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Inledning

Föregående uppslag: Centralt i Slussenområdet 
ligger det nya Slusstorget mellan Gamla stan och 
Södermalm med slusskanalen, avbördningskanalerna 
och huvudbron i fonden.

Syftet med gestaltningsprogrammet
Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel för 
styrning och samordning av den nya Slussens 
utformning. Det ska säkerställa de värden som 
Slussen ska innehålla. Programmet ligger till grund 
för kommande gestaltning och projektering i det 
bygghandlingsskede som inleddes i januari 2016. 
Det sammanfattar den gestaltning som projekt 
Slussen beslutat i tidigare program-, system- 
och projekteringsskeden och som kontinuerligt 
stämts av med stadens tekniska förvaltningar. 
Gestaltningsprogrammets innehåll har fastslagits 
i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, 
trafikkontoret och exploateringskontoret.

Läsanvisning
Gestaltningsprogrammet presenterar både 
grundläggande tankar och mer detaljerade 
anvisningar för vad som ska byggas. Det inledande 
kapitlet redovisar en kort historik av platsen och 
beskriver tidigare utfört gestaltningsarbete. I 
kapitel 2 redovisas de generella och övergripande 
gestaltningsprinciperna. Kapitel 3 - 6 beskriver 
gestaltningen mer i detalj för de olika delarna.

Byggnationen av nya Slussen sträcker sig över 
mer än 10 år. Vissa provisoriska skeden kommer 
att bli långvariga. I kapitel 8 redovisas därför även 
några av dessa provisorier och hur de kommer 
att påverka helheten innan projektet är helt 
färdigbyggt. 

Slussens framtid har diskuterats under lång tid. 
Flera samråd, arkitektuppdrag och tävlingar har 
genomförts och allmänheten har visat ett stort 
engagemang kring platsens framtida utformning. 
Inte i något stadsbyggnadsprojekt de senaste 
decennierna har responsen varit så stor och 
debatten så livlig. Efter många år av arbete 
och diskussioner antog kommunfullmäktige 
detaljplanen för Slussenområdet i december 
2011. Planhandlingarna för Slussen omfattade 
bland annat ett gestaltningsprogram som på 
ett översiktligt sätt redovisade intentionerna 
avseende stadsbyggnad, offentliga rum och 
arkitektur. I det gestaltningsprogrammet beskrevs 
att arbetet med utformningen skulle fortsätta i 
kommande skeden.

I systemhandlingsskedet, som avslutades i juni 
2013, ingick ett gestaltningsprogram som fick 
beteckningen 1.5. Detta program reviderades till 
vissa delar och daterades då oktober 2014. 

Detta gestaltningsprogram, version 2.0, 
avspeglar intentionerna i systemhandlingsskedet 
kompletterat med det fortsatta gestaltningsarbete 
som pågått fram till december 2015.

Den planerade bussterminal, som också 
ingår i Slussenprojektet, drivs i en separat 
planprocess och redovisas därför inte i detta 
gestaltningsprogram.



Sammanfattning

Detta gestaltningsprogram, version 2.0, redovisar 
gestaltningsarbetet fram till december 2015. Det 
ligger till grund för det bygghandlingsskede som 
inleddes i januari 2016.

Vid planeringen av det nya Slussen lyftes tidigt i 
processen tre övergripande funktioner fram:

Trafik, med förbättrad kollektiv-, cykel- och 
gångtrafik och med rätt dimensionering för 
framtidens biltrafik.

Vatten, med ökad avbördningskapacitet 
mellan Mälaren och Saltsjön för att minimera 
risken för översvämningar i Mälaren, tryggad 
dricksvattenförsörjning för två miljoner människor 
samt bättre vistelseytor intill vattnet.

Stadsliv, med fler attraktiva offentliga platser för 
vistelse och upplevelse, ökad tillgänglighet och 
förbättrad trygghet och säkerhet.

Tre bärande element som skapar nya Slussens 
karaktär är Huvudbron, Slusstorget och Söder-
malmssidan.

Huvudbron blir ett både funktionellt och visuellt 
nytt landmärke i stadsbilden med hög arkitekto-
nisk och teknisk bearbetning. Den utförs i stål. 

Slusstorget spänner mellan Gamla stans och 
Södermalms kajer. På torget finns möjlighet att 
följa slussningen och tydligt se mötet mellan 
Mälaren och Saltsjön. Huvudmaterialet är trä. 
Över Slusstorget passerar två gång- och cykelstråk 
som leder fram till de två tillgänglighetsanpassade 
kommunikationspunkterna som för upp till torg-
planet på Södermalmssidan genom rulltrappor 
och hissar. Två öppningsbara broar spänner över 
slusskanalen.

På Södermalmsidan finns den gröna Katarina-
parken med generösa utblickar mot Saltsjön, 
Katarinaplan med Katarinapaviljongen som är 
entré till kollektivtrafiken och handelsytorna 
under torgplanet, Södermalmstorg med den 
nya centrala C1-byggnaden och Ryssgården 
som behåller mycket av sin ursprungliga form 
och funktion framför stadsmuseet. Platserna på 
Södermalmssidan utformas som ett sammanhållet 
stadsrum genom gemensamma material, möbler 
och belysning samtidigt som de ingående 
platserna får en egen karaktär genom sina 
respektive förutsättningar.

Södermalmssidan avslutas norrut med de 7-11 
meter höga terrasserna som knyter samman 
torgplanet med kajnivån nedanför. Saltsjö-
terrassen är en förlängning av Katarinaparken 
med inslag av vegetation. Mälarterrassen 
sammanflätas med C1-byggnaden. Terrasserna blir 
visuellt påtagliga från omgivningen.

I nya Slussen knyts alla kajer ihop i en och samma 
nivå. Här ligger viktiga stråk för gång och cykel och 
här finns platser att slå sig ned på intill vattnet. 
Kajerna utformas som en del av respektive Gamla 
stan och Södermalm.

Genom huvudentrén på kajplanet, vid Huvudbrons 
södra landfäste, når man den inre knutpunkt som 
länkar samman T-banestation Slussen, den nya 
bussterminalen i Katarinaberget och Saltsjöbanan. 
Här finns också handelsytor som koncentreras till 
det centrala atriet och arkaden som leder bort till 
bussterminalen i berget. Katarinahissen förlängs 
ner till atriet. Ett av knutpunktens signum är det 
profilerade kassettaket med ett visuellt påtagligt 
balksystem.
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Den centrala C1-byggnaden är en märkesbyggnad 
för nya Slussen och har en viktig funktion 
som publik mötesplats. Den ska utföras med 
transparent, glasad fasad och och samspela med 
Södermalmstorg och Mälarterrassen.

Cykelbron byggs bredvid tunnelbanebron och 
binder samman Södermalmstorg med Gamla stan.

Stadsgårdsleden förbinds med Söder Mälarstrand 
genom den 410 meter långa Stadsgårdsleds-
tunneln under Södermalms torgplan. Tunneln 
länkas till huvudbron i en T-korsning.  





1. Bakgrund

Här beskrivs de historiska förutsättningarna 
för Slussens omdaning och de dokument 
som ligger till grund för arbetet med 
gestaltningen av Slussen.



10

Slussen omdanas en gång per sekel

Christopher Polhems sluss. Oljemålning av Anders 
Holm från 1780.

Nils Ericssons sluss invigdes 1850. Foto från 1909.

Karta från 1733. Drottning Kristinas sluss som invigdes 
1642. Polhems sluss byggdes på samma plats men 
bredare och djupare. Den invigdes 1755.

Karta från 1642. Näset mellan Gamla stan och 
Södermalm innan den första slussen byggs.

dess kringfunktioner, byggts om en gång per 
sekel. 1755 invigdes Christopher Polhems sluss 
som i sin tur ersattes av Nils Ericssons sluss 1850. 
Nuvarande anläggning med Karl-Johanslussen, 
som stod klar 1935, är den fjärde generationens 
slussanläggning.

Mötet mellan Gamla stan och Södermalm samt 
deras relation till vattenrummet har gestaltats 
olika genom århundradena. Det som alltid varit 
centralt är vattenverksamheten och trafiken över 
näset. Inför varje ombyggnad har samtidens 
behov av funktioner fått vara styrande för 

Slussens historia följer Stockholms hela utveckling, 
från stadens födelse till i dag. Platsens naturliga 
förutsättningar och de funktionella behov 
som staden haft har präglat Slussenområdets 
utformning genom århundradena. I mötet mellan 
den nordsydliga landsvägen och den östvästliga 
vattenvägen mellan Saltsjön och Mälaren har 
platsen ständigt förändrats. I stadens begynnelse 
byggdes försvarsanläggningar, och möjlighet 
till tulluttag utnyttjades för sjöfartens handel 
och marktransporter. 1642 stod den första 
slussanläggningen klar, den så kallade Drottning 
Kristinas sluss. Därefter har slussen, med alla 
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Karta från 1940 med Karl Johanslussen.

Karl Johanslussen. Flygfoto från 2009.Foto från 1933 på Södermalmstorg. Bygget av 
nuvarande slussen pågår. 

Karta från 1885 med Karl Johans torg och Nils 
Ericssons sluss.

utformningen. Detta är inte minst tydligt i dagens 
anläggning. Den planerades och byggdes i en 
tid då det fanns en stark och optimistisk tro på 
bilismen, vilket kom att prägla platsens gestaltning 
som en klöverbladsformad trafiklösning med 
stor kapacitet. I dag är antalet motorfordon 
genom anläggningen bara en knapp tredjedel av 
antalet när biltrafiken var som mest omfattande, 
vid 1960-talets början. Detta ger möjlighet att 
utforma platsen till förmån för gående, cyklister 
och kollektivtrafik. Trafikminskningen ger 
också nya förutsättningar att utveckla platsens 
attraktivitet för vistelse och rekreation.

På grund av ökad översvämningsrisk kring Mälaren 
finns ett stort behov av att öka avbördningen till 
Saltsjön. Många kommuner kring Mälaren berörs 
av detta.  År 2000 var det mycket nära att vatten 
strömmade in i Gamla stans tunnelbanestation. 
En av de viktigaste funktionerna i den nya 
Slussenanläggningen är därför en kraftigt utökad 
avtappningsmöjlighet för att minimera risken 
för översvämningar i Mälarregionen. Detta är 
en starkt styrande förutsättning för Slussens 
utformning.



12

Tidigare arbeten

2011 – Detaljplan för Slussen
Dp 2005-08976-54
Under 2011 presenterades detaljplanen för 
Slussens framtida utformning. Planhandlingarnas 
gestaltningsprogram, version 1.0, redovisar 
förhållningssätt för gestaltning och 
planutformning avseende de tre huvuddelarna 
stadsbyggnad, offentliga rum och arkitektur. 
Stadsbyggnadskapitlet i programmet presenterar 
en historisk bakgrund, samt Slussens betydelse 
som förbindelse mellan stadens södra och norra 
delar. Här finns också ett resonemang kring 
Slussen som en framtida mötesplats samt hur de 
olika allmänna platserna kan användas. 

2011 – Programhandling
I samband med detaljplanearbetet togs 
programhandlingar för de skilda teknikområdena 
fram som grund för systemhandlingsskedet. 
I programmet redovisas framför allt olika 
funktions- och teknikkrav för anläggningens 
framtida delar. Teknikområde belysning var ej 
representerat vid denna tidpunkt.
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2015 – Fortsatt bearbetning av 
systemhandling 
Den fortsatta bearbetningen efter systemhandling 
innefattar bland annat en övergripande 
sammanställning benämnd ”Architectural 
guidelines” som projektets arkitekter Foster 
+ Partners tagit fram. Där presenterar de sina 
intentioner för Slussens fortsatta gestaltning. 
I Slussens gestaltningsprogram, version 2.0, 
har intentionerna i dessa riktlinjer tagits med i 
utvalda och relevanta delar.

2013 – Systemhandling
En systemhandling för Slussen med tillhörande 
gestaltningsprogram 1.5  levererades i juni 
2013. I detta skede var inte hela projektets 
sammansatta system färdigstuderat. Bland annat 
saknades studier kring den centrala byggnaden, 
C1. Gestaltningsprogram 1.5 redovisar därför ett 
skede som sedan fortsatt att bearbetas.
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2. Övergripande 
gestaltning



2. Övergripande 
gestaltning

Ett av huvudmålen för förnyelsen av Slussen 
är att bygga en plats för aktivt stadsliv. 
Det gäller både Slussen som knutpunkt för 
tiotusentals dagliga resenärer och som 
målpunkt för vistelse.
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Övergripande funktioner

Vid planeringen av nya Slussen har tre 
övergripande funktioner lyfts fram i tidigt skede:

Trafik
• en förbättrad knutpunkt för kollektivtrafiken

• ökad kapacitet och säkrare stråk för gång- och 
cykeltrafik

• rätt dimensionering för dagens och 
framtidens biltrafik

Vatten 
• ökad avbördningskapacitet mellan Mälaren 

och Saltsjön för att minska risken för 
översvämning

• tryggad dricksvattenförsörjning för två 
miljoner människor genom att motverka 
föroreningar på grund av översvämning av 
Mälaren

• fler vistelseytor nära vattnet

Stadsliv
• attraktiva offentliga platser för vistelse och 

upplevelser

• ökad tillgänglighet

• förbättrad trygghet och säkerhet
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Slussens helhet och delar

Att bygga en plats för ett aktivt stadsliv är ett av 
huvudmålen för förnyelsen av Slussen. Det gäller 
både Slussen som knutpunkt för tiotusentals 
dagliga resenärer och Slussen som målpunkt för 
vistelse i en vidare bemärkelse. En attraktiv plats 
och ett aktivt stadsliv bygger även på att platsen 
genomgående upplevs som trygg och säker. 
Slussen är en central knutpunkt för viktiga stråk 
genom staden. Det ska vara lätt för alla att tryggt 
och tillgängligt hitta och ta sig fram. Slussen är 
också en plats där det finns goda förutsättningar 
att se och synas, en plats där människorna är en 
viktig del av attraktionen.

