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VIDD

Vid Slussen kommer Stockholms skönhet bäst till sin rätt. Här möts stad
och vatten. Här finns vyer åt alla håll. Här avtecknar sig Gamla Stan tydligt
och klart i all sin prakt.

Här beskrivs grunden för Stockholms tillkomst.  Som en strategisk och lätt
försvarbar plats, där land- och vattenförbindelser korsar varandra.

Slussens byggnadshistoria är brokig. Näset har omformats  och anpassats
till nya förutsättningar åtskilliga gånger under århundradens lopp.

Genom historien har var tid löst aktuella behov på det sätt som varit möjligt
och genomförbart med tillgänglig teknik och resurser.

Nu är en omdaning åter aktuell. Ånyo finns en möjlighet till förändring av
Slussen.

De nya förutsättningar är
- att den befintliga trafikapparaten i betong till stora delar behöver rivas,

- att Mälarens avrinningskapacitet måste ökas,

Det blir möjligt att öppna upp och att låta landskapsrummet mellan  norr och
söder framträda i en ny gestalt. Att åskådliggöra mötet mellan två storskaliga
vattenrum och två tydligt avgränsade stadsdelar – Gamla Stan och
Södermalm. Att tydliggöra såväl Mälarens utlopp i Saltsjön som den nord-
sydliga landförbindelsen.

En ny förbindelselänk skapas med en utformning som svarar mot dagens
behov och med en gestalt som syftar till att bli väl så karaktäristisk som
nuvarande klöverblad.  En gestalt som med en storslagen gest framhäver
platsens unika situation och med ett enkelt grepp förenar stadsdelarna.

MÅLSÄTTNING:   ÖPPENHET OCH ENKELHET

Förtydliga kontrasten mellan tät stadsbebyggelse och öppet landskapsrum.
Staden behöver öppna rum.

Slussen behålls som ett lågt näs där luftiga broar överbryggar vattenytorna.

Visa mötet mellan Mälaren och Saltsjön

Vattenrummen under broarna ges transparens och genomblickar både dag
och natt. Etablera närkontakt med vattnet.

Ge karaktäristisk bebyggelse som Gamla Stans fasader, Katarinahissen, KF-
husen, Stadsmuseet en tydlig framtoning.

Låt ny bebyggelse underordnas öppenheten och inlemmas i Söders varierade
och brokiga bebyggelseskala.

Sök enkla och tydliga lösningar som utgår från förutsättningarna:

De naturgivna: Vattenrummen med sjöatmosfär, utblickar och det ofta
speciella ljuset.

Topografin dominerad av Söders berg och förkastningsbranter och som

endast punktvis tillåter bebyggelse att klättra ner nära vattnet.

De historiska: att skapa ett avvägt möte mellan framtid och förflutet, där
historien så väl som vår tid tillåts  lämna sitt avtryck.

De trafikala: Slussen som en plats för byte av färdsätt. En transitplats. En
plats för väntan och möten.

De sociala: Slussen som plats för ett intensivare stadsliv med mötesplatser,
uppehållsplatser och naturliga stråk. En knutpunkt för stadens flanörstråk
utmed vattnet.

FÖRSLAGET I KORTHET:

Öppenhet mellan Gamla stan och Södermalm
Söders stadskvarter slutar vid Södermalmstorg.

Torget blir en avsats och utblicksplats mot Saltsjön. En avstamp mot det fria
och öppna luftrummet mellan Söder och Gamla Stan.

Dagens komplexa trafikmaskineri ersätts av en lutande broyta i ett plan. Det
nya broplanet får en lägre höjd än dagens bronivåer när den nuvarande
puckeln vid bron över Katarinavägen försvinner. Utblicken förbättras och en
ny öppenhet ned mot vattnet framträder. Öppenheten förstärks av att
Kolingsborg tas bort. I dag blockerar byggnaden den fria sikten i flera olika
riktningar.

Slussen får enligt förslaget två plan: det lutande broplanet och kajplanet
utmed vattnet.

BROPLANET

Det nya broplanet ger en organisk karaktär med svängda kanter som tar tag
i landfästena och formmässigt knyter samman Munkbron och Skeppsbron
på Gamla Stan-sidan med Södermalmstorg och Katarinavägen på
Södermalm. De böjda formerna ger utrymme för generösa öppningar i
brodäcket. Öppningar som släpper ner ljus och luft till gatu- och
vattenrummen nedanför.

Broplanet ger god plats för såväl bussar, bilar, gående och cyklister i samlade
och tydliga trafikstråk.

Munkbron ansluts till Skeppsbron i en T-korsning vid Slussplan.

Bron från Skeppsbron leder upp till en cirkulationsplats där Hornsgatan och
Katarinavägen sammanförs.

På ömse sidor om bussfälten på brons mitt finns ramper som ansluter ner till
Söder Mälarstrand och Stadsgårdsleden.

Busstrafiken har egna körfält och ges företräde i korsningarna.

Vid sidan av körfälten löper breda trottoarer med utrymme för cykel- och
gångbanor. De gående rör sig längst ut – där de är mest fredade och har
störst närhet till Mälaren och Saltsjön. Den västra sidan har en kraftigare böj
så att kontakten med Kornhamnstorg och Munkbron upplevs som genare.
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KAJPLANET

KARL JOHANSSLUSSEN OCH MÖTET MÄLAREN - SALTSJÖN
Utformningen av kajplanet och vattenrummet har som målsättning att skapa
en attraktiv gestaltning med en närhet till vattnet. Här är en unik möjlighet att
bära fram ett centralt Stockholmsmotiv.

Utmed vattnet finns idag ingen gångförbindelse mellan Gamla Stan och
Södermalm. Med omdaningen friläggs kajytor som blir tillgängliga för ett
bilfritt kaj- och vattenlandskap för gående och cyklande med nya stråk och
platsbildningar, nya rekreations- och promenadmöjligheter.

