel anläggs närmast Södermalmssidan.

• Sluss- och avbördningskonstruktioner i betong är grundlagda på pålar. Bedöms som en relativt
okomplicerad konstruktion. Kajkonstruktionerna ej beskrivna.

Grundläggning
Höga laster på pelarnas pålar. Verkar inte som om man tänkt igenom den uppkommande grundlägg-

ningsproblematiken med de höga lasterna. Beskrivningen föreslår stålpålar med diameter 0,6-0,8 m

vilket kan ge stor omgivningspåverkan. Anger inte om dessa skall slås eller borras. Där grusåsen lig-

ger ytligt används en klenare påle.
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7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

• Fem kommunikationspunkter på det nya torgplanet leder till tre kommersiella ytor på totalt ca 5
700 m2 i mellanplanet. I kajplanet finns en lokalyta på ca 2 800 m2. 

»En svag lösning«

• Lokalytorna i mellanplanet saknar kommersiellt intresse och har karaktär av utställningslokaler
med tillhörande kontorsytor. Tillgängligheten är begränsad och de avskilda lokalytorna försvårar
alternativa användningsområden. 

• Butiksytorna i kajplanet har utmärkt läge i de delar som ligger nära gångstråket. Ytorna är dock
för stora, 500-700 m2 är mer adekvat.



85

Ö P P N A  P L A T S E N

8. TRYGGHET

»Knappast acceptabelt förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Vägen är krånglig och avsevärt längre än idag i den viktiga kopplingen mellan Götgatan/
Hornsgatan och Munkbron. Gångvägen är också besvärligare än nödvändigt mellan Katarina-
vägen och Skeppsbron. Sambandet mellan bussterminalen och Gamla stan är krånglig och störd
av biltrafiken. Linjerna är i ringa grad konstituerade.

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Bussterminalen ligger nära tunnelbana men långt ifrån tvärbanan och stadsbussar. Omstigning
mellan bussar och till tunnelbanan på torgnivån är besvärliga och oklara.

Torg och öppna ytor 

• Ryssgården har god potential för sociala aktiviteter men stöds inte av utformningen. Torgnivån
är överdimensionerad, kan uppfattas som blåsig och öde då gånglinjerna inte är strukturerade på
annat sätt än genom diskreta markeringar i ytan. Denna typ av utformning fungerar för enstaka
evenemang men är inte bra för de mer vardagliga sociala kontakterna. De nyskapade ytorna vid
Karl Johans Torg och Munkbron torde fungera bra sommartid som socialt rum.

Orienteringsmöjligheter 

• Storskaligheten och rymden på torgplanet kan stödja orienteringen, men oklarhet om riktningar
liksom krångliga kopplingar motverkar tydligheten. Gående måste välja rutt på tidigt stadium för
att nå målet. Mellanplanet ger svag orientering. Kajplanet med god potential splittras av att möj-
liga rörelser har oklara riktningar.

Behov av skalskydd 

• Lokalerna på mellanplanet förefaller fungera i stort sett som tre separata ”återvändsgator”. Detta
är fördelaktigt för möjligheterna till skalskydd, men olämpligt för försäljning. För försäljning av
utsikt, t.ex. restauranger, fungerar det bättre. Hur leveranstrafiken skall ske redovisas inte. Det är
svårt att bedöma hur broarnas låga punkter utformats med tanke på otrygghet, brott och graffiti.
Söderväggen i bussterminalen och vid Stadsgårdsleden samt passagen ner mot Söder Mälarstrand
riskerar klotter.
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Buller – »En svag lösning«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls inte någonstans inom området, vilket är en försämring gentemot dagens situa-
tion. Ryssgården får en något bättre bullersituation än idag, men utsätts fortfarande för höga
nivåer, liksom ytan uppe på platån.

Ytor vid vattnet

• Trafikleden ligger i ett öppet läge längs med kajen vilket medför att trafikbullernivåerna längs
med nästan hela kajen blir mycket höga, 65-70 dBA. Även Karl Johans torg och flytbryggorna får
mycket höga nivåer.