Det omgivande landskapet med Saltsjön och 
Mälarens vatten, Södermalms norra bergsluttning 
och närheten till Gamla stan ger Slussen höga 
upplevelsevärden. Det är en självklarhet 
att gestaltningen har dessa värden som 
utgångspunkt, men utformningen av nya platser 
ska också lägga till nya värden.

Nya Slussen är ett varierat område. Det påverkar 
två Stockholmsöar med olika historia och karaktär 
och innehåller platser med olika förutsättningar. 
Den historiskt viktiga nordsydliga kopplingen 
stärks, nu ända från Skanstull via Götgatan över 
Slussen via Västerlånggatan och Drottninggatan 
till Odenplan. Nya Slussen ska ha en tydlig iden-
titet med naturliga övergångar till sin omgivning. 

Viktiga element
Tre bärande delar, vilka ger nya Slussen dess 
karaktär, har definierats: Huvudbron, Slusstorget 
samt de centrala delarna på Södermalmssidan.

Huvudbron 
ett självklart landmärke vars arkitektoniska 
utformning utgör ett signum för Slussen.

Slusstorget
platsen på vattnet mellan Gamla stan och 
Södermalm, är en miljö där funktionerna 
slussning och vattenreglering är i fokus men 
som också erbjuder generösa vistelseytor med 
utblickar mot omgivande vatten.

Södermalmssidan
hanteras som en helhet inom vilken allmänna 
platser, solitära byggnader samt knutpunkten 
för kollektivtrafik och handel inordnar sig. Det är 
viktigt att den verksamhet som är belägen under 
torgplanet blir tydliggjord vid entréerna ovan 
mark. Den nya centrala byggnaden, C1, ska ges en 
tydlig identitet och arkitektonisk kvalitet. Med sitt 
framskjutna läge ska C1-byggnaden göras till ett 
av Slussens nya landmärken. Byggnaden ska vara 
transparent och ha ett öppet förhållande till sin 
omgivning.

Tre bärande delar – Huvudbron, Slusstorget och Södermalm – skapar Slussens nya karaktär. Övriga delar av projekt- 
området anpassas karaktärsmässigt till omgivningen.

19



2020

Atrium

Arkaden

Södra 

entréhallen
Bussterminalen

Stadsgårdsleden

Mellanplan



Slussen – Gestaltningsprogram 2.0  Kapitel 2 – Övergripande gestaltning 21

Terrasserna är en viktig del av Södermalms nya 
stadslandskap. De kopplar samman kaj med torg 
och bidrar till att knyta ihop Södermalmssidan 
till en igenkännbar helhet. De blir visuellt mycket 
påtagliga från Gamla stan och Slusstorget och här 
ger sig den nivåskillnad, som är ett av Slussens 
viktigaste karaktärsdrag, till känna. Terrasserna 
utformas så att de främjar både passage och 
vistelse. 

Torgen på Södermalm utformas för flexibel 
användning. Platserna präglas av rörelsestråk, 
aktiviteter och omgivande byggnaders 
verksamheter. Torgen ska både vara lätta att röra 
sig över och inbjudande att vistas på. 

Den gröna Katarinaparken utgör kontrast till den 
omgivande stadsmiljön. Parken får ett läge med 
vida utblickar över Saltsjön och staden. Den blir 
fysiskt och visuellt lättillgänglig och samtidigt 
avskild från de mest intensiva trafikflödena, och 
ska locka till aktivitet, lek och rekreation.

Den nya entrén på kajplanet till tunnelbanan, 
Saltsjöbanan, bussterminalen och handelsplatsen 
ska synas tydligt från Skeppsbrons kaj och 
Slusstorget. På Södermalmssidans torgplan, 
vid Katarinahissens bas, ligger den nya 
Katarinapaviljongen som utgör övre entré till 
kommunikationer och kommersiella delar. 
Vid Katarinavägen, i anslutning till befintlig 
tunnelbanehall, görs en ny entrébyggnad som 
kopplar samman tunnelbana och bussterminal. 
Alla dessa entréer ska tydligt annonsera både 
kommunikationer och handelsplats.

Kajerna
Kajerna är en del av stadens grundstruktur. De 
knyts nu samman i lättillgängliga och visuellt 
tydliga kopplingar genom Slussenområdet. Det 
blir möjligt att röra sig utmed vattnet utan avbrott 
både på Gamla stan och Södermalmssidan. 
Kajernas gestaltning ansluter till omgivande kajer 
på respektive stadsdel längs Mälaren och Saltsjön.  
Stråk för gång och cykel samt anläggningar 
för hamnverksamhet står i fokus för kajernas 
utformning. Kajerna anpassas för nuvarande 
båttrafik och för att stödja en framtida utveckling 
av utökad persontrafik på vattnet. Kajerna är 
också attraktiva vistelsezoner. Där utrymme finns, 
främst på den södervända Gamla stansidan, 
ges generösa möjligheter att slå sig ned. I 
anslutningen till Gamla stan beaktas närheten till 
kulturhistoriska värden. 

Tillgängliga gångstråk
I utvecklingen av nya Slussen är tillgänglighets-
frågorna centrala. Stora nivåskillnader och 
intensiva trafikmiljöer ställer höga krav på 
utformningen för att det ska vara så lätt som 
möjligt för alla att röra sig i och genom området. 
De två hiss- och rulltrappsförbindelserna mellan 
kaj- och torgplan vid C1-byggnaden respektive 
Katarinahissen är bärande för att uppnå god 
tillgänglighet. De ska vara öppna för allmänheten 
dygnet runt och utformas så att de är tydliga och 
lätta att hitta. Vid Lokattens trappor planeras 
också en hiss som förbinder Stadsgården med 
Katarinavägen. Nya Slussens tillgänglighet för 
barn ska beaktas noga. Trafik och närhet till 
strömmande vatten är givna förutsättningar som 
gör att Slussen aldrig kan bli en fullkomligt säker 
miljö. Det är dock viktigt att barnperspektivet 
hela tiden finns med så att platsen blir så attraktiv 
och säker för barn som möjligt. Vissa delar, 
som till exempel Katarinaparken, ska göras mer 
barnvänliga än andra.
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Nya Slussens funktioner

Slussens utformning har genom historien alltid 
styrts av tydliga funktionskrav. Platsen är nu en 
av stadens viktigaste passager och knutpunkt 
för tunnelbana, Saltsjöbana, buss, gående, 
cykel, bil och båttrafik.  Här regleras också 
Mälarens vattenstånd. Handel i form av service, 
butiker, mat- och dryckesservering för resenärer, 
arbetande, boende och andra besökande har 
också historiskt varit en självklar funktion på 
denna plats.

När Slussen nu ska byggas om är det med delvis 
nya funktionella förutsättningar och prioriteringar. 
Kommunikationer och vattenreglering ska även 
fortsatt fungera smidigt, men cykel-, gång- och 
kollektivtrafik prioriteras upp liksom möjligheten 
till kontakt med vattnet och mötet mellan 
Mälaren och Saltsjön. Slussen ska, förutom att 
vara en effektiv kommunikationsnod, bli en 
attraktiv målpunkt, en plats för ett rikt stadsliv. 
Nya offentliga platser skapas som ska ge 
förutsättningar för en mångfald av händelser och 
evenemang, från rekreation och kultur till handel, 
caféer och restauranger. 

Planillustrationerna visar översiktligt en del av nya 
Slussens olika funktioner, målpunkter och stråk.  

Ett par förtydligande definitioner rörande 
illustrationerna: Pendlingsstråk för cykel knyter 
ihop målpunkter på längre avstånd och har ofta 
stora flöden av cyklister i rusningstid. Huvudstråk 
för cykel länkar samman målpunkter i närliggande 
stadsdelar.
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Projektområdets disposition med avseende på trafik, vistelse och vattenhantering.

Projektområdets disposition med avseende på rörelsestråk, busshållplatser och entréer.
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Landskap, stråk och platser 

Innan den nuvarande Slussenanläggningen 
byggdes överbryggades nivåskillnaden mellan 
Gamla stan och Södermalm i den branta 
Brunnsbacken intill nuvarande Stadsmuseet. 
Tunnelbanans tillkomst medförde att man höjde 
marken kring museibyggnaden flera våningar 
och 1935 års utformning med ramper som börjar 
redan vid Gamla stan har i grunden omformat 
länken mellan stadsdelarna. Passage på kajnivå 
för gående och cyklister prioriteras inte i dagens 
anläggning. Med nya Slussen lyfts hela det 

Stråk
En av Slussens mest utmärkande egenskaper är 
att området länkar samman omgivande delar 
av Stockholm, både vertikalt och horisontellt. 
Platsen har alltid varit en av stadens viktigaste 
knutpunkter för kommunikationer i både öst-
västlig och nord-sydlig riktning. Just här flackar 
Söders norrvända förkastningsbrant ut och korsas 
av Stockholmsåsen vilket bland annat styrt läget 
för Götgatan och Hornsgatan. I samma läge 
trängs vattnet mellan Gamla stan och Södermalm 
samman och ger möjlighet för passage där 
Mälaren och Saltsjön möts. 

Slussen 1900. En plats på vattnet – vissa likheter med 
den nya anläggningens Slusstorg.

Målning av Slussen från 1898 som visar marknivåerna 
innan tunnelbanan byggdes.

Mariaberget – del av den förkastningsbrant som är en 
grundförutsättning för Slussenområdets utformning.

I nuvarande anläggning stiger marken ända från 
Gamla stan vilket försvårar kontakten med vattnet.
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Slussen är en nod för viktiga stråk i staden. Det är en 
utgångspunkt för gestaltningen.

triangelformade området på Södermalm ungefär 
till nuvarande Ryssgårdens nivå och bildar ett 
podium med vida utblickar. Nivåskillnaderna 
hanteras i broar, byggnader och terrasser. 
Passager över vattnet, på kajnivå, återskapas. 

Man rör sig in till Slussen via gator (Skeppsbron, 
Munkbron, Katarinavägen, Hornsgatan, 
Götgatan), broar (huvudbron, cykelbron, 
Slusstorget) och kajer (Skeppsbrokajen, 
Munkbrokajen, Stadsgårdskajen, Söder 
Mälarstrand). Dessa länkar ska vara enkla att 
uppfatta och utnyttja. De ska ses och utformas 
som delar av stadens sammanhängande 
kommunikationsnät och ansluter till omgivande 
gators och kajers formspråk så att de uppfattas 
som naturlikt genomgående stråk.

Stråk för gående och cyklister ska vara tydliga 
och lätta att följa. Särskild omsorg läggs på 
säkra passager där gång- och cykeltrafik 
korsar motortrafik, men även på korsningar 
mellan intensiva gångstråk och cykelstråk. 
Konfliktpunkter identifieras, så att dessa 
platser gestaltas med inriktning att minska 
konfliktsituationer. 
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och göra platserna möjliga för anpassning till 
framtida förändringar. Nya Slussen erbjuder både 
befintliga, utvecklade och helt nya upplevelser 
med exponerad slussning och vattenreglering, 
unikt stadslandskap, torghandel, urbanitet och 
folkliv. Planeringen och gestaltningen ska stödja 
livet på platsen.

Utmed stråk utvecklas aktiva kantzoner med 
gott om möjligheter att stanna upp, slå sig 
ner, iaktta, vänta och träffas. Det ska finnas 
både fullt tillgängliga sittmöbler och informella 
sittmöjligheter. Utrymmen för kommunikation, 
serveringar, torghandel samt händelser som 
gatuteater och politiska manifestationer ska vara 
väl genomtänkta. Det ska finnas rum för lek men 
också lugnare vistelse vid sidan av huvudstråken.

Platser
Gestaltningen av de nya platserna ska stödja 
och framhäva Slussens kvaliteter, den storslagna 
öppenheten, utsikterna, närheten till vatten 
och det rika folklivet kring den kollektiva 
knutpunkten. Detta görs dels genom att värna 
utblickarna, dels genom att skapa nya platser 
nära vattnet. Även Södermalms norrvända 
branter är ett landskapselement som fångas upp i 
nya Slussens gestaltning. 

Möjligheterna till variation i karaktär och skala 
tas till vara. De olika platserna formas så att 
de får en egen identitet men även är med 
och stärker helheten. De ska präglas av sitt 
geografiska läge och av omgivande verksamheter. 
Utformningen ska vara robust och generell för 
att erbjuda flexibilitet för olika användningar 

Dagens Slussen präglas av, och älskas för, sin öppenhet och sina vida utblickar.