Karl Johanslussen bibehålls i sitt nuvarande läge. Nya slussportar utformas
så att de även tjänar som gångbroar. När slussen används är alltid en port
stängd så att passage kan ske.

I slussportarnas förlängning söderut byggs två nya, vattennära gångbroar,
en östlig över Saltsjön och en västlig över Mälaren. De överbryggar det nya
breda vattenrummet mellan slussen och Stadsgården.

Vi öppnar Mälarens avrinning och visar vattnets flöde genom  näset.

Här är också en brytpunkt mellan två vattensystem där nivåskillnaden mellan
dessa blir synlig.  Detta möte kommer att regleras i den 27 meter långa
dammlucka vi lägger under vattenytan i den  västra mynningen  av den nya
avrinningsöppningen. Höjdskillnaden synliggör vi genom att släppa igenom
vatten, som i 2 meter breda spalter ger ett stiliserat fall.

Det breda vattenflödet ljussätts och dramatiseras nattetid.

Vi anlägger även en laxtrappa i avrinningens södra del.

SLUSSPLAN OCH KARL JOHANS TORG
Förslagets nya trafiklösning ger en friyta som vidgar den södervända
Slussplan, som förenar sig med Kornhamnstorgs karaktär genom en generös
trottoaryta som rymmer uteserveringar och klippta lindar. Här finns vyer ut
mot såväl Mälaren som Saltsjön.

Nedanför Räntmästartrappan, som ges en ny friare form, öppnas ett utvidgat
Karl Johans torg vars plan skjuter ut under broarna mot Mälaren och
västersolen.

Karl Johans Torg utvecklas som vistelseyta på Näset med mer vattenkontakt
och med en orientering mot väster och Riddarfjärden med hjälp av sittvänliga
trappor.

Under brofästet föreslås en restaurang med uteservering med närhet till
båtlivet vid Karl Johanslussen.

Karl XIV Johan flyttas västerut närmare vattnet. Statyns karaktäristiska silhuett
från Kornhamnstorg i synnerhet, men även från Saltsjön, bibehålles.

Planen nedanför trapporna beläggs med  grus, möjligt att använda för spel
samt att möblera för en uteservering. Utmed vattnet stenbelagd mark.

Här kan man gå eller cykla tvärs vattenströmmen över broarna till
Södermälarstrand eller längs med slusskanalen mot Skeppsbron eller vidare
över broar mot Stadsgården. Pollare möblerar mot slusskanalen och bänkar
mot Riddarfjärden.

STADSGÅRDEN – SÖDER MÄLARSTRAND
Stadsgårdsleden – Söder Mälarstrand utformas som en stadsgata utmed
vattnet   med en generös kajpromenad. Under bron lyfts leden lokalt för att
vinna höjd för de anslutande ramperna upp till Skeppsbron och möjliggöra
bilfri passage för ett promenadstråk under ramperna utmed vattnet.

Söder Mälarstrands karaktär som kaj med gatsten och pilar förlängs fram till
nya  avrinningskanalens start. Här terrasseras marken mot vattnet, och man
kan röra sig med god kontakt med vattnet och vattenspelet. En stenmur tar
upp nivån mot vägen.

Den västra gångbron ansluter till gångstråket utmed Söder Mälarstrand. I
brons förlängning leder ett övergångsställe till en ny entré till Nacka-
Värmdöbusstrafiken och tunnelbanan.

Den östra gångbron mynnar vid Franska bukten och ansluter till ett fortsatt
gång- och cykelstråk österut utmed Stadsgårdskajen.

Här nås en ny tilläggsplats och terminal för den sjöburna kollektivtrafiken.
Anslutning till buss och T-bana sker via en bred gångpassage under

Stadsgårdsleden och bussfaret till bussterminalens inre.

Angöringsplats för turbåtar kan även ordnas på Mälarsidan

Angöringsmöjligheter för fritidsbåtar åstadkommes på såväl Mälar- som
Saltsjösidan.

BUSSTERMINALEN
Bussterminalens trafikområde hålls i ett plan. Området för bussarna har
förskjutits österut så  att en ny entré i kajnivå nås i den västra gångbrons
förlängning, vilket ger ökad tillgänglighet för gående till och från Gamla Stan.

Terminalen utformas som en dockningsterminal med invändiga väntytor och
’gater’ som i en flygterminal. Detta ger god bekvämlighet för avresande och
väntande trafikanter och samtidigt maximal närhet för ankommande
resenärer.

Bussarna angör på ömse sidor och ankommande och avresande passagerare
möts i terminalen, vilket ger korta gångförbindelser och en levande social
mötesplats.

Kontakten med T-baneperrongerna i planet ovanför förbättras med nya
rulltrappor.

Stadsbussarna uppe vid Ryssgården nås via rulltrappor och hissar i en
generös öppning i bjälklagen som även släpper ner ljus till terminalen. Väggen
mot tunnelbanan följer spårens böjda form och bildar fond i terminalhallen.
En vägg där  motiv från Slussens och Stockholms historia exponeras.

Katarinahissen nås som idag från både bussterminalen och Katarinavägen.

Terminalen får plan förbindelse med Saltsjöbanans nya perronger inne i berget

Bussterminalen görs till en elegant terminalmiljö med strålande utsikt ut mot
Strömmen. I ett mellanplan (+7) nås en ny entré till Karl Johangallerian.

Här finns  även café och matställen som nya Strömmen eller lilla Gondolen.

Även här med panoramavy mot Strömmens vatten.

RYSSGÅRDEN
Ryssgården renodlas som en rumslig och koncentrerad plats med ett intensivt
folkliv. Ett kommunikationstorg för att nå tunnelbanan eller bussar på såväl
övre som nedre plan.