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Gångbroar

• Gångbanan invid körbanan kommer upp i nivåer över 75 dBA, gångbron i gatunivå får mycket
höga nivåer och gångförbindelsen i kajplanet får nivåer på 60-65 dBA.

Luftmiljö – »Ett möjligen godtagbart förslag«

Ytvägnätet

• Stadsgårdsledens/Söder Mälarstrands läge längs med kajen ger förhållandevis goda förutsätt-
ningar för utvädring. Sänkningen av Hornsgatan och Katarinavägen försvårar utspädningen av
avgaser och uppfyllandet av miljökvalitetsnormer riskerar att försvåras jämfört med dagens
utformning.

Tunnelvägnät

• En överbyggd cirkulationsplats försvårar utvädringen och innebär ökad risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer. 

Terminaler

• Av- och påstigande resenärer utsätts för avgaser från bussarna. Utvädringen av bussarnas avga-
ser underlättas dock jämfört med dagsläget eftersom terminalen öppnas upp mot vattnet, men
samtidigt sker en ökad avgasexponering från biltrafiken i det ovanliggande planet.

Vistelseytor

• Luftkvaliteten på den öppna torgytan kommer att påverkas av vägtrafiken på Hornsgatan och av
den underliggande cirkulationsplatsen. Trafikanter på gång- och cykelbanor kommer att påverkas
av avgaser från trafiken på Stadsgårdsleden – Söder Mälarstrand.
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10. GENOMFÖRANDE

»Ett möjligen godtagbart förslag«
Förlaget är relativt svårt att genomföra. Få stöd och grundläggningspunkter medför stora samman-

hängande rivningsområden som kan bli svåra att erhålla med den föreslagna trafikomläggningen. De

koncentrerade lastpunkterna har föreslagits grundlagda med grova rörpålar – en metod som måste

verifieras vara genomförbar här. Möjligheten till fungerande temporära trafiklösningar begränsas av

däckskonstruktionens utförande. 

Befintliga sluss- och avbördningskanaler ersätts med nya. Avbördning av vatten under byggtiden

blir relativt komplicerad. Kajlinjen på Mälarsidan flyttas in varvid några stöd för tunnelbanan friläggs

och måste ändras. Katarinavägen sänks och antas enkelriktad under en period av ca ett år. Djup schakt

och grundläggning har redovisats omedelbart intill kvarteret Överkikaren och Stadsmuseum.

Trafiklösningarna som de redovisats är tveksamma och behöver kompletteras.

Tider
Utförandetiden har redovisats till ca 5 år men bedöms till ca 6 år.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»En godtagbar lösning«
Mellanstora allmänna ytor. Den öppna och plana ytan är gynnsam ur skötselsynpunkt. Gräsytor under

träd är dock alltid svåra att hålla gröna, eftersom träden silar bort del av solljuset. Underhåll av tre

stora solbryggor kräver extra skötsel. Den välvda gångbron över vattenytan kan bli svår att hålla halk-

fri under vintermånaderna. Blixthalka är ett svårbemästrat inslag vad avser lutande plan över vatten-

områden.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 2 165  

Inkomstmöjligheter 235  

Nettoutgifter 1 930 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 5,2 mnkr/år
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1. STADSBILD OCH STADSLIV

Ett enkelt och tydligt grepp tas med ett däck som formar en lång hylla under vilken bussterminalen

ligger. Förslaget utgår från platsens topografi och landskapsrum. Hyllan stiliserar Södermalms för-

kastningsbrant. Däckets långa, böjda nordvägg är mestadels av glas. Ett så stort horisontellt element,

som är upplyst nattetid, blir ett främmande inslag i en miljö som är detaljrik och vertikal till karaktären.