Utsikt mot Gamla stan. Ryssgården präglas i dag av funktion, läge och 
relationer till sin omgivning.
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Kulturmiljö

Trakten kring Slussen är ett av Stockholms 
historiskt mest intressanta områden och här 
speglas både stadens och landets utveckling 
under mer än 700 år. Det strategiska läget mellan 
Mälaren och Saltsjön samt mötet mellan land- 
och vattenvägar bidrar till platsens betydelse som 
knutpunkt. Stormaktstidens huvudstad uttrycks 
genom delvis bevarad stadsplanestruktur och 
bebyggelsen längs Skeppsbron, Nygatorna och 
på Södermalmssidan. Här finns också uttryck 
för det moderna välfärdssamhället och dess 
stadsbyggnad. Hamn- och slussanläggningar från 
skilda tider berättar om Stockholms historiska 
betydelse som sjöfartsstad. Platsens rika historia 
är en tillgång i gestaltningen av nya Slussen.

Riksintresset Stockholms innerstad med 
Djurgården ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintresset. Hela området 
ligger inom fornlämning 103 i Stockholm, ett 
område där kulturlager med bebyggelse från 
medeltid och senare tid kan påträffas. Området 
innefattar även vattenrummen där maritima 
lämningar av olika slag kan finnas. 

Gestaltningen ska anpassas utifrån de 
skyddsbestämmelser och varsamhetskrav som 
finns inskrivna i detaljplanen för Katarinahissen 

och Nils Ericsons sluss. Gestaltningen ska även ta 
hänsyn till omkringliggande landskap, topografi, 
vattenrum och kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
samt bebyggelse avseende placering, utformning, 
färgsättning, markbehandling, materialval, 
belysning och grönska. 

För att ge nya Slussen en historisk förankring 
och kontinuitet ska förutsättningar ges för 
att integrera kulturhistoriska lämningar 
såsom kullersten från 1600-talets 
Södermalmstorg, murrester, tegel och äldre 
tiders slussanläggningar med mera.  Av stor 
vikt är att lämningarna blir begripliga och 
har en naturlig koppling till platsen och sitt 
sammanhang. Projektet kommer att samverka 
med Stockholm konst och Stadsmuseet för att 
säkra att rätt material bevaras och återanvänds 
i den konstnärliga bearbetningen främst av 
Södermalmstorg. 

Söder Mälarstrand vid Slussen 1957. Slussen och Karl Johans torg 1920-1925.
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Kollektivtrafiknät i Slussen – hållplatser och körfält för kollektivtrafik.

Trafik

Gatorna inom Slussenområdet tillhör stadens 
sammanhängande gatustruktur. Inom 
Slussenprojektet löper fem större gator; 
Skeppsbron och Munkbroleden vid Gamla 
stan samt Hornsgatan, Katarinavägen och 
Stadsgårdsleden på Södermalm. Framkomlighet 
för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras 
samtidigt som övrig fordonstrafik ges acceptabel 
framkomlighet. 

Gestaltningen av gatorna inom Slussenområdet 
ska sträva efter en stringent linjeföring och 
bearbetning av detaljer som beläggningar, kanter, 
räcken, skyltar och gatumöblering. 

Miljön för samtliga trafikanter förbättras med 
överdäckningen av Stadsgårdsleden.

Kollektivtrafik
Slussen är en viktig bytespunkt för kollektiv-
trafiken bestående av tunnelbana, stadsbussar, 
Nacka-Värmdöbussar och Saltsjöbana. Här 
stiger ca 130 000 resenärer på buss, tunnel-
bana och spårväg varje dag. Det gör Slussen till 
Sveriges näst största knutpunkt för kollektiv-
trafik efter T-centralen. Stadsbussarna trafikerar 
Katarinavägen/Hornsgatan till och från Skepps-
bron och Munkbroleden via huvudbron. Bussarna 
får hållplatser ungefär motsvarande dagens 
placering, i nära anslutning till entréerna till 
tunnelbanan och bussterminalen. På huvudbron 
och på Skeppsbron har stomlinjebussarna egna 
körfält för att säkra framkomligheten.

Djurgårdsfärjans terminal byggs om men kommer 
att ha kvar sitt läge vid Skeppsbron. Detta gäller 

Busshållplatser
Körfält för kollektiv-
trafik

TECKENFÖRKLARING
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även nuvarande kajplatser för annan kommersiell 
båttrafik. Planeringen ska också ta hänsyn till 
kommande utökning av persontrafik med båt.

Bussterminalen, som är slutstation för Nacka 
– Värmdöbussarna, ingår inte i detaljplanen 
för Slussen och beskrivs därför inte i detta 
gestaltningsprogram.

Cykeltrafik
Slussen har en avgörande betydelse för cykel-
trafiken i Stockholm. Genom platsen löper 
några av Sveriges största cykelstråk: Götgatan 
– Skeppsbron och Götgatan – Tegelbacken. 
Eftersom Slussen är en av få kopplingar mellan 
det arbetsplatsintensiva Cityområdet och 
Södermalm samt söderförorter är de flesta av 
cykelbanorna pendlingsstråk. 

Cykellösningen i Slussen bygger på att enkel- 
eller dubbelriktade cykelbanor och cykelfält 
finns på samtliga gator, på huvudbron och på 
en ny cykelbro intill tunnelbanebron mellan 
Södermalm och Gamla stan. Cykelstråken har 
ett mått som tillåter cykling i bredd.

Nya Slussen kommer att ha fler användnings-
områden och mer varierat utbud jämfört med 
dagens plats. Kollektivtrafikknutpunkten i 
Slussen kompletteras med butiker, arbetsplatser, 
restauranger och kulturverksamheter. Fler 
kommer att ha sin arbetsplats och fler kommer 
att ha ett besöksmål vid Slussen. Cykelparkering 
av god standard och tillräcklig omfattning är 
därför viktigt.
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Tillgängliga stråk med lutning mindre än 5%.
Hiss och rulltrappor (1, 2, 3). Hiss och trappor (4).

Biltrafik
Trafiklösningen för biltrafiken innebär två 
T-korsningar, en mellan Hornsgatan och 
Katarinavägen vilken knyter an till huvudbron 
mot Gamla stan. I en annan T-korsning ansluter 
slitsen i huvudbron till Stadsgårdsledstunneln. 
Tunneln kopplar samman Södermälarstrand och 
Stadsgårdsleden.

Dagens kopplingar mellan Södermalms övre 
plan (Hornsgatan och Katarinavägen) och Gamla 
stan (Munkbroleden och Skeppsbron) bibehålls 
och dras via huvudbron. Kopplingar som tas 
bort är Stadsgårdsleden – Södermalmstorg samt 
Stadsgårdsleden – Munkbroleden.

Dimensionerande typfordon på huvudgatunätet 
är Bb (boggibuss), Bl (ledbuss) och LBn (lastbil/
normalbuss). Vändmöjligheter finns inte i 
Slussenområdet, utan vändande trafik hänvisas 
runt Gamla stan alternativt till Katarinavägen, där 
en ny vändplats byggs.

Gångtrafik
För stadens stråk är Slussen den avgjort viktigaste 
länken mellan norra och södra innerstaden. 
Platsens kollektivtrafik kommer att få ökade 
tillflöden av resenärer och ökad mängd 
omstigning mellan fordonsslag. Gångtrafikanter 
med mål i anslutning till Slussen kommer 
också att öka. Gångstråken blir attraktivare än 
i nuvarande Slussen, med bättre anslutningar 
till huvudgatorna. Längs alla huvudgator finns 
gångbanor som uppfyller krav på tillgänglighet. I 
handelsplatsen och intill C1-byggnaden kommer 
det att finnas tillgänglig förbindelse med 
rulltrappor och hissar mellan kaj och torgnivå.

Kajerna kommer att vara tillgängliga och 
inbjudande för gående med anslutning till 
tunnelbana, Saltsjöbana, bussterminal, 
handelsplats och restauranger.

Trafiksäkerhet
Slussen ska vara en trafiksäker plats att 
promenera och cykla på. Hastigheterna för bil-
trafiken är avgörande och bör ses över i stadens 
hastighetsplan för området. Övergångsställena 
bör hastighetssäkras till 30 km/tim.

Cykelfälten är tydligt markerade där de korsas 
av biltrafiken. Detta inträffar där cykelstråken 
går förbi busshållplatser samt i korsningarna 
Hornsgatan/Katarinavägen och Skeppsbron/
Munkbroleden.

Tillbakadragen stopplinje, så kallad cykelbox, 
finns vid samtliga signalkorsningar. Detta ökar 
framkomligheten och trafiksäkerheten för 
cyklister. Särskilt olyckor med högersvängande 
stora fordon har visat sig elimineras med 
tillbakadragen stopplinje för bilarna.

För att få en säker och trygg miljö för gående 
och cyklister separeras gång- och cykelbanor 
med materialskillnad och nivåskillnad alternativt 
gatstensfris i enlighet med stadens cykelhandbok.

1

2

4
3
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Gångnät i Slussen och gångflöden dygnprognos 2030.
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Tillgänglighet med fordon.

Bilparkering/angöring
Stockholms stad har som krav att det ska vara 
möjligt att nå entréer med bil inom 10 meter, 
vilket är ett skärpt krav jämfört med plan- och 
bygglagen (PBL). I Slussen finns begränsad plats 
för angöring. Kravet om 10 meter ska eftersträvas 
men om det inte går ska angöring finnas inom 25 
meter för att följa PBL. 

Allmänt bör biltrafik på torgytor och kajytor 
undvikas. Dessa platser kommer att befolkas 
av stora strömmar av gående och cyklister. 
Angöringsmöjligheter till nya byggnader kommer 
att finnas men möjligheten att parkera på gatu-
mark kommer att vara mycket begränsad. Den 
hamnverksamhet som främst sker vid kajerna 
mot Saltsjön ska ha angöringsmöjlighet till 
båtplatserna. 

P-hus Slussen med infart från Katarinavägen 
kommer att finnas kvar. Andra parkerings-
möjligheter kommer att finnas längs Saltsjö-
utfartens övre del samt för rörelsehindrade i 
förlängningen av Götgatan. 

Varuhantering
Varuförsörjningen till Slussenområdet 
sker från inlastningar på Stadsgårdsleden 
samt från Saltsjöutfarten. Dessa lastplatser 
varuförsörjer handelsverksamheten samt C1- 
och E2-byggnaderna. Vissa varuleveranser i 
begränsad omfattning och frekvens kommer 
dock att behöva angöra på lokalgatunätet, 
exempelvis längs Katarinavägen, förlängningen 
av Götgatan, Saltsjöutfarten, Skeppsbron och på 
Munkbroleden.

Angöring
Lastplats
Inlastning
Begränsad fri höjd 
under bron cirka 
2,8m

TECKENFÖRKLARING
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Karaktärer och material

För att ge platsen en sammanhållen identitet, 
främst på Södermalmssidan, väljs vissa material 
som kan återkomma i varierande utföranden, 
både exteriört och interiört. De ska vara hållbara 
och robusta så att platsen kan bestå över tid och 
åldras på ett vackert sätt. Val av material ska 
också alltid ske utifrån miljömässiga och etiska 
perspektiv. Här ska Stockholms stads miljöpolicy 
följas.

Basmaterial
Som basmaterial på mark och i murar väljs 
granit – en slitstark natursten som åldras vackert. 
Graniten ges olika format och ytbearbetning i 
olika delar för att ange skillnader inom området. 
Kajerna knyter an till stadens övriga kajer med 
en tydlig och kraftfull kajkant med en grov 

ytstruktur utan att göra avkall på tillgängligheten. 
På Södermalmssidans torg och anslutande 
terrasser används material som mer uttrycker 
modern konstruktion och byggnad.  Granit är 
även här ett huvudspår men även andra material, 
som till exempel betong, kan komma att prövas. 
På körytor är huvudmaterialet asfalt som en 
kontinuitet av angränsande gator. 

Gång- och cykelstråk
Gångstråk och cykelstråk ska vara visuellt 
tydligt åtskilda så att ingen tvekan uppstår 
för gående och cyklister. Båda ytorna ska vara 
jämna och släta utan påtagliga skarvar för att 
uppfylla tillgänglighetskraven. Samtidigt ska 
ytans halkbeständighet utvärderas vid det 
slutliga valet av ytstruktur. Materialet ska vara 

Sammanhållande basmaterial i granit för ytskikt på kajerna. Referensbild Strömkajen Stockholm.
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motståndskraftigt mot slitage vid sopning och 
snöröjning.

Cykelstråk beläggs genomgående med platsgjuten 
betong alternativt med större betonghällar. 
Gångytor på torg beläggs med granit- och 
betongplattor. På kajer och på Slusstorget utförs 
gångytorna med granithällar med krysshamrad 
eller flammad yta.  Perifera trottoarer som 
ansluter till befintliga ytor beläggs med samma 
material som de befintliga ytorna vilket oftast är 
betongplattor. 

Huvudbrons gång- och cykelstråk är båda belagda 
med granithällar för att visuellt minska körbanans 
asfaltbeläggning på den breda bron.

Behov av avsteg från dessa generella och samman-
hållna riktlinjer för gång- och cykelstråk kommer 
att förekomma. Annat material ska då diskuteras 
och samordnas utifrån de generella lösningarna.