Utmed torgets norra och västra sida har stadsbussarna sina hållplatslägen.
En ny prismaformad glaspaviljong i nordöstra hörnet förstärker torgets
rumslighet. Rulltrappor och hissar i paviljongen leder ner till bussterminalen,
matställen och gallerians nya entré.

Torgets yta definieras och byter karaktär genom en ny tvåfärgad
markbeläggning med ett mjukt diagonalt böljande mönster. I övrigt behålls
torgytan ren med möjlighet till torghandel mm

SÖDERMALMSTORG
Södermalmstorg - platsen där stråken möts - blir inte bara ett välfungerande
busstorg utan också en plats att vistas på. Genom ny bebyggelse i nordväst
får torgrummet ett stadigt stöd i ett hörn. Götgatan får en naturlig förlängning
och avslutas i trappor ned mot Södermälarstrand. Den nya förbindelsen från
Gamla stan får här sitt avslut.  Däckets karaktäristiska hålformer återfinns
här som plana flak, där torgytan faller blir de lyfta över torgnivån och bildar

Trottoarerna är generellt minst 6 m breda så att valmöjligheter finns vad gäller
bredd för cyklar resp gående.

Öppenhet och enkelhet är ledord även för konstruktionen som är en
pelardäckskonstruktion i betong. Pelardäckets tjocklek varierar så att den är
störst i mittpartierna och tunnare i kanterna, för att ge ett så smäckert intryck
som möjligt.

Brokonstruktionen bildar tak för landskapet under broarna. Takytan utföres
slät och reflekterande. Pelarna har i huvudsak rundat tvärsnitt. Även de ges
en slät och blank yta.

Vattenspel
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plattformar för vistelse. På den ena en grupp träd, tallar, som  silar
panoramautsikten och bildar ett mänskligt rum under kronorna. Den andra
är öppen och med en kant i sittbar höjd mot utsikten. Den blir kanhända
plats för möten och konstverk. Även här återfinns hålformer i
markanläggningens mönster och inramar grupperingarna med träd och
förhöjd torgyta.

Under träden ligger grus. Flaken är möblerade med bänkar och  under träden
ges plats för uteserveringars möbler.

NY BEBYGGELSE VID SÖDERMALMSTORG OCH PÅ GULLFJÄRDSPLAN
Förslagets få  tillägg av ny bebyggelse har samband med trafikala eller sociala
funktioner (café, restaurang, trappor, rulltrappor). De har också som syfte att
stödja stadsbilden som här vid Södermalmtorgs nordöstra hörn.

Det nya huset ligger mellan T-banebron och de nya Götgatstrapporna. Det
är tre våningar högt mot torget och ansluter i skala till den brokighet som är
karaktäristisk för platsen. Här finns varierade hushöjder alltifrån Stadsmuseets
låga gavlar upp till KF-husens och Katarinahissens höjder.

En restaurang i husets torgplan ger önskad transparens och kontakt med
utsiktsterrassen på husets norra sida.

Våningsplanen under kan innehålla nöjes- och konferenslokaler med entréer
såväl uppifrån torget som från kajplanet vid bussterminalens entré. I detta
nedre läge finns möjlighet att expandera ytorna in under Södermalmstorg
om en ännu större anläggning är önskvärd (en option som inte närmare
redovisas i förslaget).

Genom att bussrangeringen flyttats österut kan även Gullfjärdsplan bebyggas.

Den här föreslagna bebyggelsen underordnar sig Södra bergets topografi
på samma sätt som den gamla bebyggelsen vid Mariaberget. Även här klättrar
bebyggelsen ända ner till kajens nivå.

De nya byggnadsvolymerna på Gullfjärdsplan tänkes sammanlänkade med
hotellanläggningen bakom. Detsamma kan gälla det nya huset vid
Södermalmstorg.

MARKBELÄGGNINGAR
Gångytor beläggs med en ljus, blästrad betongplatteyta, som ansluter till
Stockholms standard men är lite finare.

På Södermalmstorg förekommer även beläggningar av cementmosaik och
grus.

På Slussholmen och Karl Johanstorg sten och grus.

Asfalt på körytor.

BELYSNING/ LJUSSÄTTNING
Körbanorna belyses från 10 m höga stolpar placerade på var sida om
körytorna med ca 25 m avstånd. Detta för att åstadkomma ett jämt och
mjukt ljus som både tydligt leder trafiken och visualiserar trafiksituationen.

Gång- och cykelstråken får ljus från en armatur integrerad i broräckena. Detta
lågt placerade ljus markerar markytan och tecknar tydligt de som rör sig här
samtidigt som det minimerar ”slaskljuset”  över vattenrummet. Ljuset i räckena
accentuerar också brons yttre svepande rörelse i stadsrummet.

Bussterminalen ljussätts med varierade ljusnivåer, för att förtydliga

orienterbarheten med förhöjda ljusnivåer i målpunkterna för resenärerna.

Terminalens glasentréer i gaturummet är kvällstid stora ljusytor som förutom
att de ljussätter området i sin närhet blir  spännande lyktor som lockar med
sitt innanmäte.

Brons form och profil ljussätts så att språnget över vattnet markeras.

De låga men breda vattenfallet mellan Mälaren och Saltsjön dramatiseras
med ett färgat ljus. Vatten leder ljus, vilket vi vill utnyttja genom att sätta ljus
i det fallande vattnets bågrörelse.

TRAFIK

Tydlighet och framkomlighet är ledord för den trafikala utformningen.

Gående, cyklande och kollektivtrafikanters behov av framkomlighet,
bekvämlighet och trygghet är satt i första rummet.

Busstrafiken prioriteras med egna körfält och egen signalreglering.