Mellan däcket och Skeppsbron ligger en bro med slitsar med en motsvarande landtunga under, använd

för lokaler. Dessa lokaler är ägnade att göra vandringen mellan Gamla stan och Söder intressantare men

blockerar vyn mellan Mälaren och Saltsjön. Frågan är om lokalerna har en omfattning och ett innehåll

som ger stöd för stadslivet. 

I mitten av den öppna Söderströms bibehålls Karl Johan-slussen med ett minimum av kajer.

Stadsgårdsleden ligger i öppet läge och kantas av en promenadkaj med träd. Den valda lösningen med

trafikleden i det fria och den höga hyllan försvårar kontakten mellan kajplanet och torgen på däcket.

Hyllan och trafikleden isolerar och avvisar. Det stora däcket uppdelas av gator i tre delar: Ryssgården,

Södermalmstorg och en torgterrass framför KF-huset. Ryssgården har i princip dagens utseende och

funktioner.

Det nya Södermalmstorg har en kontors-/restaurangbyggnad i norra kanten vilken ger lä åt en

södervänd uteservering. Entréer till bussterminal och tunnelbana från däckets norra kant befolkar

dessa delar. Torget i övrigt behålls fritt och Hornsgatans fond förblir öppen ut mot Saltsjön. Terrassen

framför KF-huset upptas till en del av en stor ljuslanternin. På denna del finns inga naturliga gångs-

tråk eller målpunkter, varför ytan kommer upplevas ödslig.

Öppna Söderström
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2. BIL- , CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

Förslaget har en tydlig trafiklösning med en slitsad bro mellan Södermalm och Gamla stan. Kors-

ningarna för biltrafiken görs som två cirkulationsplatser. Cykeltrafiklösningen följer biltrafikens med i

huvudsak enkelriktade cykelbanor. Gång- och cykeltrafiken över slussen koncentreras under bron.

»Ett svagt biltrafiknät«

• Relativt bra säkerhet, bra orienterbarhet, knappt acceptabel framkomlighet

• Alla relationer finns

• Kravet på fri höjd uppfylls och överträffas

• Enkel och klar busslösning i Katarinavägen

• Dagens framkomlighet klaras inte

• Birkaterminalens bussuppställning har tagits bort

»Svagt cykeltrafiknät«

• Godtagbar säkerhet, knappt godtagbar orienterbarhet, svag framkomlighet

• Knappt acceptabel cykelförbindelse över slussen

• Enkelriktade cykelbanor på övre planet och mellan Södermalm och Gamla stan ger sämre orien-
terbarhet och framkomlighet

• Utformningen av cykellösningarna i de tvåfiliga cirkulationsplatserna måste studeras närmare

»Bra gångtrafiknät«

• Bra säkerhet, bra orienterbarhet, godtagbar framkomlighet/tillgänglighet 

• Bra gångförbindelser mellan Södermalms övre nivå och Gamla stan

• Knappt acceptabel gångförbindelse över slussen

• Stadsgårdsleden bildar barriär mot vattnet
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3. KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbussar – »En svag lösning«
Katarinavägen och förlängningen av Hornsgatan möts i en cirkulationsplats. 

I anslutning till Slussplan utförs ytterligare en cirkulationsplats. Ramper till och från Stadsgårdsleden

mynnar med vävningar upp och ner mot cirkulationsplatsen vid Slussplan. Inga busskörfält har redo-

visats i cirkulationsplatserna eller på brodelen. 

Förslaget redovisar inga busskörfält, vilket innebär att bussarna inte får acceptabel framkomlighet.

Detta bör åtgärdas genom komplettering med busskörfält som kan åstadkommas genom en breddning

av bron.

Hållplatslägena vid Katarinavägen uppfyller inte nödvändigt antal hållplatser, utan behöver

omstuderas.

Bussterminal – »En svag lösning«

• Har placerats mellan Stadsgårdsleden och KF-huset

• Dockningsterminal i två plan. Undre planet - avstigning och uppställning. Övre planet - påstig-
ning.