Kajer
Kajytor som inte är gång- och cykelstråk beläggs 
med smågatsten som kan vara sågade och 
flammade där ytorna behöver vara jämnare än 
det traditionellt råhuggen sten erbjuder. Inslag 
av granithällar kan förekomma där en plats 
behöver ha en jämnare yta t ex i anslutning till 
Djurgårdsfärjan och andra kommersiella kajplatser.

Trä på Slusstorget 
Trä i kraftiga dimensioner är det dominerande 
materialet på Slusstorgets yta. Visuellt bekräftar 

Materialplan markbeläggning.
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det att Slusstorget är en bro som spänner mellan 
kajerna och slussrännan. Trädäcket ska vara 
uppdelat i avtagbara luckor, för att underlätta drift 
och åtkomlighet till underliggande konstruktion. 
Skarvplattor av rostfritt stål ska dela luckorna och 
är nödvändiga för att förstärka träanläggningen 
med hänsyn till fordontrafik. 

Den fribärande bryggan längs Munkbrokajen 
utförs i samma virke som Slusstorget. 

Golv inomhus
Inomhus används granit alternativt terrazzo som 
golv i allmänna utrymmen. Detta ger en hård, tålig 
yta som kan varieras i till exempel ytbehandling 
och mönsterläggning. Utförandet ska vara så att 
det kan uppfattas som samma eller medvetet 
likartat oberoende av placering. 

Glaspartier, ståldetaljer och betongytor 
Materialet i glaspartier, hissar, detaljer med 
mera kan vara mörkbehandlat rostfritt stål med 
borstad yta, eller ett material med bronskaraktär. 
Glaspartier och glas i räcken, hisskorgar med mera 
ska vara extra klart för att undvika grönstick.
Ytbehandlingen av exponerade betong- och 
stålytor är gestaltningsmässigt viktig och studeras 
särskilt. Exponerat stål utförs med hög kvalitet 
där skarvar, detaljer, svetsfogar och ytfinish kräver 
nära samarbete och samordning med konstruktör 
och stålentreprenör. Provmontage och prototyper 
utförs för att säkra kvaliteten.

Murar och räcken
Det kommer att anläggas flera nya stödmurar 
både på Gamla stan- och Södermalmsidan. 
Murarnas utformning ska styras av de olika 
platsernas respektive förutsättningar, men ändå 
ha ett släktskap. På Gamla stansidan ges murarna 
ett rustikt uttryck med natursten som relaterar till 
den historiska miljön. På Södermalmsidan ska de 
ha ett mer modernt, slätt och ljust uttryck. Alla 
murar ska lutas cirka 5-10 procent så att känslan 
av vertikal vägg minimeras och de mer upplevs 
som ett element som tillhör marken. 

Räcken och fallskydd förekommer i olika 
situationer, på stödmurar, vid Slusstorget och 
i trappor och ramper. De ska vara robusta 
men eleganta och genomsiktliga och de ska 
uppfylla föreskrivna krav för de situationer där 
de används. Räckenas utformning ska, precis 
som murarna, anpassas efter respektive läges 
förutsättningar, men ha ett tydligt släktskap 
som är genomgående för hela Slussen. Detta 
åstadkoms med materialval, dimensioner och 
geometri.

Material i trä för Slusstorgetsyta, i möblering, trädäck 
och brygga m.m. (Referensbild)
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Omsorgsfullt utformade kanter är viktiga för platsens helhetsintryck. Referensbild från Porto.

Kantstöd
Gatornas kantlinjer ska vara väl bearbetade. På 
Södermalmssidan ska kantstöden uppfattas som 
en del av torgbeläggningen med bred översida 
och så långt som möjligt av samma material som 
gångytan. Här måste samtidigt hänsyn tas till 
en tydlig kontrast mellan torget och anslutande 
asfaltgata. 

Ledstråk, kontrastmarkeringar och skyltning
Slussen är en viktig knutpunkt för resande där 
många människor rör sig vilket stärker behovet av 
tydliga stråk. Ledstråk, kontrastmarkeringar och 
skyltning är viktiga funktioner som ska integreras i 
den visuella miljön och samtidigt vara lätt läsbara. 
Ledstråk ska leda rätt och självklart till alla 
målpunkter i den täta och målrika knutpunkten. 

Rätt val av material ska ge kontrastmarkeringar 
som visar på höjdskillnader och snubbelkanter. 
Informativ och lättolkad skyltning ska visa vägen 
utan tveksamheter. En väl genomtänkt lösning 
av dessa funktioner där kanter, möbleringszoner 
och markmaterial används konstruktivt minskar 
behovet av artificiella ledstråk till exempel i 
form av taktila plattor utan att ge avkall på 
orienteringsbarheten.

Möbler
Möbler kan komma att specialdesignas beroende 
på platsens dignitet och utformning. Stockholms 
stads standardsortiment ska dock användas när 
det anses befogat då detta ger fördelar vid behov 
av byte eller renovering.
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Vegetationen ska präglas av för platsen välanpassade arter och artrikedom för att skapa en robust och 
förändringstålig anläggning. (Referensbild)

Vegetation
Vegetationen stödjer och förstärker rumsligheter 
och karaktärer på Slussen. Träd och annan 
grönska skapar kvaliteter i närmiljön och 
kompletterar och kontrasterar mot den 
hårda stadsmiljön. Projektområdet innehåller 
många utmaningar för lyckade planteringar 
med begränsat utrymme i mark, speciella 
förutsättningar för vattenhantering på bjälklag 
med mera. Att skapa rymliga och fungerande 
växtbäddar har varit en fokusfråga i det tidigare 
utformningsarbetet. Frågan ska bevakas och 
prioriteras även i det kommande arbetet, för att 
säkerställa goda förutsättningar för träden. I detta 
sammanhang studeras även hur dagvatten kan 
bromsas upp och magasineras i samband med 
planteringsytorna på bjälklagen.

Växtarterna ska vara tåliga och anpassade till 
klimatzonen och till det vindmässigt utsatta läget 
som delar av Slussen utgör. Siktet ska vara att 
skapa en robust anläggning, tålig för framtida för-
ändring, oavsett om det är förändringar i platsens 
användning som kräver utbyte av det gröna, eller 
om det är klimatförändringar med till exempel 
nya sjukdomar och skadegörare som följd.
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Byggnader

Byggnaderna och deras utformning är en viktig 
del i Slussens gestaltning som offentlig plats. 
Byggnaderna utgör väggar till de offentliga 
platserna. Vid placering och volymstudier ska 
platsernas öppenhet och utblickar beaktas.

Befintliga byggnader
Gamla stans historiska bebyggelsefront har en 
stark visuell påverkan på hela Slussenområdet. 
Vyerna mot dessa fasader ska värderas lika väl 
som utblickarna mot omgivande vatten.

De befintliga byggnaderna på Södermalmssidan 
utgör gränsen för ett öppet triangelformat 

område som definieras i förlängningarna av 
Götgatan respektive Peter Myndes backe. 
Stadsmuseets 1600-talsbyggnad har en viktig 
och dominant roll liksom Katarinahissens 
välkända siluett som är ett påtagligt och kultur-
skyddat landmärke. Kv Överkikarens 1700- 
och 1800-talsfasader utgör en fond för nya 
Södermalmstorg.

Nya byggnader
Vid Södermalmstorg placeras en ny solitär 
byggnad, C1. Med sin centrala placering, intill 
huvudbrons södra landfäste och i anslutning till 
Mälarterrassen, är byggnaden av stor betydelse 

Visionsbild. C1-byggnaden kan erbjuda en tilltalande vy ner mot Slusstorget och Gamla stan.
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för platsen och ska tillföra identitet, originalitet 
och upplevelse. Den ska stödja torgets funktion 
som mötesplats och öka tryggheten på platsen. 
C1-byggnaden kan erbjuda en förstklassig utsikt 
mot Slusstorget och Gamla stan. Samspelet 
med Södermalmstorg och de allmänna stråken 
ska återspeglas i byggnadens arkitektur och 
karaktäriseras av transparens, lätt konstruktion, 
enkelhet i flöden och tydliga entréer.

Vid Södermalmstorg finns ytterligare två 
byggrätter benämnda C2 och C3 i detaljplanen. 
I utbyggnaden av nya Slussen kommer dessa två 
byggrätter inte att bebyggas.

Mot öster behålls öppenheten mot Saltsjön. 
Här ligger Katarinaparken som kantas i söder 
av byggnaderna E1 och E2. De blir bärare av 
platsens offentlighet med allmänna verksamheter 
i bottenvåningarna mot torg- respektive kajplan.

Katarinahissens bas omges av en ny paviljong-
byggnad som utgör entré till den underliggande 
knutpunkten för kollektivtrafiken och handels-
platsen. Främst Katarinapaviljongen men 
också C1-byggnaden ska kommunicera de 
underliggande verksamheterna tydligt.

Den bärande konstruktionen i de allmänna 
utrymmena under mark exponeras för att 
bli en karaktärsfull del i en sammanhållen 
gestaltning. Taket utförs som en kraftigt 
profilerad kassettkonstruktion buren av pelare, 
allt gjutet i slät ljus betong. Installationer och 
belysningsutrustning döljs för att framhäva de 
bärande konstruktionerna. Detta tillsammans 
med ett golv i terrazzo eller annat tåligt 
stenmaterial, binder ihop anläggningens 
allmänna delar och ger en tydlig rumslighet.
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Belysning

Belysningen ska vara en naturlig och integrerad 
del av arkitekturen och landskapsutformningen. 
Den ska hjälpa till att skapa rum för vistelse 
och rörelse även under den mörka delen av 
dygnet med fokus på trygghet och trivsel. 
Belysningen ska också bidra till att skapa en 
tydlig mörkeridentitet och harmoniera med den 
arkitektoniska karaktären såväl i ljus som mörker.

Kvaliteten i platsens närhet till vattnet ska 
lyftas fram och belysningen ska inte motverka 
de fria utblickarna från och inblickar mot 
Slussenområdet. 

Ljuskällor med god färgåtergivning ska användas 
och bländning och andra negativa ljuseffekter 

ska undvikas. Det görs genom väl avskärmade 
armaturer, anpassade montagehöjder och 
rätt vinkel på armaturerna. Belysningen ska 
kombinera kvaliteterna i naturligt och elektriskt 
ljus, och ta tillvara samspelet där emellan. 

Självklara och genomtänkta övergångar ska 
göras mellan omgivande befintlig belysning och 
Slussens nya ljussättning som inte får dominera 
över sin omgivning. Samtliga belysningslösningar 
ska vara energieffektiva.

De nya byggnadernas belysning ska spegla 
deras funktion och aktivitet. Byggnaderna ska 
synas på avstånd samtidigt som de ska upplevas 
inbjudande i sin närmiljö. En dämpad interiör 

Referensbild rumsskapande ljus. Ger möjlighet att framhäva mindre zoner på större plats. Frederiksberg, Danmark.
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belysning i markplan framhäver byggnadernas 
transparens så att de framstår som lysande, 
välkomnande objekt i stadsrummet. Entréer 
och andra viktiga kommunikationsstråk 
ges en vägledande belysning för att öka 
orienterbarheten. Mötet mellan den interiöra och 
exteriöra belysningen hanteras medvetet.

Fyra primära uppgifter
Utformningen av belysningen tar sin 
utgångspunkt i fyra primära uppgifter som 
tillsammans säkerställer olika platsers behov av 
belysning.

Funktionell belysning 
Skapar den grundläggande belysningsnivån på 
mark/golv och vid vertikala kommunikations-
element som hissar, rulltrappor, trappor, ramper 
med mera. Belysningen säkerställer tillgänglighet, 
säkerhet och trygghet.

Rums-och identitetsskapande belysning 
Ger rumslighet och identitet åt platserna. Den ska 
samspela med arkitekturen och landskapet.

Vägledande belysning 
Underlättar orientering och markerar viktiga 
målpunkter genom exempelvis en kontrasterande 
färgtemperatur eller ljusnivå.

Scenografisk belysning
Skapar en unik identitet för en plats. 
Ljusprojektioner eller annan typ av specifik 
ljussättning som skapar stämning och visuella 
upplevelser på en plats. Belysning kan utgöra 
del av eller markera konst, historiska värden och 
viktiga byggnader.
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3. Kajerna

I nya Slussen knyts alla kajer ihop i en och 
samma nivå. Här ligger viktiga stråk för 
gång och cykel och här finns platser att slå 
sig ned på intill vattnet och vända sig mot 
utblickarna och solen.
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Kajerna är en del av de stråk som förbinder olika 
delar av staden med varandra och som kopplar 
Slussen till angränsande stadsdelar. Det är mot 
inloppet från Saltsjön som staden byggt sin 
historiskt mest representativa stadsfront och 
sina formella stenlagda kajer vid Skeppsbron 
och Strandvägen. Mot Mälaren är anslaget ofta 
mer naturnära med rikligare vegetation vid Norr 
Mälarstrand, Stadshuset, Riddarholmen och 
Norrström. Kajerna vid Slussen formas för att 
tydliggöra skillnaden mellan stadens möte med 
Mälaren och Saltsjön, bland annat genom inslag 
av vegetation på Mälarsidan av Slussen.