På ett stadsmässigt sätt prioriteras enkla plankorsningar.

Tunnlar och undergångar undviks (med undantag för en 5-6 m bred
förbindelse mellan båt och bussterminal under Stadsgårdsleden).

Cykelnätet kompletteras med genvägsmöjligheter, tex utmed nya brons västra
böj.

Nya gång- och cykelförbindelser tillkommer även utmed Stadsgårdens och
Söder Mälarstrands kajer samt på lågbroarna över vattnet till Munkbron och
Skeppsbron.

BILTRAFIK
Biltrafiken får en i stort sett bibehållen framkomlighet. Trafiksignaler och få
körfält på angränsande gator och korsningar, såväl i norr som i söder, styr
och begränsar dagens biltrafik över Slussen. Det är inte Slussen som
begränsar biltrafikens kapacitet och framkomlighet.

I ett framtida perspektiv är det önskvärt och troligt att biltrafiken över Gamla
Stan reduceras ytterligare. När Södra Länken tas i bruk och i framtiden Norra
Länken byggs, kommer genomfartstrafik kunna slussas fram på nya sätt.
Omformningen av Hornsgatan till “säker huvudgata” minskar biltrafikens
kapacitet. Likaså kommer planerna för Götgatan med ytterligare nedtonad
biltrafik och förändrad körriktning att minska biltrafiken förbi Södermalmstorg.

Den föreslagna trafiklösningen innebär att trafiken över den nya bron ansluts
till Hornsgatan och Katarinavägen i en cirkulationsplats med signalreglerad
förtur för busstrafiken. Cirkulationen är tvåfältig med dubbla körfält i
tillfarterna, vilket ökar kapaciteten och smidigheten då bussarna passerar.
Sammantaget bedöms kapaciteten ligga något lägre än vad som behövs för
dagens trafikmängder. Graden av bussprioritering och möjligheterna att
samordna mellan olika busslinjer kommer att avgöra det exakta utfallet.

Munkbron ansluts till Skeppsbron via en signalreglerad T-korsning med
separat sluss för busstrafiken. Koncentrationen till en korsningspunkt (jämfört
med idag), vald korsningsstorlek, bussprioritering och utformning av gång-
och cykelsystemet leder till att korsningens kapacitet bedöms ligga något

under under vad som behövs för att ta hand om dagens trafikmängder.

Den nya bron har fyra körfält, två i varje riktning, vilket motsvarar antalet
körfält på anslutande gator förbi Gamla Stan. Ramperna till/från
Stadsgårdsleden ansluter på körbanornas vänstra sida, vilket ger fördelar
för trafik mot Munkbroleden. Ramperna kan genom detta också knytas till
Stadsgårdsleden via en samlad, signalreglerad korsning. Största ramplutning
uppgår till ca 7%.

CYKEL OCH GÅNGFÖRBINDELSER
Cykelnätet byggs upp med enkelriktade cykelbanor på båda sidor om
gatunätet kompletterat med dubbelriktade gena cykelmöjligheter utmed den
nya brons båda yttersidor. Separata gångbanor finns längs samtliga
cykelstråk. Det är också möjligt att röra sig mellan “hålen” på bron. Nya
gång- och cykelförbindelser tillkommer utmed Stadsgårdens och Söder
Mälarstrands kajer samt på lågbroarna över vattnet till Munkbron och
Skeppsbron. En ny cykelförbindelse föreslås på norra sidan av Munkbroleden
för att ge smidigare kontakt mellan Skeppsbron och det lokala gatunätet i
Gamla Stan.

Slussportarna utformas med brobana. När slussen används är alltid en port
stängd så att passage kan ske.

Katarinahissen nås från bussterminalen (nivå +2), och uppe vid Katarinavägen
som idag.

Gång- och cykelpassagerna vid rondellen och den signalreglerade korsningen
vid Munkbroleden sker i plan, vilket är naturligt i innerstadsmiljö och som
överensstämmer med den utformning som återfinns på omgivande
gatuavsnitt. Valet av enkelriktade cykelbanor avser också att samspela med
omgivningen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Slussen utgör knutpunkt för kollektivtrafiken. Här möts tunnelbana, spårväg,
regionalbussar, stadsbussar, sjöbussar och taxi. Förslaget har utformats för
att möjliggöra goda bytesförutsättningar mellan dessa färdmedel och för att
erbjuda trivsamma vistelseutrymmen för resenärerna.

All gångförbindelse mellan stadsbussar och tunnelbana sker, till skillnad från
idag, utan att korsa biltrafik.

Hela anläggningen är handikappanpassad.

Terminaler, hållplatsytor och
bytesförbindelser
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STADSBUSSARNA

I gatunätet går busstrafiken ”som på räls” d.v.s busstrafiken ges gena
körvägar och egna körfält. I trafiksignalanläggningarna ges busstrafiken förtur
när så behövs.

Båttrafik
Möjligheten till utökad båttrafik på såväl Mälar- som Saltsjösidan tillvaratas

Tanken att utveckla kollektivtrafiken med Sjöbusstrafik är en möjlighet som
utnyttjats i förslaget. Byte mellan båt och övriga färdmedel vid Slussen
möjliggörs av en planskild gångförbindelse under Stadsgårdsleden till
bussterminalen.

TEKNIK

Geologi

Den geologiska uppbyggnaden präglas av närheten till den
berggrundsförkastning som går längs Söder Mälarstrand och Stadsgården,
i öst-västlig riktning. Norr om förkastningszonen ligger bergytan på betydande
djup. I nord-sydlig riktning går Stockholmsåsen som överlagras av upptill ca
10 m organisk jord och/eller upptill ca 20 m fyllning.