• Resenärsutrymmen i inomhusmiljö. Bussutrymmen under tak

• Tvåplanslösning blir generellt dyrare än en marklösning. Förslaget kräver även dyr tråglösning för
nedre planet för skydd mot grundvatten.

Terminalmiljö

• Har mycket ljusa, stora och trygga ytor för resenärerna förutom i avstigningsplanet

• Glasväggen lär dock bli kraftigt nedsmutsad av vägtrafiken och därmed försämras snart miljön

• Terminalen innehåller en hel del osäkerheter för resenärerna i busshallen. Lösningen lär ge upp-
hov till spring bland bussarna

Kontakt tunnelbana

• Mycket bra med ny utökad trappkapacitet till plattformarna. Orienteringsmässigt har man inte
lyckats p.g.a. felriktade trappor och för att flera lyft krävs från avstigningen.

Kontakt stadsbussar

• Uppgångarna har felplacerats i relation till stadsbussarna och man kan endas nå ena sidan av
Katarinavägen vilket ger mycket spring över densamma.

Kontakt sjöfart

• Osäkert vilken väg man avses nyttja - oavsett det krävs det flera lyft mellan olika plan.

Terminalens funktion

• Konfliktfylld vänstersväng in till terminalen 

• Stora brister i busshallen avseende bussarnas rörelsemönster och ytbehov samt siktförhållande.
Stora risker med resenärer som rör sig bland bussarna.

• Idén är dock bra och har stor utvecklingspotential. Det kräver dock ökade körytor och viss omdis-
ponering av trafikriktningar 

Saltsjö-/Tvärbanan

• Förbindelse till bussterminalen genom en lång, smal gång som kan upplevas trist

• Utformningen brister även i framkomlighet.
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4. SJÖFART

Öppna Söderström anlägger en ny sluss ca 20 söder om den nuvarande. Tillkommande avbördnings-

anordningar placeras norr om slussen. Söder om slussen görs en småbåtshamn på Mälarsidan och ett

färjeläge för Djurgårdsfärjorna på Saltsjösidan.

»Ett godtagbart förslag«
Att man lagt den tillkommande avtappningskapaciteten norr om slussen är bra med tanke på

Djurgårdsfärjornas angöring. Man har också lagt Djurgårdsfärjorna rakt mot strömriktningen vilket är

bra. Man får dock en svår konflikt mellan fritidsbåtar till/från slussen och färjorna. Ett annat problem

i förslaget är gångbroarnas placering, eftersom de inte ligger vid slussportarna måste förmodligen

båda vara öppna vid slussning. 

5. AVBÖRDNING

»En svag lösning«

• Enkelt system för avbördning med en ny 38,5 m bred avtappningskulvert och en ny sluss.

• Avbördningskapaciteten otillräcklig med föreslagen avtappningskulvert.

• Avbördningskapaciteten under byggskedet bedöms kunna bli lika nuvarande.

• Uppgifter om luckanordningar saknas. Överdäckade luckor i avtappningskanalen komplicerar.

Avbördningsanordningar

Två avtappningskanaler (från N till S):

• Ny övertäckt avtappningskanal med längd 47 m och effektiv bredd 38,5 m. Vattendjupet är 2,2
m i inloppet och 3,5 m i utloppet. Ökad area nedströms (85 m2 i inloppet; 135 m2 i utloppet) med-
för minskad strömhastighet i Franska Bukten. Längsgående skiljevägg medför uppdelning på två
flöden, som kan stängas av individuellt. Justerbara skibordsluckor och sättar möjligt

• Ny Karl Johan-sluss i nytt läge 20 m syd befintligt med samma dimensioner som f.n. Hydrauliskt
drivna, svängande dubbelportar. Sättar möjligt

Avbördningskapacitet

• Nya kanalen ca 300 m3/s, nya slussen ca 125 m3/s. Således totalt 425 m3/s, d v s kravet på
125+148+200=473 m3/s uppnås inte.

• Kapaciteten under byggskedet ej omnämnd. Lika nuvarande bedöms möjlig.