Slussens kajer ansluter dels till Gamla stans 
historiska bebyggelse, dels till ny och befintlig 
bebyggelse på Södermalm. Deras användning 
präglas av hur de är vända mot olika väderstreck. 
Goda lägen, som Munkbrokajen, utnyttjas för 
vistelse medan Mälarkajens norrläge i närheten 
till Stadsgårdstunnelns västra mynning främst 
utgör rörelsestråk och koppling till Söder 
Mälarstrand. 

Alla kajer i samma plan
Slussens kajer på ömse sidor om vattnet samt 
Slusstorget läggs på samma nivå, + 1,70, vilket 
innebär att hela kajzonen och vattennära zonen 
blir sammanhållen och lättillgänglig. På samtliga 
kajer i Slussenområdet går pendlingsstråk för 
cyklister och viktiga stråk för gående. Materialet 

på kajerna ansluter till stadens tradition med 
tunga granitkonstruktioner med beläggning av 
granitsten. Smågatsten med olika bearbetning 
är det dominerande materialet. Huvudstråken 
för gång och cykel beläggs med granithällar 
respektive platsgjuten betong.

Båttrafiken
Båttrafiken är en väsentlig del av Slussens 
verksamhet och karaktär. Båtarna har alltid varit 
närvarande och även i framtiden kommer kajerna 
kunna hysa en växande befolknings behov av 
att trafikera med båt. Såväl lokal pendlingstrafik 
som långväga fartygsförbindelser ska kunna 
rymmas. En hållbar lösning för båttrafiken ska 
präglas av enkelhet i de fasta anläggningarna 
medan nödvändig flexibilitet säkerställs genom 
pontonkonstruktioner som kan ändras över 
tid för att möta skiftande behov och ändrade 
vattennivåer. I gestaltningen av de kajer som 
trafikeras av båtar kan hamnkaraktären med 
fördel lyftas fram. 

Belysning
Belysningen ska stödja kajernas olika funktioner 
och främja en säker vistelsemiljö dygnet runt 
men också värna utblickarna. Gång- och cykel-
banor längs med kajerna får en väl avskärmad 
funktionsbelysning som gradvis avtar ut mot 
kajkanten. Mötet med det mörka vattnet fram-
hävs och oönskade reflektioner i vattnet undviks.

Föreslaget läge för bussterminal



Mälarkajen / Södra slusskajen / Stadsgårdskajen

Stadsgårdskajen och Mälarkajen bildar ett 
genomgående östvästligt stråk för gående och 
cyklister utmed Södermalms norra strand. Stråket 
länkar till Slusstorgets vistelseytor, terrasserna, 
de allmänna inre miljöerna för kollektivtrafik och 
handel samt till två fullt tillgängliga förbindelser 
med hissar och rulltrappor till torgnivån på 
Södermalmssidan. 

Stadsgården och Mälarkajen är mer stråk än 
vistelseplatser, men i anslutning till entréer 
och i terrassernas nedre del finns sittplatser 
med utblick mot vattnet. Sträckan under den 
breda huvudbron, med entréer in till atriet, ska 
upplevas ljus och inbjudande.

Anslutningen till Söder Mälarstrand
Platsen mellan Centralbron och tunnelbanebron 
kommer att präglas av den intilliggande 
Stadsgårdsledens tunnelmynning. Kontrasten 
mot det öppna vattenrummet vid Slusskanalen är 
stor. Det är viktigt att denna plats, trots begränsat 
utrymme, hanteras så att den blir så inbjudande 
som möjligt och underlättar öst-västlig rörelse 
utmed Söder Mälarstrand. 

Stadsgårdskajen
Stadsgårdskajen förbereds för framtida båttrafik 
med marina pollare och annan utrustning. I östra 
änden av Stadsgården, närmast Birkaterminalen, 
görs en försänkning i kaj för att möta Stockholms 
Hamns behov av båtförtöjning. Längs Stadsgården 
löper ett huvudcykelstråk mot Nacka och 
Värmdö och den rymmer även angöringstrafik till 
lokalerna under huvudbron. I E2-byggnadernas 
bottenvåningar som ansluter mot kajen planeras 
för publik verksamhet.

Belysning
Belysningen utmed kajerna på Södermalmssidan 
stödjer främst gång- och cykelvägar. Den ansluter 
till den befintliga belysningen på ömse sidor för 
att binda ihop hela kajstråket. 

Stolparna längs södra Slusskajen ska samspela 
med Slusstorgets belysningslösning. Här är det 
väsentligt att skapa en trafiksäker plats och 
samtidigt säkra den fria utsikten från terrasserna. 
I huvudbrons undersida placeras infällda 
nedåtriktade armaturer som eventuellt kommer 
att lysa dygnet runt för att skapa en ljus miljö 
framför entrépartiet. 

Stadsgårdskajen och Skeppsbrokajen har i 
dag belysningslösningar som liknar varandra 
och bör göra det även efter ombyggnationen. 
De båda kajerna ingår i en och samma vy då 
man ankommer med båt från Saltsjön. Detta 
sammanhållna stråk understryks ytterligare med 
samordnad belysning.

Längs Stadsgårdskajen ska belysningen också 
stödja hamnaktiviteterna och säkerställa att 
man tryggt kan angöra med båt i mörker. 
Belysningsstolpar placeras främst längs gång- och 
cykelbana, men bör också anpassas till den tänkta 
hamnverksamheten. 
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Orienteringsplan. Mälarkajen (1), Södra slusskajen (2) 
och Stadsgårdskajen (3).

Stadsgårdskajen, sektion. E2-byggnadens bottenvåning 
har kontakt med kajplanet.

1
2

3

Stadsgårdskajen mot väster, med planerade volymer för de östra byggnaderna samt huvudbron.



Munkbrokajen / Norra slusskajen och Munkbroleden

Munkbrokajens gynnsamma söderläge inbjuder 
till vistelse nära vatten och här skapas en offentlig 
plats intill Mälaren i anslutning till Gamla stan 
och Kornhamstorg. Kontakten mellan Gamla stan 
och Mälaren förstärks nu betydligt genom att 
tidigare, lägre marknivåer kring kajen och vattnet 
återskapas. Den nya utformningen knyter ihop 
hela kajstråket från Skeppsbron till Mälartorget 
vid Gamla stans tunnelbana. Sträckan har en 
kajlinje med en utanpåliggande träbrygga 
samt gångstråk och en intilliggande zon med 
sittmöbler som, tillsammans med träd, formar ett 
attraktivt promenadstråk längs Munkbrokajen. 
Båtförtöjning av mindre privatbåtar tillgodoses 
på samma sätt som i dag. Kajområdet ska hållas 
fritt från försäljning, då detta är en del av det 
allmänna rummet kring Slussen som inte ska 
kommersialiseras.

Solläget
Detta är ett av Slussens bästa sollägen och rikligt 
med sittplatser anordnas längs sträckan. Längs 
kajen byggs en utanpåliggande brygga på konsoler 
i samma manér som dagens befintliga men 
med ökad längd och bredd. Mellan gångstråk 
och cykelbana skapas en möbleringszon med 
en serie långsoffor, belysningsstolpar samt träd. 

Sofforna fungerar också som en avskärmning 
mellan gångstråket och cykeltrafiken. Öppningar i 
möbleringszonen samordnas med Munkbroledens 
övergångsställen. Kajstråket varierar i bredd från 
8 meter i öster till 2,5 meter vid Gamla Stans 
tunnelbanestation. Det dubbelriktade cykelstråket 
längs Munkbroleden är 4,5 meter brett. 

Munkbroleden
Munkbroleden ska ges karaktären av stadsgata. 
Den ligger kvar ungefär i sin nuvarande sträckning 
men smalnas av från fyra till tre körfält för att 
ge bättre utrymme för gång- och cykeltrafiken. 
Busshållplatser finns i varje riktning i höjd 
med Munkbrokajen och angöring till befintliga 
byggnader finns på norra delen av gatan. 

Cykeltrafiken går utmed gatans södra sida på egen 
dubbelriktad cykelbana. Vid övergångsstället väster 
om norra slusstrappan finns möjlighet att korsa 
Munkbroleden för att knyta an till Kornhamnstorg 
samt fortsätta på enkelriktad cykelbana mot 
Skeppsbron och huvudbron. Gångpassagerna över 
gatan förbinder kajen med Gamla stans gränder. 
Gång- och cykeltrafik är separerad med kantsten. 

Sittgradänger
Vid Slusskajen, i det soliga läget, tas höjdskillnaden 
mellan kaj och gata upp med sittbara gradängsteg 
av granit kompletterade med trappor i 
gångstråken. När statyn av Karl XIV Johan ska 
få en ny plats är trappan en av de platser som 
diskuterats. 

Fiskvandringsled
En ny vandringsled för fiskar löper under norra 
slusskajen i den gamla Nils Ericsons sluss. Fiskarna 
tar sig in i passagen strax nedströms den norra 
avbördningsluckan, och ansluter till Mälaren 
via en fisktrappa under kajen med utlopp strax 
uppströms från avbördningskanalen. Insläpp 
av dagsljus till fiskpassagen är ett krav för att 
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Orienteringsplan. Munkbrokajen (1), N. slusskajen. (2) 
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Munkbrokajen och Norra slusskajen mot väster.



locka in fisk. Dessa ljusöppningar ska finnas 
längs hela fiskvandringsleden och integreras i 
markbeläggning på norra slusskajen och i den 
blivande sittgradängen.

Belysning
Munkbroledens sträckning från Riddarhustorget 
fram till Kornhamnstorg belyses i dag av 
armaturer på linspänn för såväl körbana som 
gång- och cykelbana. Vid Slussens ombyggnation 
ska den befintliga linspända lösningen bevaras 
och förlängas upp mot norra landfästet för 
att möta huvudbrons och Skeppsbrokajens 
belysningslösningar. Spännstolparnas och 
armaturernas placering ska anpassas för att enbart 
belysa väg- och cykelbana, medan gångbana 
och kajkant får en separat belysningslösning. 
Mötet mellan Munkbroledens och huvudbrons 
belysningslösningar ska detaljstuderas för att få en 
naturlig övergång och en säker gatukorsning. 

För att tydligt skilja trafik- och vistelserummen 
åt förstärks gångstråket utmed kajkanten med 
separat belysning i en mänsklig skala. Belysningen 
ska ge ett mjukt ljus ut mot vattenrummet 
och ge en tydlig vägledning längs med kajen. 
En väl avskärmad belysning används för att 

säkerställa utblickarna mot vattnet och bevara 
vyn in mot Gamla Stan. Strålkastare för eventuell 
effektbelysning på kajen kan monteras på 
spännstolparna. 

I nivå med Slusstorgets västra ände, där Munk-
broleden lutar uppåt för att möta norra landfästet, 
separeras de två belysningskaraktärerna. Gång-
banans belysning följer gång- och cykelbanan längs 
Norra Slusskajen ner under huvudbron. Här kan 
belysningens formspråk anpassas till Slusstorgets 
belysning och samma typ av belysningsstolpe och 
armatur användas. 

I sittgradängerna längs Norra Slusskajen ska 
ljusnivåerna anpassas för att främja vistelse. 
Integrerad belysning i trappräcken markerar 
trappan utan att begränsa sikten ut mot vattnet.
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Unnamed
01/28/16

 1 : 200 @ A3
GP sektion Norra Slusskajen

Munkbrokajen, sektion mot öster med konsolbrygga 
och gång- respektive cykelstråk.

Norra slusskajen, sektion mot väster med 
sittgradänger i söderläge. 
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Skeppsbron är, med sin äldre bebyggelse och sin 
breda kaj, den viktigaste delen av stadens ansikte 
mot Saltsjön. Med nya Slussen kopplas stråken 
ihop för gående och cyklister på Skeppsbron i 
kajplan, såväl västerut runt Gamla stans kajer, 
som söderut mot Stadsgården och vidare upp 
på Södermalm. Den södra delen av Skeppsbron 
kommer att få ett nytt utflyttat läge där 
huvudbron landar. Det innebär att Skeppsbrons 
södra del hamnar öster om dagens gata. 
Gatans bredd drivs av planerade trafikrörelser. 
Skeppsbron är främst viktig för stomlinje, röda 
bussar och pendlingsstråk för cyklister samt 
gångstråk utmed fasad och på kaj. Cykelbana 
och gångbana är separerade med ett kantstöd. 
Angöring till befintliga byggnader finns på västra 
sidan.

För att reducera intrycket av den totala 
gatubredden utformas cykelbanor med 
avskiljande kantsten och material som ansluter 
till angränsande trottoar och kaj. Marknivåerna 
på kajen blir i stort desamma som i dag. 
Nivåskillnaden mellan kaj och bro tas upp 
med stödmurar. För brolandningens stödmur 
eftersträvas en så rak linjeföring som möjligt längs 
kajen. Sträckningen påverkas av trafikgeometrier 

och behov av utrymme på kaj för gång- och 
cykeltrafik, angöringstrafik och utrymme för 
båttrafik med tillhörande funktioner. Kajen har 
mycket stora vistelsekvaliteter med sina utblickar 
över Stockholms inlopp och det stadsnära 
skärgårdslandskapet. 