Grundläggning
De komplicerade grundläggningsförhållandena med mäktiga lager fyllning
har medfört att flera typer av grundläggning har misslyckats bland annat på
grund av att man inte kunnat ta sig igenom fyllningen.

Även inom områden där plattgrundläggning och träpålar mm bevisligen förts
ned till åsen, förekommer sättningar och skador på konstruktioner. Detta
beror bland annat på att åsen har varierande lagringstäthet och är känslig
för omgivningspåverkan. Vibrationer från trafik, installation av pålar mm samt
vattenströmmar i åsen skapar omlagringar av åsen. Linser av lera förekommer
dessutom i åsen. Principen för en ny grundläggning av Slussen måste därför
vara att grundläggning sker i morän eller berg under åsen.

Endast grundläggningsmetoder som kan penetrera mäktiga fyllnadslager
innehållande trä, block, sjunktimmer, hålrum och organisk jord mm kan
komma i fråga. Installationen får inte påverka omgivningen negativt. Slagna
pålar som orsakar vibrationer och skador på byggnader kan ej användas.

Grundläggning föreslås utföras med någon typ av borrad påle där foderrör
används för installation av pålen. Förfarandet med installation genom foderrör
ger flera fördelar. Byte till specialborrkronor för borrning i trä eller järn eller
provtagning mm kan ske genom foderröret. Pålens lutning mm kan mätas
genom foderröret. Utrustning som används för borrning av foderrör och pålar
är relativt liten jämför med den utrustning som används för slagna pålar,
vilket ger stor flexibilitet vid utförandet. Många olika dimensioner finns att
tillgå. Sedan den lyckade grundförstärkningen av Rysstorget utförts, har
tekniken för borrning med foderrör utvecklats ytterligare.

Stålkärnepålar som installeras genom borrade foderrör ned till berget föreslås
som huvudalternativ. På grund av stort djup till berg blir detta en dyr
grundläggning jämfört med en mer konventionell pålgrundläggning. Med
tanke på totalkostnaden för hela projektet är detta försvarbart. Vid stort djup
till berg kan eventuellt stålkärnepålar installeras i moränen ovan berget, vilket
skulle kunna minska pålarnas längd väsentligt.

Borrade grova stålrörspålar, för närvarande ca max 0,5 m i diameter med

Busstrafiken
garanteras
god
framkomlighet
i gatunätet

På Södermalmstorg anordnas hållplatserna för stadsbussarna längs två
hållplatsgator på insidan av Katarinavägen resp. Hornsgatan. Längs
hållplatsgatan vid Katarinavägen kan tre hållplatslägen för 18 meters
ledbussar anordnas i vardera riktningen. Två av hållplatslägena per riktning
rymmer förutom ledbussen även en normalbuss. Alternativt kan de tre
hållplatslägena vardera dimensioneras för två samtidiga normalbussar.

Längs hållplatsgatan parallell med Hornsgatan kan minst tre hållplatslägen
för normalbussar anordnas/riktning. Vändning av bussar kan ske vid
Södermalmstorg.

Hållplatslägen
för bussar vid
Södermalms
torg

BUSSTERMINAL FÖR NACKA-VÄRMDÖTRAFIKEN
Kraven som ställs på bussterminalen kan tillgodoses på olika sätt. Terminalen
har utformats som en dockningsterminal, främst för att kunna göra
resenärsutrymmena trivsamma och för att öka flexibiliteten och möjliggöra
ett dynamiskt hållplatsutnyttjande. Terminalen rymmer 4 avstigningsplatser,
19 uppställningsplatser för tidreglering etc och har 16 hållplatslägen för
avgående bussar.

Enplanslösningen ger flexibilitet inför framtiden då nya, idag okända typer
av busslösningar kan bli aktuella. Även en traditionell lamelluppställning kan
lätt åstadkommas på den tillgängliga ytan.

Samtliga kör- och uppställningsytor inom terminalsområdet är fotgängarfria
genom avgränsande glaspartier och nivåskillnader samt att belägenheten ej
lockar till passage.

Tillfart till terminalen från Stadsgårdsleden sker via en signalreglerad
plankorsning. Utfart mot Nacka-Värmdö sker via ett accelerationsfält på
Stadsgårdsleden. In- och utfart norrut på Stadsgårdsleden är möjlig för
servicefordon och ev. framtida busslinjer.

Terminalens funktion

Tunnelbanan
Tunnelbanestationen kompletteras med nya rulltrappor och hissar i norra
änden för att öka kapaciteten i rusningstrafik för bytesresenärer till/från
Nacka-Värmdöbussarna. Utgången mot kajplanet ger ökad tillgänglighet för
gående till och från Gamla Stan.

Saltsjöbanan – Tvärbanan
Nuvarande Saltsjöbanan förutsätts i förslaget ersatt av den av SL
presenterade lösningen för Tvärbanan med station inne i berget under
Katarinavägen.

Förutom anvisad kontakt med T-banan skapas möjlighet till direktkontakt
med bussterminalen på nedre planet (+2)
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eller utan inre stålrör eller stålkärna, kan om problemen med trä, järn mm i
fyllningen lösas, vara ett snabbare (färre pålar behövs) men kostnadsmässigt
likvärdigt alternativ till stålkärnepålar. På grund av stor omgivningspåverkan
kan denna påle endast installeras där detta kan accepteras.

Stora spännvidder medför förutom större öppenhet även att antalet pålar
minskar och därmed också kostnaden för grundläggning.

BROKONSTRUKTIONERNA
Det visuella helhetsintrycket av den nya konstruktionen som en platta eller
ett lutande plan förstärks genom att broar och däck utformas med slät
undersida och måttliga  konstruktionshöjder. Gångbroar är placerade längs
de svängda ytterlinjerna mot öst och väst, och utförs med låg
konstruktionshöjd för att ge helheten ett slankt utseende sett från sidan.
Undersidan på gångbroarna görs med jämn lutning in mot huvudbrons
tjockare platta.