Luckanordningar/reglerbarhet

• Uppgifter saknas. Överdäckade luckor komplicerar. Bedöms som helhet kunna bli tillfredsställan-
de (begriplig beskrivning saknas för nya kanalen).
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6. KONSTRUKTION OCH GRUNDLÄGGNING

»Ett godtagbart förslag«
Utförlig beskrivning och redovisning. Konstruktionsdelar uppdelade i broar för fotgängare och cykel-

trafik på kajnivå och vägbroar och rampbroar mellan Södermalmstorg och Slussplan, torgdel Katarina-

vägen-Södermalmstorg, överdäckning bussterminal samt bussterminal.

Konstruktionsdelarna har beskrivits relativt väl, men något principiellt. Förslagets konstbyggnads-

yta är ca 51 000 m2 vilket är ca 11 000 m2 större än nuvarande yta.

Konstruktion

Bro mellan Slussplan och Södermalmstorg 

• Förspänd bred bro som slitsas i tre broar relativt komplicerat men bedöms som genomförbart.
Påhängda konsolbroar tveksamt statisk om de ej är förspända med hänsyn till uppträdande
tvångskrafter. En övergångskonstruktion är föreslagen mot Slussplan innebärande en fogrörelse
på ca 450 mm, vilket ger ett komplicerat utförande. 

Torgdel Katarinavägen-Södermalmstorg 

• Kontinuerligt brodäck som ansluter till Ryssgården. Del över tunnelbanan utförs med prefabricerade
betongelement med pelare i "lägen som är lämpliga med hänsyn till underliggande tunnelbanebro".

• Något översiktligt beskrivet konstruktivt. Utförande i stål eller betong framgår ej. Konstruktions-
princip med brodäck möjlig men med betydligt fler pelare än som redovisats på planerna. Över-
däckning tunnelbanan endast principiellt beskrivet.

Bussterminal

• Undre plan -0,7, utformas som ett vattentätt påldäck.

• Huvudplanet +3,5, utförs med spännarmerad betong.

• Övre däck +12,5, utförs lika torgdelen som ett kontinuerligt brodäck. 

• Påldäckskonstruktion under grundvattenytan med vattentäta rörelsefogar är komplicerat men
möjligt. Huvudplan spännarmerat, vilket gör det svårt med framtida eventuella däckombyggnader.
Övre däck, något översiktligt beskrivet konstruktivt. Utförande i stål eller betong framgår ej.
Konstruktionsprincip med brodäck möjlig men med betydligt fler pelare än som redovisats på pla-
nerna.

Slussar, avbördningskanaler, kajlinjer

• Ny Karl Johan-sluss med samma dimensioner som befintlig flyttad söderut.

• Två nya avtappningskanaler norr om nya slussen. Kanalerna är uppdelade i sektioner. Justerbara
skibordsluckor vid varje sektion. Hela systemet är överdäckat av ett 400 mm tjockt kajdäck i
betong med isolering och beläggning.

• Övriga kajlinjer i tävlingsområdet är helt nya. Ny kajlinje mot Söder Mälarstrand innebär att T-
banebrons stöd kommer i vattnet T-banebrons stöd är pålat med stoppslagna betongpålar i åsen,
kräver omgärdning av spont samt grundförstärkning innan muddring kan utföras. Komplicerat
men möjligt. 

Ny anslutning till tunnelbanans södra plattformar

• Ny entré på nivån +3,5 har visats på planerna. Det innebär ett stort ingrepp under den på plin-
tar till berg nedförda konstruktionerna. Detta är ett komplicerat ingrepp under pågående T-bane-
trafik. Redovisning av metod saknas. Tveksamt om det är möjligt. 
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Grundläggning
Beskrivningen anger att tänkbart alternativ till grundläggning med stålkärnepålar till berg är slagna

spetsburna pålar av betong eller stål. Slagna pålar är inte att rekommendera på grund av stor omgiv-

ningspåverkan och låg nedträngningsförmåga i fyllning och åsmaterial. 

