
SLUSSEN SLUSSEN --
FrFråån problemln problemlöösare till problem?sare till problem?

Slussen är ett nav för 
biltrafik 
kollektivtrafik,    
cykel- och gångtrafik 
och båttrafik.

Klarar ”Nya 
Slussen” kraven?

Tor Edsjö och 

Bernt Lindgren

11 09 15



En kollektivtrafik-
maskin och 
problemlösare

Slussen idagSlussen idag

T-banan



BRAND KORTEGE, BILJAKT

DEMON-
STRATION

MARATHON

Var är avlösaren?Särskilda händelser – inte ovanliga. Slussen är 
problemlösare för  7 busslinjer. Bussar kan vända, ersättas, 
tas ur drift. Linjer kan läggas om från Munkbron till 
Skeppsbron eller vice versa.



Förslaget:
Allt ska 
klaras i en 
T-korsning. 

Räcker den 
till?

Förslagets yta för bil och buss, inklusive cykelbanor



Planen 
medger 
ökning av 
ytan för bilar 
och bussar. 
Men  då
minskar 
cykel - och 
gångytor.

Det som 
presenterats 
har 
bearbetats i 
fyra år

Röda linjen markerar gränsen för gata i detaljplaneförslaget



KATARINAVÄGEN  OCH HORNSGATAN BLIR LIKA BREDA SOM SVEAVÄGEN

6 LÅNGA ÖVERGÅNGSSTÄLLEN GER LÅNGA RÖDTIDER

BUSSFÄLT ENDAST MITT PÅ BRON

CYKELFÄLT KRYSSAR MELLAN BILAR OCH BUSSAR 



SIR NORMAN FOSTERS DESIGNBOARD I LONDON KRÄVDE ATT TORGENS KANTER 
SKA LINJERA.

BUSSFÄLTET  FÖRSVANN.



Hur fungerar Slussen för 
busstrafik, cykeltrafik, 
gångtrafik och båttrafik?

En jämförelse mellan dagens Slussen och 
detaljplaneförslaget.

Den nya Slussen bör vara minst lika 
välfungerande.



Stopp i TStopp i T--
banan?banan?

Idag: Idag: ErsErsäättningsttnings--
bussarnabussarna vväänder nder 
ppåå SSöödermalmsdermalms--
torgtorg



S

Stopp i TStopp i T--
banan?banan?

FFöörslaget: rslaget: 

ErsErsäättningsttnings--
bussarnabussarna mmååste ste 
runda Gamla runda Gamla 
StanStan

HHåållplats fllplats föör r 
ersersäättningsbusarttningsbusar
saknas.saknas.



BilkBilköö??

Idag: Idag: 
Bussarna Bussarna 
tar sig tar sig 
fföörbi.rbi.



BilkBilköö??
FFöörslaget:rslaget:
HHäär ska en buss passera var 20:e sekund. r ska en buss passera var 20:e sekund. 
Vid bilkVid bilköö eller stockning peller stockning påå nnåågot stgot stäälle vid korsningen lle vid korsningen HornsgtanHornsgtan ––
KatarinavKatarinaväägen stoppas all busstrafik pgen stoppas all busstrafik påå sju linjer.sju linjer.
SwecoSweco: : MedelkMedelköölläängdenngden 100 m (upp till 260 m p100 m (upp till 260 m påå KatarinavKatarinaväägen)gen)



Jeffrey Archer, SWECO: Köer mot slutet av dimensionerande timmen.  Medelkölängd 100 m

Bussarnas blivande medelhastighet på sträckan inte redovisad.



Problem?
Idag:

En buss byter 
riktning på
Katarina-
vägen, t ex

Förslaget:

Ingen 
möjlighet att 
vända



Problem?

Idag:
Plats för fem bussar 
(i reserv eller 
trasiga)

Förslaget:
Ingen plats för 
stillastående bussar

Slussen idag: Taxistation. 

Förslaget: Ingen taxistation redovisad



Cykeltrafik idag: Två exempel. Cykelbanorna är obrutna och vid 
sidan av biltrafiken

Götgatan - Skeppsbron Katarinavägen- Skeppsbron



Förslaget:
Planbeskrivningen lovar cykelfält på ömse sidor vägbanan



Bilden visar 
högersvängande på
Katarinavägen mot 
Skeppsbron.

Vänstersvängande 
hänvisas till bilkörfält till 
vänster om linje 3.

bildmontage

Förslaget: På fyra ställen ligger cykelbanorna mellan körfält med 
bussar och bilar.



En riktigt 
dålig punkt 
idag

Förslaget:
Denna punkt 
blir kvar, och 
det blir minst 
fyra till, men 
då med 
väntan mellan 
bilkörfält.

Cykelkö på Södermalmstorg, i riktning mot Götgatan



Kanske är 
detta är vad 
som 
egentligen 
behövs i 
framtiden?

Kornhalmstorg  1947 – cyklarna dominerar



Idag: Trottoaren upp mot busshållplatsen är hyfsat rymlig, och det finns plats för kiosk och korvstånd



Förslaget: Katarinavägen breddas. Kvar blir en 6 m bred trottoar närmast T-banan.



Idag: Övergångsstället vid Katarinahissen är rymligt, och det behövs.
12 m brett och 13 m långt. Där passerar 30 600 personer per dag. Refug på mitten.



Förslaget: Övergångsställe blir 4 m brett och 6 m längre än dagens. Det finns ingen refug. 45 000 passerande.

Svårt att bredda – hållplatslängd och infart till inlastningsgata bestämmer bredden. ”Obehagsträngsel” uppstår, säger beskrivningen.



Slussen idag: 
Många olika sätt 
att promenera 
mellan Söder och 
Gamla Stan.
Exempel: Munkbron –
Götgatan, i jämn och 
måttlig lutning



Karl-Johanslussen

Idag:
Slussningen sker 
oberoende av annan 
trafik

En slussning tar minst 15 minuter.

En sommardag kan slussningen pågå utan avbrott.



Förslaget:

Slussportarna förses med broar. 31 000 gående 
och 8 500 cyklister per dag ska passera över 
slussportarna.



Förslagets mest 
trafikerade gång -
och cykelstråk: 
Järntorgsgränd -
Södermalmstorg

1 Övergångsställe      
10 300 fordon/dygn

2 Trappa höjd ca 2 m

3 Omväg för 
handikappade 180 m

4 Risk för väntan
15 min 

5 Trappa som är 
drygt tre våningar 
hög. Rulltrappa finns 
inne gallerian, ej 
stadens mark.



Om bron är 
stängd: vänta!

Att skynda till 
den andra 
lönar sig inte -
där är 
trängseln 
redan stor.

Den som vill 
veta sin 
ankomsttid till 
jobbet får 
välja en 
annan väg Många sommardagar pågår slussningen utan uppehåll.



Trappan från kajplanet till Södermalmstorg. Höjd 10,7m  –
11.7 m = trevåningshus.  Rulltrapporna ligger i gallerian, 
ej på stadens mark, och finns ej med i 
detaljplanebestämmelser. Öppettider bestäms av ägaren?

Bilden visar en tidig morgon i juni



Är den nya Slussen minst lika välfungerande som dagens?
Vi har kommit fram till att den inte är det. Slussen går från att vara problemlösare 
till att vara ett problem. ”Slusseneländet” från tiden före år 1935 är tillbaka.