Nedan beskrivs de olika konstruktionsdelarna. Numreringen hänför sig till
planen över olika konstruktionsdelar.

2.  Huvudbron
görs som ett förspänt pelardäck med maximal spännvidd i längsled på cirka

30 m. I mitten på däcket sänker sig två rampbroar ner till Stadsgårdsleden.
Dessa broar utformas som förspända balkbroar med en slät bukformad
undersida.

Vid Skeppsbron invid den gamla Nils Erikssonslussen har bron ett landfäste.

Statiskt sett utgör pelardäck och rampbroar en enda monolit uppbyggd av
fem parallella förspända strimlor som i norra och södra änden samverkar i
tvärled. Mellan Stadsgårdsleden och den nya bussterminalen finns en
nivåskillnad på ca två meter. En stödmur placeras parallellt Stadsgårdsleden.
Utmed stödmuren står en pelarrad på vilken huvudbron och däcket över
bussterminalen är upplagda. Konstruktionerna skiljs åt av en rörelsefog.

3.  Däcket över bussterminalen
Däcket utformas som en mjukarmerad platta. Under den södra delen av
däcket vid Katarinavägen finns en vändplats för bussar. Vändplatsen medför
stor spännvidd för däcket i yttersta facket som spännarmeras.

4.  Överdäckning av tunnelbanebron
Den nuvarande konstruktionen består av prefabricerade U-formade
betongbalkar. Den tillgängliga konstruktionshöjden är liten varför det krävts
flera upplagslinjer för betongbalkarna. Upplagen består av stålbalkar som
vilar på stålpelare. Pelare och stålbalkar är placerade mellan de fria utrymmena
för tunnelbanetågen. Den befintliga konstruktionen är skadad och bör bytas
ut.

Den nya konstruktionen bör utformas i princip på samma sätt som den
befintliga. För att undvika störningar av tunnelbanetrafiken bör prefabricerade
balkar användas. Öster om bron görs en ny vägg ända fram till den norra
kanten på överdäckningen. Även på brons västra sida görs nya upplag för
överdäckningen. Den tämligen stora spännvidden över bron kräver också
att någon upplagslinje görs över bron. Konstruktionen kan utformas med
förespända betongkassetter som ges kontinuitet över stöd med stödarmering
i en pågjutning ovan kassetterna.

5. Nya gångbroar i kajplanet
Gångbroarna i kajplanet görs som mjukarmerade plattbroar. Profilplanet på
broarna ska ha samma nivå som kajplanet i övrigt. Broarna görs därför med
låg konstruktionshöjd för att alltid gå fria från vattnet i Mälaren och Saltsjön.

Vid Karl-Johanslussen görs nya slussportar som i toppen förses med
gångbryggor av stål.

6. Nya rulltrappor till Tunnelbanans plattformar
Idag utgör hiss och  trappa den enda direktförbindelsen mellan bussterminal
och tunnelbaneperrong. Vid en ombyggnad bör kapaciteten på denna
förbindelse förbättras genom att en ny uppgång med rulltrappor görs.

Tunnelbanestationen är grundförstärkt med stålkärnepålar vilket försvårar
arbetet.

Ingång till rulltrapporna görs från bussterminalen under östra väggen till
tunnelbanestationen. Befintliga konstruktioner utanför östra stationsväggen
rivs och schaktning görs ner till nivå för den nya uppgången.

Arbetet inleds med att spårbryggor monteras för tunnelbanespåren ovan
den planerade ingången. Först utförs två linjer med borrad vertikal rörspont
tvärs spåret för att kunna bygga ingångstunneln. Vid behov kan även
horisontellt borrad rörspont utföras bakom vertikal rörspont (t .ex. under/

framför de vid grundförstärkning av Rysstorget frisågade fundamenten).
Därefter borras stålkärnepålar som upplag för spårbrygga. Kompletterande
stålkärnepålar för tunneln installeras samtidigt. Spårbrygga transporteras
på spåret och lyfts sedan på plats Schaktningsarbetet görs fram mot
stålkärnepålarna för däcket under Ryssgården.

Schaktningen sker successivt neråt ”pallvis” och spontlinjerna tvärs spåren
utförs som Berlinersponter, antingen genom betongsprutning eller
påsvetsning med fartygsplåt. Befintliga stålkärnepålar som går genom
schaktgraven bibehålls under byggtiden men stagas allteftersom
nerschaktningen fortgår. Pålarna som passerar genom nya ingångstunneln
gjuts in i tunnelns botten och tak, där de förankras. Delen av pålen mellan
botten och tak kan därefter kapas bort.

7.  Rampbro till Stadsgården invid KF-huset
Den befintliga bron utgör förbindelseväg för varutransporter till KF-huset. En
provisorisk bro måste göras under tiden den permanenta bron byggs. Bron
utformas som en mjukarmerad betongkonstruktion med pelarrad invid husliv
och en längs rangerplatserna för bussarna.

Fogar

Rörelsefogar görs i ändarna på huvudbron och gc-broarna. Dessutom skiljs
gc-broar från de övriga konstruktionerna med fogar vid passagerna till de
andra konstruktionerna mellan ”hålen”. Omfattningen av fogarna bör minskas
så mycket som möjligt. De tvångskrafter som kan uppkomma av
temperaturrörelser beror i hög grad på underbyggnaden och
grundläggningens elasticitet. Valet av grundläggningssätt kommer därför att
påverka utformningen av överbyggnaden.

Rörelsefogarna görs som gummimembranfogar av typ Maurer eller likvärdigt.