Intressant idé att bygga upp ett större sammanhängande påldäck. På grund av att nya vattenytor

skapas krävs förstärkningsåtgärder för tunnelbanebron i vattnet. Beskrivningen anger åtgärder 

t ex pågjutning eller ”stenkista”.

7. KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Ny entréhall till tvärbanan bredvid nuvarande t-baneentré. Kommersiella lokaler i mellanplan och

kajplan nås via denna entré. Kommunikationspunkter från torgplan till mellanplan finns även på
Södermalmstorg och ovanför Stadsgårdsleden. 

• Mellanplanet har ca 1 900 m2 lokalyta samt caféyta på ca 1 200 m2 med utsikt mot Gamla stan.

• Kajplanet har ca 800 m2 lokalyta mellan en av entréerna till t-banan och avgångsterminalen. I
kajplanet finns även en caféyta, ca 400 m2.

• Lokal- och caféytor är placerade under Slussbron. Ny kontorsbyggnad med restaurang på ena
sidan av Södermalmstorg.

»En svag lösning«

• Butiksytorna i mellanplanet har dåligt kommersiellt läge, eftersom de inte ligger i anslutning till
några större resandeströmmar. Caféet i mellanplanet är för stort och har ett tveksamt läge.

• Butiksytorna i kajplanet har svaga kommersiella förutsättningar. Några mindre butiker som möter
tvärbanans resenärer är tänkbara, ca 100 m2. Caféytan har ett acceptabelt läge, men måste i hög
grad leva på sin egen attraktionskraft. 

• Ny kontorsbyggnad/restaurang på Södermalmstorg har goda kommersiella förutsättningar.

• Ytorna under Slussbron är kommersiellt utan större intresse.
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8. TRYGGHET

»Ett svagt förslag«

Gångstråken mellan Gamla stan och Söder 

• Gånglinjerna mellan Södermalm och Gamla stan är relativt gena. Undantaget är kopplingen
Götgatan/Hornsgatan och Munkbron som är längre än idag. Linjen mellan Katarinavägen och
Munkbron är onödigt krånglig. Linjerna är konstituerade till liten andel. Från bussterminalen i kaj-
planet hindras passagen till Gamla stan av biltrafiken. Förbindelsen är i övrigt generös och rela-
tivt väl konstituerad 

Kopplingar mellan kollektiva transportmedel 

• Kopplingarna mellan transportmedlen är torgplanet underordnad biltrafikens villkor. På kajplanet
är det gena förbindelser mellan bussterminalens avgångsrum och tunnelbanan. Uppgången från
terminalens avstigningsrum är kyffig och otrevlig. Lång, smal och otrygg gång leder till tvärba-
nan. Redovisningen är ibland oklar om vilken standard vertikalkommunikationerna har.

Torg och öppna ytor 

• Ryssgården och viss mån Södermalmstorg har god potential för sociala aktiviteter. En utformning
som skulle kunna stöda detta redovisas inte. Den ofantliga ytan vid Katarinahissen på busstermi-
nalens tak kommer att bli svårskött och saknar i förslaget urban funktion.

Orienteringsmöjligheter 

• Markbehandling och byggnader underlättar inte orienteringen, men det öppna stadsrummet ger
viss ledning. Öppenheten i mellanplanets och kajplanets rum informerar om den egna lokalise-
ringen. Alternativa vertikalkommunikationer är förlåtande.

Behov av skalskydd 

• Det är inte redovisat hur leveranstrafiken till butiker skall ske och sårbarheten kan därför inte
bedömas. Å andra sidan finns endast små butiksytor. Det går inte att stänga av ytor vid butiker
och kafé varför dessa kan vara sårbara. ”Isväggen” konstituerar i någon mån Stadsgårdsleden,
men den kan vara attraktiv för graffiti och klotter.
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Buller – »Ett svagt förslag«

Torgytor

• 55 dBA uppfylls endast på delar av museigården och i kvarteren söder därom, vilket motsvarar
dagens situation. Även Ryssgården får oförändrade nivåer, mellan 55 och 70 dBA.
Södermalmstorg, utanför saluhallen, får höga ljudnivåer på 60-65 dBA, vilket dock är en förbätt-
ring jämfört med idag. På delar av Södermalmstorg blir trafikbullernivåerna lägre än idag men
nivåerna är fortfarande delvis mycket höga.