Belysning
Liksom för Munkbroleden förlängs den befintliga 
gatubelysningen på linspänn utmed Skeppsbron 
för att möta huvudbrons norra landfäste. I 
samband med ombyggnationen flyttas de 
befintliga spännstolparna så att de följer väg- 
och cykelbanan som möter huvudbron. De 
dekorativa lyktorna på stolpe som i dag sitter 
utmed Skeppsbrokajen bevaras eftersom de 
är starkt förknippade med platsen. Stolparnas 
placering justeras för att knyta lyktorna till 
kajkantens utformning och särskilja dem från 
funktionsbelysningen längs cykelbanan. 

Belysningen av cykelbanan som förbinder 
Skeppsbron med Stadsgården ska anpassas 
till Slusstorgets belysning. Samma typ av 
belysningsstolpe och armatur används. I höjd 
med Djurgårdsfärjans angöringsläge ansluter 
cykelbanan till Skeppsbrons befintliga cykelbana. 

Skeppsbrokajen

Orienteringsplan. Skeppsbrokajen. Plan över ny terminal för Djurgårdsfärjan och annan 
kommersiell båttrafik.



För att främja orienteringen och skapa säkra 
ledstråk kan trappor och gångbana som förbinder 
huvudbron med färjeläget på Skeppsbrokajen 
få integrerad räckesbelysning. Målpunkter längs 
kajen, som Djurgårdsfärjans biljettkiosk, får en 
mjuk ljussättning som markerar dess närvaro och 
fungerar vägledande i området. Ljusnivån ska 
anpassas till omgivningen och om möjligt bör 
belysningen integreras i byggnaden.

Kajerna längs med Skeppsbron präglas av 
hamnaktivitet och belysningen ska anpassas till 
verksamheten.

Djurgårdsfärgans terminal
Vid Skeppsbron byggs en ny terminal för 
Djurgårdsfärjan och för annan kommersiell båt-
trafik. Kajen sänks längs en sträcka och kopplas via 
rörliga ramper till pontoner i vattnet. Ramperna 
anpassar sig till den skiftande vattennivån i 
Saltsjön. Djurgårdsfärjans nya terminalbyggnad 
innehåller spärrlinje och bemannad biljettlucka. 
Byggnaden placeras på den nedsänkta delen cirka 
0,5 meter under kajnivån. Byggnadens storlek och 
placering ska anpassas till den kulturhistoriskt 
viktiga miljön längs Skeppsbron med dess fasader 
och siktlinjer från Gamla stans gränder ut mot 
vattnet. Personalutrymme förläggs till närmaste 
magasinsbyggnad på kajen.
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Skeppsbrokajen. Vy mot Gamla stan med norra brolandningen och nya terminalen för Djurgårdsfärjan.
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Det norra landfästet omfattar hela brolandningen 
på Gamla stansidan, inklusive pelarna till 
huvudbron, kajstråket under bron, och ett 
underjordiskt teknikrum under gatan norr om 
huvudbrons landning. Teknikutrymmet, som 
tillhör Stockholm Vatten, kommer att inrymma 
en befintlig pumpsation kompletterad med ett 
magasin för rening av dagvatten. Här ska också 
en vacuumpump installeras för tömning av 
avloppsvatten från båtarna vid Skeppsbron samt 
ett soprum för lokalerna under huvudbron.

Passagen under bron ska studeras vidare med 
avseende på hur landfästets södervända fasad 
utformas. Takhöjden under bron är låg, cirka 2,8 
meter, vilket påtagligt påverkar upplevelsen för 
passerande fotgängare och cyklister. Ytan under 
bron belyses från infällda armaturer i huvudbron. 
Området kring det sydöstra hörnet av landfästet 
behöver också studeras utifrån tänkbara konflikter 
mellan gång- och cykeltrafik och servicetrafik 
till teknikfunktionerna. Teknikrummet kommer 
frekvent att besökas av servicepersonal. Angöring 
sker från Stadsgårdskajen via östra gångbron 
med utfart på Skeppsbron. Flera dörrar till 

anläggningen kommer att krävas antingen i muren 
under huvudbron eller i muren som vetter mot 
Skeppsbron. Dörrarna kläs in med samma granit 
som murarna. 

Murarna vid landfästet är beklädda med granit 
och har en tregradig lutning. Rörelsefogen på 
undersidan av huvudbron ska vara åtkomlig 
för inspektion. Murarna är krönta med ett 
räcke. Räckenas gestaltning ska anpassas till 
och samordnas med de anslutande räckena på 
huvudbron. Utformningen ska säkerställa utsikter 
mot Saltsjön och ner mot Slusstorget. Tekniska 
krav på räcket ska bekräftas från Trafikkontoret.

Norra landfästet

Norra landfästet, vy mot norr.



4. Vattenrummet



Slusstorget spänner mellan Gamla stans 
och Södermalms kajer. På torget finns 
möjlighet att följa slussningen och tydligt se 
mötet mellan Mälaren och Saltsjön.

4. Vattenrummet



56

Atrium

Kajplan

Slusskanalen

Avtappnings-
kanal

Avtappnings-
kanal

Öppningsbar
bro



57

Öppningsbar
bro

Lokal under 
huvudbron

Lokal under 
huvudbron



58

Slussen har byggts om varje sekel sedan 
1600-talet, och varje gång har samtidens krav 
på funktioner styrt gestaltningen. Så även 
nu, i den femte generationens sluss. Platsen 
som skapas på kajnivå mellan Gamla stan 
och Södermalm kallas Slusstorget och dess 
huvudsakliga karaktär är en vistelseplats vid 
vattnet med sluss- och avbördningsfunktioner 
i centrum. Slussningen av båtar syns både från 
Slusstorget och från omgivande kajområden. 
Nya vattenregleringsluckor på båda sidor om 
slusskanalen ställs så att rinnande vatten tydliggör 
den definitiva gränsen mellan Mälaren och 
Saltsjön. Slusstorget är också en arbetsplats 
sommartid för slusspersonalen som ska kunna 
röra sig fritt från slusskontoret under huvudbron 
och längs slusskanalens båda sidor. Från 
Slusstorget har man visuell kontakt med såväl 
Södermalms höjder som Gamla stan samt Mälaren 
och Saltsjön. Höjdskillnaderna mot norr och söder 
ger goda förutsättningar för läktarsituationer 
med Slusstorget som scen. I anslutning till 
lokalerna under huvudbron anordnas plats 
för uteserveringar med sittplatser vid torgets 
vattenytor.

Material
Materialval och gestaltning särskiljer de lättare 
brokonstruktionerna från de solida kajerna. 
Trä i kraftiga dimensioner är det dominerande 
materialet på Slusstorgets yta och i möblering. 
Trädäcket ska vara uppdelat i avtagbara luckor, 
för att underlätta drift och åtkomlighet till 
underliggande konstruktion. Beläggningen på 
huvudstråk för gång och cykel ska vara lättskött, 
trafiksäker och väl anpassad för tillgänglighet. 
Huvudgångstråken beläggs med granithällar 
och cykelstråken med platsgjuten betong, 
samma material som på kajerna. Möblemanget 
på Slusstorget är enkelt och funktionellt i sitt 
formspråk, och placeringen ska anpassas till både 
vistelseytor och utrymmeskrav för driftfordon.

Belysning
Belysningen av Slusstorget ska stödja platsens 
viktiga funktioner som kommunikationsstråk för 
gång och cykel respektive slussning men också 
hjälpa till att framhäva platsens karaktär av torg 
och en plats att vilja vistas på. Här kan rätt val av 
ljuskällans färgtemperatur framhäva Slusstorgets 
trämaterial.  Närheten till, och utsikten över, 
vattnet ska beaktas vid ljussättningen. 

Funktionsbelysningen på gång- och cykelbanor 
utgörs av 4,5 meter höga stolparmaturer. 
Stolpplacering och rätt val av optik ska motverka 
oönskade reflexer i vattnet. För gång- och 
cykelbanor som passerar under huvudbron, 
integreras infällda och väl avskärmade armaturer 
i huvudbrons undersida, kombinerade med 
uppåtriktade armaturer i Slusstorgets yta som 
belyser huvudbron.

Som en markering runt Slusstorget, samt 
för att tydliggöra nivåskillnader kring 
avbördningskanalerna, integreras belysning 

Slusstorget

Orienteringsplan. Slusstorget.
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i räcken och handledare. Den lågt placerade 
belysningen främjar den fria sikten ut över vattnet. 
Belysningen i räckena tillgodoser även angörande 
båtar med funktionsljus. Ledverken förses med en 
lågt placerad belysning för att öka säkerheten vid 
slussning. 

Vid slusskanalen ska belysning som uppfyller 
hamnverksamhetens krav finnas. Denna 
arbetsplatsbelysning tänds endast i samband med 
slussningsverksamhet i mörker. 

Huvudbrons sidor belyses underifrån med 
uppåtriktad effektbelysning som ska ge en så jämn 
belysning som möjligt. Markytan intill lokalerna 
under huvudbron belyses av en belysningslinje 
som placeras i anslutning till lokalernas glaspartier.

Belysningen av slusstorget ska balanseras mot sin 
omgivning, främst Gamla stan, så att inte platsen 
blir för visuellt dominerande kvällstid. 

Belysning på Slusstorget, vy mot öster med stolparmaturer och räckesbelysning.



60

Lokalerna är en del av brons gestaltning samtidigt 
som de spelar en stor roll för upplevelsen av 
Slusstorget. De används för verksamheter såsom 
café, restaurang och bar, och ska kunna öppnas 
upp mot Slusstorget och Saltsjön med möjlighet 
till uteservering. Lokalerna präglas av öppenhet 
med sittmöjligheter längs glasade fasader och 
med servicedelar och kök förlagda till lokalernas 
kärnor. Glasfasaderna lutas utåt för att undvika 
speglingar och därmed öka kontakten mellan ute 
och inne. Golvnivån i lokalernas yttre kanter läggs 
i nivå med det omgivande Slusstorget. Önskvärt 
är att golvmaterialet utförs liknande Slusstorgets. 
Precis som att ytskiktet på undertaket 
upplevelsemässigt ska matcha brons undersida, 
ska golven matcha trädäcken utanför för att få en 
visuell kontinuitet mellan ute och inne.

Belysningen i lokalerna under huvudbron blir 
en del av Vattentorgets ljussättning med sina 
vertikala upplysta ytor som utgör fond för 
slusstorget. En strävan ska vara att samordna 
ljusets färgtemperatur mellan torg och lokaler. 
Det måste då ske genom diskussion mellan 
lokalens ägare/nyttjare och Stockholms stad. 
Den södra lokalen innehåller också kontor för 
hamnens verksamhet med slussvakt. Lokalerna 
förses med god arbetsplatsbelysning och åtgärder 
för att minimera bländning och reflektioner i glas.

Transporter till lokalerna sker enkelriktat 
från Stadsgårdskajen över den östra delen av 
Slusstorget med utfart mot Skeppsbron.

Lokaler under huvudbron

Planerade verksamheter i lokalerna.Orienteringsplan. Lokaler under huvudbron.

Vy från lokal under huvudbron. Visionsbild från 2012.

Restaurang

Café

Slussvakt

Kärna

Kärna
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Belysning på Slusstorget. Vy mot nordväst med stolparmaturer, räckesbelysning och uppåtriktad effektbelysning 
under bron.

Slusstorget, vy mot nordost med huvudbron i fonden.

Referensbild för lokaler under huvudbron.Referensbild för lokaler under huvudbron.





5. Broar

Huvudbron är ett av de viktigaste 
objekten för nya Slussen. Den blir ett både 
funktionellt och visuellt nytt landmärke i 
stadsbilden. 
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Huvudbron

Huvudbron, som spänner mellan Gamla stan 
och Södermalm, är ett både funktionellt och 
visuellt huvudobjekt i nya Slussen. Här ställs 
höga krav på både gestaltning och utförande. 
Bron ska ses som ett solitärt objekt med sina 
egna särdrag, visuellt fristående från Gamla stans 
och Södermalms gestaltningsprinciper. Bron 
rymmer åtta körfält, varav två reserveras för 
kollektivtrafik och två utgör kopplingen mellan 
Stadsgårdsledstunneln och Skeppsbron, den 
så kallade slitsen. Övriga fyra körfält förbinder 
Hornsgatan/Katarinavägen med Munkbroleden/
Skeppsbron. Slitsens lutning ner mot tunneln och 
dess omgivande barriär gör att huvudbron visuellt 
delas upp i två delar på en stor del av sträckan. 

Bredvid körfälten ligger cykelbanorna som är en 
del av det stora pendlingsstråket mellan norra 
och södra Stockholm med intensiva cykelflöden 
i rusningstid. Ytterst och bredvid broräckena 
ligger trottoarerna. Brons totala längd är 140 
meter och bredden 45 meter. Lutningen upp 
mot Södermalm är 4,7 procent mätt över hela 
brolängden. Brons överyta är formad i en stor 
båge vilket ger lokala avvikelser i denna lutning. 

Form och material
Bron utförs i stål och har, på grund av slitsen, sin 
högsta konstruktionshöjd på Södermalmssidan.  
Den tunnas kontinuerligt ut i sin sträckning mot 
Gamla stan. Den avsmalnande formen beskriver 

Huvudbron mot Södermalm. Bild från 2012.Orienteringsplan. Huvudbron.