LEDNINGAR

Befintliga ledningar/försörjning
Via Slussen går idag ledningar för vatten, gas, el, tele, avlopp, trafiksignaler
mm. Ledningarna löper utefter de båda broarna samt under vattnet på botten
både i Saltsjön och Mälaren. Innan ombyggnad av Slussen behöver
ledningarna utefter broarna läggas om provisoriskt. Vid en tänkt
etappindelning avseende byggandet av de nya brobanorna/däcket samlas
först alla ledningar utefter den idag befintliga västra bron, under det att den
nya östra delen färdigställs, för att därefter flyttas till denna som en perma-
nent lösning.

Principer för ledningsdragning
Projekteringsarbetet inleds med en genomgång av ledningar inom
Slussenområdet.

El- och teleledningar som är placerade över markplanet bör kunna förläggas
i de nya brokonstruktionerna. Detta gäller även ledning för brandsignal.

Vatten- och gasledningar erfordrar särskilda dragningar utanför
konstruktionerna, antingen i kulvertar eller med sänkledningar i vattnet. Läget
för dessa ledningar måste bestämmas tillsammans med ledningsägarna.
Bland annat ska en ny förläggning av gasregulatorstationen göras. Eventuellt

1.  Gångbron
mellan Södermalmstorg och Munkbron görs som en förspänd plattbro. Bron
vilar på enkelpelarstöd samt landfästen i båda ändar. Bron ansluter mot
huvudbron och däcket över bussterminalen, Vid alla anslutningar mot
intilliggande konstruktioner görs rörelsefogar.

Konstruktionsområden
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kan ett läge väster om tunnelbanan vid Gullfjärdsplan (i samband med
föreslagen bebyggelse) vara lämpligt.

De befintliga avlopps- och dagvattenledningarna försörjer i stort sett bara
de nuvarande konstruktionerna. Inga större ledningar passerar mellan Gamla
Stan och Söder. Två grövre ledningar (800 mm) finns i utkanten på området,
vid kvarteret Achilles en kombinationsledning som knappast berörs. Från
Stadsmuseet går en dagvattenledning ner till Stadsgården, denna ledning
kan behöva flyttas.

De nya konstruktionernas avvattning sker både ner mot Stadsgården och
mot Skeppsbron.

Vi föreslår att broarna förses med uppvärmning för att slippa snöröjning och
saltning. På gångförbindelserna i kajplanet över den nya kanalen och Karl-
Johanslussen kan smältvatten rinna direkt ner i sjön då ingen saltning
förekommer. Broarna utformas med icke förhöjda kantbalkar.

Slusskanal - ny vattenkanal - nya kajer.
Karl Johanslussens kanal behålles avseende läge och konstruktion. Befintliga
slussportar av typen hissportar  rivs och ersätts med nya stämportar. Nya
kanalväggar uppförs vid de nya slussportarna. Kontroll av konditionen hos
befintliga kanalväggar, förankringsstag mm utföres samt bedömning av ev
erforderliga reparationsåtgärder på dessa.

En ny 38 meter bred vattenkanal anläggs söder om  Karl Johans-Slussen för
att klara ökad avbördning av Mälarens vatten med c:a 200 m3/sek.
Kanalväggar och nya kajer utföres av stålspont med beklädnad  av granit.
En sektorport med 27 meters bredd och med tätning mot en fast tröskelbalk,
utformad för möjlighet till ”vattenfall”,monteras för att reglera vattenföringen.
Delar av kanalbotten på båda sidor om sektorporten samt fundament för
stöd under tröskelbalk och sektorport utföres av betong, i övrigt muddrad
botten. Vid inloppet från Mälaren installeras en stålspont för att förhindra
underskärning och förlänga läckvägen under fundament och bottenplatta.
Fundament för sektorporten grundläggs på pålar. Botten muddras med
lutning c:a 1:100 mot saltsjön för att sänka vattnets utströmningshastighet.
Dageröppning vid sektorporten är cirka 80 m2 vilken vid Saltsjöutloppet ökar
till cirka 150 m2 . Det strömmande vattnets påverkan på kajen vid Franska
Bukten bör kontrolleras.

GENOMFÖRANDE

En omdaning måste genomföras med pågående trafik och verksamheter. I
synnerhet får ej tunnelbanetrafiken störas.

Det är ofrånkomligt att busstrafiken får det trångt.  Ett sätt vore att
Birkaterminalens bussytor norr om Stadsgårdsleden kunde tas i bruk för
buss- och trafikändamål under ombyggnadstiden.

Ett genomförande kan i stora drag ske enligt nedanstående plan:

- Saltsjöbanan flyttas till sitt nya läge inne i berget vid Katarinavägen.
(Alternativt, om ny tunnel ej är klar) till provisorisk hållplats längre österut.

- All fordonstrafik flyttar till den västra bron, (Katarinavägen) inklusive trafik
till och från Stadsgårdsleden. Mälarrampen öppnas och förstärks.

- Omläggning av gas- och vattenledningar görs om möjligt i nytt permanent
läge som sänkledning  i vattnet. Övriga ledningar vid den östra bron flyttas
provisoriskt till den västra sidan.

- Busstrafiken flyttar österut till plats området nedanför KF-huset.
Saltsjöutfarten  rivs och ersätts med provisorisk tillfartsbro till KF:s fastigheter.
Gullfjärdsplan kan fortsätta att användas för bussrangering.

- Trafiken på Stadsgårdsleden flyttar söder ut mot bussterminalen. Anslutning
till Gamla Stan sker via Mälarrampen och provisorisk ramp vid KF-huset.

- Östra broarna (Skeppsbron, Norra slingan, Blå bodarna) rivs.

- Arbetet med den nya breda kanalen påbörjas på den östra sidan. Ny
slussport i Karl-Johanslussen görs mot Saltsjön.

- Östra broarna och den nya förhöjda Stadsgårdsleden byggs.