Ytor vid vattnet

• Trafikleden ligger i öppet läge längs med kajen vilket medför att trafikbullernivåerna längs med
hela kajpromenaden blir mycket höga, 65-70 dBA, vilket är en försämring mot idag. Även trap-
pan vid Slussplan får mycket höga nivåer. 

9. BULLER OCH LUFTMILJÖ
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Gångbroar

• Gångbroarna i gatunivå får extremt höga bullernivåer, 70-75 dBA. På broarna i kajplan blir ekvi-
valentnivåerna upp mot 65 dBA.

Luftmiljö – »Ett godtagbart förslag«

Ytvägnät

• Utvädringen försämras längs Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand p g a den långa ”vägg” som
uppkommer. Närmast Slussen uppvägs detta av att överdäckningen minskas men i närheten av
Centralbron kan det medföra att uppfyllelse av miljökvalitetsnormer försvåras. 

Tunnelvägnät

• Inga tunnlar finns i detta förslag och därmed inte heller några tunnelmynningsutsläpp som kon-
centrerar avgaserna och som försvårar uppfyllelse av miljökvalitetsnormer. 

Terminaler

• Olika plan för ankommande och avgående bussar, vilket fördelar avgasutsläppen på två termi-
nalutrymmen. Detta ger lägre avgashalter än om både ankommande och avgående bussar sam-
sas i ett utrymme. Vänthall avskild från bussarna finns.

Vistelseytor

• Exponeringen längs Stadsgårdsleden kan eventuellt öka i och med den långa ”väggen” som bil-
das. Torgen är relativt välventilerade och därigenom acceptabla från exponeringssynpunkt.



98

Ö P P N A  S Ö D E R S T R Ö M

10. GENOMFÖRANDE

»Ett godtagbart förslag«
Förslaget ligger över medel i svårighetsgrad för genomförandet. Kajlinjen utmed Söder Mälarstrand

förändras kraftigt och flyttas in varvid några stöd för tunnelbanan friläggs och måste ändras. En ny

biljetthall med trappor är placerad rakt under tunnelbanans nuvarande mittuppgång och dess grund-

konstruktioner. 

Inom vattenområdet byggs alla nuvarande anläggningar om och en ledningskulvert placeras under

dessa. Avbördning av vatten under byggtiden blir relativt komplicerad. Befintlig ledningskulvert vid

Slussplan flyttas, vilket gör trafiksituationen där komplicerad under omläggningen av berörda led-

ningar. Utformningen av terminalen för ankommande bussar med en golvnivå på – 0,7 m relativt nära

kajlinjen begränsar utrymmet för trafikomläggningar och etableringsområden. Katarinahissen måste

avväxlas eller demonteras för att kunna utföra den djupare grundlagda bussterminalen. De redovisa-

de trafiklösningarna fungerar inte fullt ut.

Tider
Utförandetiden har redovisats bli ca 4 år men bedöms ta ca 6 år.

11. DRIFT OCH SKÖTSEL

»Ett delvis bra förslag«
Små allmänna ytor och få fördyrande inslag, förutom från isväggen som är svårskött och kräver hög-

tryckstvätt och rensning av affischer och klotter, vilket fördyrar. I övrigt normalskötsel.

12. EKONOMI

Investeringsutgifter 2 269

Inkomstmöjligheter 199

Nettoutgifter 2 070 mnkr

Drift, skötsel och underhåll av gator, torg och ytor för kollektivtrafik beräknas kosta ca 6,7 mnkr/år