Dagsljusbild Slusstorget, vy från öster.
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brons tyngdpunkt på den södra sidan och en 
lätthet i mötet med den historiska miljön vid 
brons norra landfäste. Från sidan syns kanten på 
brons undersida som en krökt, avsmalnande linje. 
Undersidan utförs utan synliga svetsfogar och 
installationer förutom den infällda belysningen 
vid respektive kajpassage under bron. Broräcket 
är tätt nertill och avslutas högst upp med en 
frilagd handledare i trä. Räcket lutar inåt för att 
ge en omslutande karaktär. Den täta nedre delen 
hjälper till att reducera det visuella intrycket av 
biltrafiken när bron betraktas från sidan.  Brons 
yta målas i en mässingsgul nyans och förses med 
klotterskydd.

Undersidan på bron kommer att vara tydligt 
exponerad, förutom i de delar som ingår 
i lokalerna under bron. Gestaltningen av 
undertaket i brolokalerna utförs så att det ger 
intrycket av att vara samma ytskikt som utanför.

Körbanan asfalteras. För att begränsa 
asfaltbeläggningens bredd beläggs både cykel- 
och gångbanor med granit. Kantstöd markerar 
gräns mellan fordon, cyklar och gående. Mellan 

gång- och cykelbana placeras bänkar med jämna 
mellanrum för att underlätta för personer med 
nedsatt rörelseförmåga.

Brons vägvisningsskyltar placeras på en 
specialdesignad portal intill slitsens norra ände.

Huvudbrons pelare utförs i betong och med en 
ytbehandling av hög kvalitet. Mittpelarna är 
placerade i ytterkant på lokalerna. De är synliga 
och deras bärande funktion tydligt läsbar i 
gestaltningen. 

Södra brolandningen
Den södra brolandningen karaktäriseras av 
mötet mellan huvudbron och entrépartiet in till 
knutpunkten och handelsytorna. Anslutningen 
mellan brons undersida och terrasserna ska 
studeras noga för att säkerställa en visuellt 
tillfredsställande lösning. Kajytan under bron, 
som utgör platsen framför huvudentréerna, 
är också en intensiv plats för både fotgängare 
och cyklister, bland annat med ett passerande 
pendelcykelstråk. Här ställs höga krav på 
belysningen som troligen behöver vara påslagen 
stora delar av dygnet.

Huvudbron, skiss från 2013 modellutsnitt Huvudbrons kanträcke. Modellutsnitt från 2013.
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Huvudbron. Modellbild från utställningen 2011.

Huvudbron sedd från Katarinaparken. Visionsbild från 2014.
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I2-SK-0065, 20160223
2

Material till GP 2.0

47,0 m 47,0 m 47,0 m

Belysning av huvudbron
Den yttre ljussättningen ska lyfta fram 
arkitekturen och stärka bron som solitärt objekt 
även kvällstid. Yttersidorna framhävs med ett 
jämnt fördelat ljus. Med en provbelysning av 
planerad fullskaleprototyp studeras hur ytan 
reflekterar ljus. Ljusnivån ska anpassas så att bron 
är samstämd med sin omgivning.

Brobanan belyses med 8 st 16 meters stolpar, fyra 
på respektive sida, med 5-7 st armaturer på varje 
stolpe. Ljuspunktshöjden placeras på 15 meters 
höjd. Optiken för respektive armatur anpassas 

för att enbart belysa avsedd yta för att undvika 
ljusspill. Stolparna kompletteras med en linjär 
väggmonterad belysning i slitsen.

På broräckets insida integreras en belysning som 
ger ett väl avbländat kontinuerligt släpljus på 
broräcke och trottoar och som framhäver brons 
sträckning och avgränsning. 

Huvudbron med effektbelysning sedd från Katarinaparken. Visionsbild från 2014.

Huvudbron, sektion mot väster.
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Gång- och cykelbron

Orienteringsplan. Gång- och cykelbron.

Gång- och cykelbron är en viktig del av 
det regionala cykelstråket som förbinder 
södra Stockholm via Götgatan/Hornsgatan/
Katarinavägen med norra Stockholm via  
Gamla Stan/Tegelbacken. Den byggs bredvid 
den befintliga tunnelbanebron. Bron har en 
dubbelriktad cykelbana samt en gångbana 
på den östra sidan. En ramp förbinder bron 
med cykelstråken längs Stadsgården/Söder 
Mälarstrand.

Inget gestaltningsarbete har gjorts på gång- och 
cykelbron i systemhandlingsskedet. Arbetet 

kommer att samordnas med planerade åtgärder 
för tunnelbanebron.

Den arkitektoniska ambitionen i detaljplanen är 
att skapa en broprofil som är så tunn som möjligt 
både i elevation och sektion för att reducera det 
visuella intrycket på håll. Material, kulör och 
belysning ska väljas för att förstärka intrycket av 
den tunna broprofilen.

Brons pelare måste linjera med tunnelbanebrons 
pelare så att vattenströmningen under broarna 
blir optimal för avbördningen av Mälarens vatten. 
Bropelarna ska göras så tunna som möjligt så 
att de överensstämmer med broprofilen och 
underlättar fri sikt. 

Räcken och handledare ska utformas så att 
de befrämjar vyerna mot Riddarfjärden och 
Slusstorget. 

Funktionsbelysningen utförs i första hand med 
väl avskärmade armaturer, integrerade i brons 
räcken, som ger ett jämnt ljus utmed bron utan 
att störa utblickarna. När utformningen av 
bron påbörjas ska studier av belysningen ske 
samordnat och parallellt för att säkerställa att 
belysningskraven uppfylls.
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De öppningsbara broarna

Slusstorgets gång- och cykelstråk i nord-sydlig 
riktning korsar slusskanalen på två öppningsbara 
broar vars utformning utgår från funktionen 
och den marina miljön. Den typ av bro som har 
förordats i systemhandlingen är en lyftbro, som 
vid öppning är kvar i horisontellt läge. Broarna 
kommer att vara visuellt påtagliga i uppfällt läge 
och ska detaljutformas med hänsyn till detta. 
Även skyddsanordningar i form av bommar, 
signaler och informationstavlor kommer att 
få en påtaglig visuell påverkan intill de båda 
öppningsbara broarna. De ska bearbetas både 
utifrån ett större samspel med övrig möblering på 
Slusstorget och i detalj. Öppningsbar bro. Vy mot väster.

Broöppning.Orienteringsplan. Öppningsbara broar.
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Slusskanalens inlopp från Saltsjön.





6. Södermalm

Södermalms täta stadsstruktur öppnar 
sig i en stor plats med utblickar mot 
norr och öster. Här finns Ryssgården, 
Katarinaparken, Katarinaplan med 
Katarinapaviljongen och Södermalmstorg 
med den nya centrala C1-byggnaden.



Place holder only to be updated to reflect current Systemhandling design
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Södermalm

Där Katarinavägen, Götgatan och Hornsgatan 
mynnar öppnar sig den täta stadsstrukturen 
på Södermalm i en stor plats med utblickar, 
framför allt österut. Den innefattar Ryssgården, 
Södermalmstorg, Katarinaplan, den nya 
Katarinaparken, solitärbyggnaden C1 samt 
Katarinahissen med sin nya paviljong. Platsen 
har, i stort sett, formen av en triangel.  Här finns 
två ställen där allmänna hissar och rulltrappor 
förbinder torgplanet på Södermalm med kajernas 
nivå. Genom platsen löper Hornsgatan och 
Katarinavägen.

Samhörighet och egen identitet
Den nya, stora platsen på Södermalmssidan 
utformas som ett sammanhållet stadsrum. Hela 
området hålls ihop genom att samma material 
används på mark och i murar och med samma 
övergripande belysningsprincip. Här finns 

även återkommande detaljer som kantstenar, 
trädgaller och annan utrustning. Samtidigt 
präglas de ingående platserna av sina egna 
förutsättningar som hanteras platsspecifikt. 
Ryssgården, Södermalmstorg, Katarinaplan och 
Katarinaparken blir på så vis platser med egen 
identitet, samtidigt som de ingår i en gemensam 
helhet.

Belysning
Både trafik- och platsbelysning utförs utifrån ett 
mönster av belysningsstolpar placerade utefter 
ett tänkt rutnät. Hela platsen, körytor såväl som 
vistelseytor, ges en gemensam grundbelysning 
med samma typ av armaturer och stolpar. Detta 
ger hela platsen ett jämnt funktionsljus och en 
relativt hög ljusnivå. Markmaterialet ska vara ljust 
för att reflektera ljuset. Variation och mer intima 
ljusmiljöer skapas sedan lokalt.

Katarinavägen vid Katarinaplan mot öster. Östra husen och Saltsjön i bakgrunden. Visionsbild från 2011.
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Belysning på Södermalmssidan. Vy mot Katarinahissen. Visionsbild.

Belysningsstolpar placeras i ett rutnät över platserna på Södermalmssidan.
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Armaturer och stolpar utgör tillsammans 
ett visuellt element, som ska samordnas 
med arkitekturen. En projektanpassad och 
sinsemellan samordnad armaturtyp, som är 
identitetsskapande för Slussenområdet, väljs 
ut alternativt tas fram. Olika kombinationer 
av armaturtypen anpassas till olika platser 
och situationer. Stolpens utformning ska göra 
det möjligt att integrera armaturer för såväl 
funktionsbelysning som rumsskapande belysning 
samt eventuell scenografisk belysning. Möjlighet 
till reglering av ljusstyrkan och till att förändra 

färgtemperaturen ska finnas för att kunna skapa 
olika ljusmiljöer och belysning som förändras 
över tid. Viktiga funktioner, som entréer och 
trappor, ska markeras med vägledande belysning. 
Vertikala element, som C1-byggnaden och 
Katarinahissen med sin paviljong, utgör viktiga 
och vägledande objekt och ska hanteras ur det 
perspektivet då man väljer belysning. 

Ljus markbeläggning i stora format. Referensbild från 
Hamburg.

Markbeläggningens format och komplexitet kan varieras för att ge optimal funktion vid olika förutsättningar 
(trafiklast, höjdsättning etc.) men ändå bilda en enhetlig helhetskaraktär.

Referensbild för markbeläggning.
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Terrasserna

Terrasserna på båda sidor om huvudbron, 
Mälarterrassen i väster och Saltsjöterrassen 
i öster, förbinder Södermalms torgplan med 
kajerna. I den stora skalan knyter de an till de 
förkastningsbranter som utgör en av grunderna i 
Södermalms topografi. Nivåskilladen på mellan 7 
och 11 meter är så stor att det inte är möjligt att 
åstadkomma fullt tillgängliga kopplingar mellan 
kaj och torg i terrasserna. Detta löses i stället med 
de dygnet runt-öppna hissarna och rulltrapporna 
inom norra entréhallen och vid C1-byggnaden.

De båda terrasserna utgör Södermalmssidans 
nya front mot vattnet och är ett nytt och 
signifikant element i stadsbilden. Det finns 
därför skäl att i det fortsatta arbetet studera 
i vilken mån de kommer att upplevas som 
sammanhållna alternativt åtskilda. Utformningen 
ska även ta hänsyn till hur de upplevs från olika 
avstånd och riktningar. De båda terrasserna 
har skilda förutsättningar. Mälarterrassen får 
ett starkt samband med C1-byggnaden medan 
Saltsjöterrassen formas utifrån anslutningen till 
Katarinaparken. Avvägningen mellan samspel och 
olikhet i terrasserna är en uppgift i kommande 
gestaltningsarbete. Samordning kan ske i val av 
material, trapputformningar och andra generella 
detaljer. Stödmurar och fasader utförs med en 
svag lutning inåt för att mildra intrycket av de 
höga murarna. 

Belysningen i terrasserna ska vara nedtonad för 
att skapa en mjuk övergång mellan den ljusa ytan 
på torgplanet och det mörka vattnet. Trappor, 
ramper och platser belyses med lågt placerade 
armaturer som kan integreras i handledare med 
ljuskällor som är väl avskärmade från kajplanet. 

Orienteringsplan. Mälarterrassen(1) Saltsjöterrassen(2).

1

2

Sektion Saltsjöterrassen mellan Katarinaparken och Stadsgårdskajen.
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Södermalmstorg är den öppna platsen mellan 
1600-talshusen i kvarteret Överkikaren och den 
nya C1-byggnaden. Torget ska samspela med 
Överkikarens historiska fasader och Stadsmuseet 
på andra sidan Hornsgatan lika väl som med 
den nya C1-byggnadens transparanta glasfasad. 
Torgets beläggning kan med fördel samordnas 
med golvet i C1-byggnadens torgplan för att för-
stärka samhörigheten mellan byggnad och torg. 

Under torgets mittparti ligger tunnelbanans 
konstruktioner som styr höjdsättning och 
begränsar möjligheten till trädplantering. Taket till 
tunnelbanan påverkar också torgets bärighet för 
tyngre fordon.

Södermalmstorg och Mälarterrassen är ännu 
inte formgivna i avvaktan på beslut kring 
utformning, utbredning och nyttjande av C1-
byggnaden. De visas därför endast generellt i 
gestaltningsprogrammet. Studier ska göras kring 
byggnadens innehåll, behov av entréer, utrymme 
för gångströmmar på torget och längs Hornsgatan, 
utblickar mot omgivningen med mera. 