- Trafiken på Stadsgårdsleden flyttar åter norrut då de nya rampbroarna mot
Skeppsbron kan användas.

- Södra slingan och däck över befintliga bussterminalen rivs. Provisorisk
förbindelse görs mellan Katarinavägen och Södermalmstorg. Trafik från
Hornsgatan och Katarinavägen leds via Pelikanslingan.

- Nya rulltrappor öster om Ryssgården samt nya konstruktioner på
Katarinavägen byggs.  Arbete med nya tunnelbaneingången utföres.

- Nya bussterminalen och däcket över bussterminalen byggs.

- Däck över tunnelbanebron byts. Arbetet sker etappvis med början vid
Rysstorget.

- Ledningar flyttas från västra bron (Katarinavägen) till permanenta lägen.

- Trafiken från Munkbron och Skeppsbron flyttas till den nybyggda östra
bron.

- Den genomgående trafiken på Stadsgårdsleden flyttar söder ut mot
bussterminalen för att resterande delar, Södre torn, Västra Slussgatan och
Pelikanslingan ska kunna rivas.

- Västra bron (Katarinavägen) rivs.

- Resterande delar av tunnelbanebrons överdäckning byts.

- Konstruktioner öster om Ryssgården färdigställs

- Den nya breda kanalen färdigbyggs. Ny slussport byggs mot Mälaren
installeras.

- Den långa krökta västra GC-bron byggs.

- Bussterminalen flyttar till permanent läge.

- Kajplanet med gångbroarna färdigställs.

- Nya rampbron till Stadsgården byggs.

- Stadsgårdsleden flyttar åter till permanent läge

- Nya hus vid Gullfjärdsplan byggs. Ny gasregulatorstation görs i bottenvåning
mot Stadsgårdsleden. Trapporna i Götgatans förlängning byggs.
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FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR
Eftersom broplanet är en samlad yta är framtida förändringar av
körfältsindelningar tänkbara.

Gång och cykelbanorna är generellt väl tilltagna vilket ger flexibilitet vid valet
av proportionen gång/cykelytor.

Busstrafiken leds på egna körfält vilket underlättar övergång till spårbunden
trafik.

Bussterminalen med all busstrafik i ett plan underlättar för framtida
förändringar av trafik- och hållplatssystem.

Den nya vattenkanalen har överkapacitet om avbördningsbehovet ökar.

Planskild kontakt i öster mellan bussterminal och Stadsgårdskajen kan
tillgodose en väsentlig ökning av båtburen passagerartrafik. Förutsättningar
finns för en utökning av båtburen passagerartrafik på Mälaren med Slussens
T-bana som utgångspunkt.

EKONOMI

YTSAMMANSTÄLLNING

Trafikområden på konstbyggnader

Trafikytor på bro och på däck 10 300

Trafikområden utanför konstbyggnader

Södermalmstorg (v om t-bana)   1100

Slussplan 2000

Stadsgården – Söder Mälarstrand

(inkl körytor bussterminal) 14900

Summa 18 000

Gång- och torgytor på konstbyggnader

Västra sidan 4370

Östra sidan 2740

Div refug-ytor 500

Gångbroar, kajplanet 240

Summa 7 850

Gång- och torgytor utanför konstbyggnader

Södermalmstorg 2000

Slussplan 1320

Kajplanet:

norr om Stadsg.-Söder Mälarstr 5100

söder om  Söder Mälarstrand 1080

Slussholmen 900

Karl Johanstorgholmen 2900

Summa 13 300

Vattenanläggningar

Nya avrinningskanalen 4500

Markyta som blir vattenyta utmed

Söder Mälarstrand 700

Karl Johans Slussen (bibehålles) (1200)

Summa 5 200

Husbyggnader:

Nytt hus vid Södermalmstorg                        Nytt hus på Gullfjärdsplan

Bv      (+2) 1500
1600

1 tr     (+6)   980

1040

2 tr   (+10)   830
1040

3 tr   (+14)   370

4 tr   370

5 tr   370

4050
3640

Summa 7690

Som antyds i text och på ritning kan ytterligare ytor tas i anspråk för lokaler

under Södermalmstorg. Dessa är ej inkluderade i ovanstående.

Lokaler

Bussterminal, +2 2500
(exkl befintliga ytor)

+7 2900

(+ ca 1000 i bef butik)

Paviljonger m trappor mm

Ryssgården

Södermalmstorg  490

Båtterminal, Stadsgården 250

Restaurang vid Karl Johans Torg 600

Summa lokaler ovan 6740



Tidplan

År
Arbete Mån 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

Byggnad av provisorisk bro vid KF-huset
Mälarrampen öppnas för trafik efter förstärkning

Flyttning av all trafik tll Västra bron Katarinavägen

Omläggning av ledningar

Flyttning av bussterminalen mot KF-huset

Trafik på Stadsgårdsleden flyttas

Östra broarna (Skeppsbron, Norra slingan, Blå bodarna) rivs

Byggnad av nya kanalen och ombyggnad av Karl-Johanslussen

Östra bron och Stadsgårdsleden byggs

Trafiken flyttas till nya rampbroar

Södra slingan och däck över bef bussterminal rivs

Ny tunnelbaneingång byggs

Nya rulltrappor och konstruktioner vid Katarinavägen byggs

Nya bussterminalen och däcket över byggs

Utbyte av däck över tunnelbanebron

Flyttning av ledningar till permanenta lägen

Omläggning av trafiken till östra bron

Västra broarna rivs

GC-bron byggs

Kajplan färdigställls

Nya rampbron till Stadsgården byggs

Bussterminal flyttas till permanent läge

Nya hus vid Gullfjärdsplan byggs
Trapporna i Götgatans förlängning byggs
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