Frekventa cykel- och gångstråk passerar 
över torget. Här vävs pendlingsstråket från 
cykelbron/ Munkbron/ Tegelbacken ihop med 
pendlingsstråket från huvudbron/ Skeppsbron/ 
Nybroplan. För att åstadkomma en trygg och 
trivsam miljö separeras cyklister och gående 
med materialval och kantsten. Tydliga korsnings-
punkter markeras över pendlingsstråket och 
cykelparkeringsplatser placeras så att gena stråk 
för gående säkras. Cykelbron ansluter mot torget i 
norr och den för allmänheten dygnet-runt-öppna 
hiss- och rulltrappsförbindelsen binder ihop 
Södermalmstorg med kajplanet och vidare till 
gångstråket över västra delen av Slusstorget bort 
mot Gamla stan. På strategiska platser, i närhet 
till entréer, placeras cykelställ. Längs Hornsgatan 
finns busshållplatser inklusive väderskydd. 

Södermalmstorg ska kunna inbjuda till spontana 
aktiviteter och händelser som också kan relatera 
till de aktiviteter som pågår i byggnaderna, 
exempelvis kulturell verksamhet i C1-byggnaden. 
Uteserveringar på soliga platser ska rymmas i 
anslutning till byggnadernas fasader. På torget 

Södermalms-
torg C1

Kv. Överkikaren

Hilton

Illustrationsplan. Södermalmstorg och Mälarterrassen.

Mälar-
terrassen

Södermalmstorg och Mälarterrassen



Slussen – Gestaltningsprogram 2.0  Kapitel 6 – Södermalm 81

ska finnas plats för en mindre mobil scen som 
kan utnyttjas spontant på sommarhalvåret 
för till exempel musik, teater och torgmöten. 
Även torgstånd ska kunna etableras här. Teknisk 
försörjning för dessa verksamheter i form av 
el och vatten ska finnas liksom utrymme och 
bärighet för nödvändiga transporter till torgets 
funktioner.

Träd ska placeras i strategiska lägen där tillräckligt 
med utrymme finns ovanför konstruktionen. 
Träden ska tillföra värden som årstidvariation, 
skugga, rumsbildningar med mera. 

Stolparmaturerna för torgets funktionella 
grundbelysning placeras enligt det övergripande 
rutnätsmönstret för stolpar på Södermalmssidan. 
För att öka torgets attraktion under dygnets 
mörka timmar används ljus för att skapa 
varierade och trygga miljöer där människor 
lockas att vistas och umgås. Träd kan belysas med 
nedåtriktat ljus som ger ett vackert skuggspel på 
markbeläggningen. Torgets funktion som urban 
scen ska stärkas av belysningen.

Stämningen på torget påverkas starkt av hur 
den invändiga belysningen i C1-huset utformas.   
Entréerna in till byggnaden ska markeras tydligt 
för att stärka orienterbarheten.

Stockholm konst har genomfört en första 
etapp av ett konstprojekt för Södermalmstorg. 
Grundtanken med projektet är att äldre material 
som grävs fram vid anläggningsarbetena, 
till exempel gatstenar, ska användas i en 
konstinstallation på torget för att visa upp 
Slussenområdets historia.

Terrassen
Mälarterrassen, mellan Södermalmstorg och 
kajplanet, ska samverka i sin utformning med 
C1-byggnaden. Här finns möjligheter till en 
intressant koppling mellan byggnad och terrass, 

mellan inne och ute. Terrassen ska också 
anpassas till rulltrappspartiet, entrépartiet under 
huvudbron och anslutningen västerut till Hiltons 
hotellbyggnad.

Förutsättningar för gestaltningsarbetet
Utifrån funktion finns fler motstridiga krav vid den 
kommande utformningen av Södermalmstorg och 
C1-byggnaden.

För att få ett väl fungerande cykelstråk över 
torget fram till cykelbron, med rätt kapacitet i 
vävningssträckor, behöver stråket läggas österut 
mot C1-byggnaden. Detta motverkar behovet 
av generösa torgytor kring byggnaden för 
uteserveringar i bästa solläge. 

Cykelstråket över torget står i motsatsförhållande 
till generösa och trygga gångstråk och vistelseytor.

Cykel-och gångtrafiken mellan C1-byggnaden och 
Hornsgatan behöver tillräckliga mått som också 
klarar ett dubbelriktat cykelstråk i skedet innan 
cykelbron kommit på plats. Detta motverkar C1-
byggnadens utbredning söderut.

C1-byggnadens storlek påverkar både torget och 
Mälarterrassens funktion och utformning. Här 
finns emellertid intressanta möjligheter att koppla 
ihop terrassen och byggnaden.

Utblickarna från torget mot Gamla stan och 
Saltsjön ska värnas. Här behöver C1-byggnadens 
volym studeras, också i relation till omgivande 
befintlig bebyggelse.

X-stråket med rulltrappor kan antingen läggas 
solitärt bredvid C1 eller integreras i byggnaden. 
Rulltrapporna ska vara väderskyddade.

Möjlig kapacitet för varutransporter och för 
ledningsdragning till byggnaden styr storleken på 
C1 och verksamheten.



82

Ryssgården

Ryssgården är i dag en öppen mötesplats med 
livliga flöden av människor från tunnelbana 
och bussar och med utblickar mot Saltsjön och 
Gamla stan. Aktiviteterna på platsen handlar 
mycket om möte, torghandel och passage, 
men också om möjlighet att sitta ner och iaktta 
folklivet. Omgivande byggnader, trafikfunktioner 
och konstruktioner har gett platsen sin form 
och identitet där samspelet med Stadsmuseets 
historiska byggnad är påtaglig. Under den största 
delen av torget, och mycket nära ytan, ligger 
taket på tunnelbanans betongkonstruktion vilket 
styr torgets nivå. Det gör också att torget har en 
begränsad bärighet för tunga fordon.

I det nya Slussen lyfts Katarinavägen så att 
Ryssgården ligger i nivå med gatan och trafiken 
längs hela östra sidan. Torget kommer till 

stora delar att behålla sin nuvarande funktion, 
utformning och höjdsättning men med ny 
beläggning som samordnas med övriga platser 
på Södermalmssidan. Den centrala delen av 
torget, framför Stadsmuseet, hålls öppen för att 
värna entrén till museet och ge plats åt mindre 
evenemang och manifestationer. Nuvarande 
plats för torgstånd behålls framför museets 
södra gavel och Stadsmuseets hissparti. Teknisk 
försörjning som el och vatten till torgstånden 
ska planeras in. Vyn längs med Peter Myndes 
Backe och förbi östra byggnaderna hålls fri. 
Platsen framför museets norra flygel ska värna 
byggnadens fasadmotiv och inte omöjliggöra en 
ny sidoentré till museets bibliotek. Stödmuren 
mot Hornsgatans trottoar läggs i linje med flygelns 
norra fasad så att hela flygelns gavel blir synlig 
mot torget. 

Södermalmstorg

Katarinaplan

C1

Ryssgården

Illustrationsplan. Ryssgården.
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Ryssgården mot nordväst med stadsmuseet i fonden.

Ryssgården har stark koppling både till 
Södermalmstorg norrut och Katarinaplan 
österut och här ska utformningen anpassas 
till och befrämja gångpassagerna över 
Hornsgatan respektive Katarinavägen. Längs 
med Katarinavägen löper ett brett gångstråk 
som med sin lutning ersätter nuvarande ramp 
mellan Hornsgatan och Ryssgården. Längs med 
gångstråket placeras sittplatser som erbjuder 
vila på torget och för väntande vid närliggande 
busshållplatser. Bänkarna blir också ett skydd 
mot att distributionstrafik tar sig in till torget 
denna väg. Höjdskillnaden mot Hornsgatan tas 
upp i en stödmur kombinerad med en generös 
trappa vilken också kan fungera som sittplats i 
söderläge med utblick över folklivet på torget. 
För att förstärka inramningen av Ryssgården kan 
träd placeras i trappans övre del, där det finns 

utrymme för växtjord mellan markytan och den 
underliggande konstruktionen.

Cykelparkering ska placeras på strategiska punkter 
på torget i närhet till tunnelbaneentré och entréer 
till Stadsmuseet.

Strömmingsvagnen, som är en populär attraktion 
på nuvarande torg, ska flyttas och ges en ny 
plats på Södermalmssidan. Detta har ännu inte 
studerats.

Stolparmaturerna för torgets funktionella 
grundbelysning placeras enligt det övergripande 
rutnätsmönstret för stolpar på Södermalmssidan. 
Nivåskillnaden och trapporna mot Hornsgatan 
ska synas tydligt. Genom att reglera ljuset kan 
skiftningar på torget skapas. 
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Referensbild rumsskapande ljus och belysning av träd. 
Fristadstorget, Eskilstuna. 

Katarinaplan

Katarinaplan är en plats för kommunikation, 
omstigning mellan färdmedel, passage och 
snabba stopp i väntan på nästa buss. Den blir en 
entréplats till Slussen för många som kommer 
med tunnelbanan, Nacka- och Värmdöbussarna 
samt Saltsjöbanan, men även för cyklister som 
har en centralt belägen parkering här. Platsen 
ligger som en knutpunkt mellan kringliggande 
delar och genomkorsas av flera viktiga gång- och 
cykelstråk. Gestaltningen handlar främst om att 
organisera och fördela ytor på ett funktionellt och 
tydligt sätt så att konflikter minimeras. Möjliga 
utblickar mot omgivningen tas till vara. Material 
på mark samordnas med omgivande delar. Inom 
paviljongen kring Katarinahissen finns allmänna 
rulltrappor och hiss som förbinder torgplan, 
mellanplan och kajplan. All fast möblering, som 
permanenta sittmöbler, uteservering, cykelställ, 

belysning, skräpkorgar, lånecyklar, träd med 
mera, förläggs till torgets kanter. Ytan närmast 
paviljongen hålls fri från möblering till förmån för 
rörelse och gott om plats att vänta och mötas. 
Torget breder ut sig runt paviljongen med en 
generös hårdgjord yta mellan byggnaden och 
parken. Strödda träd placeras i den hårdgjorda 
ytan. 

Stolparmaturerna för torgets funktionella belysning 
placeras enligt det övergripande rutnätsmönstret. 
Katarinapaviljongens invändiga belysning kommer 
att ge platsen mycket av dess mörkerkaraktär. Träd 
kan eventuellt belysas för att knyta ihop platsen 
med parken. 

Utformningen av Katarinaplan ska inte omöjliggöra 
en eventuell framtida spårvagnshållplats.

Orienteringsplan Katarinaplan.
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Katarinaplan mot öster med Katarinavägen i förgrunden och Katarinapaviljongen. Visionsbild från 2014



86

Katarinaparken och Saltsjöterrassen

Katarinaparken. Vy mot väster.

Orienteringsplan. Katarinaparken och Saltsjöterrassen. Katarinaparken med utblick mot Saltsjön. 
Visionsbild från 2014
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Parken blir en helt ny del av Slussen på taket till 
Stadsgårdsledstunneln. Den är en del av helheten 
på Södermalmssidan men har en stark egen 
identitet. Den ligger något avskild från de stora 
flödena och blir en självklar plats för rekreation. 
Katarinaparkens huvudkaraktär är att vara en del 
av det stora landskapsrummet kring Saltsjön, med 
vida utblickar mot och kontakt med det omgivande 
Saltsjölandskapet och vattnet. 

Utformningen är enkel och storskalig med en 
central gräsmatta att ta i anspråk. Gräsytan ligger 
nedsänkt i förhållande till Katarinaplan för att 
förstärka karaktären av en lugnare plats, avskild 
från omgivningen och för att öka utblickarna och 
möjligheten att ”ta in” det omgivande landskapet. 
Kantzonen intill nedsänkningen innehåller träd och 
planteringar, gott om sittplatser samt möjligheter 
till lek och konstnärlig utsmyckning. Kantens form 
varierar utmed sträckan för att få en detaljrik 
utformning som kan locka till vistelse och lek. Form 
och innehåll detaljeras i ett senare skede eftersom 
byggnationen av parken ligger relativt långt fram 
i tiden. Nedanför kantzonen hålls utformningen 
avskalad och enkel. Inga möbler, belysningsstolpar 
eller träd finns på gräsytan. Här är det i stället rymd 
och fria utblickar som råder.

Gångstråk med varierande flöden löper utmed 
parkens sidor, intill Katarinahissen, invid 
huvudbrons landfäste ned till kajen och utmed 
E-byggnadernas norra fasader. I byggnaderna 
planeras lokaler som med rätt publik verksamhet, 

till exempel kafé, kan samspela med parken. Här 
finns plats för generösa uteserveringar med utblick 
över parken och Saltsjön. Cykelparkeringar placeras 
i anslutning till byggnadernas entréer.

Belysningsstolparna i sitt rutnät sträcker sig 
fram till gräsytan, som lämnas obelyst. I den 
omgivande detaljerade kantzonen däremot, kan 
småskalig och effektfull belysning adderas till 
funktionsbelysningen för att skapa trevnad och 
intimitet. Vyerna ut mot vattnet värnas genom 
att belysningen är väl avskärmad och riktad. 
Stämningsskapande belysning är lågt placerad i 
stolpar, murar och räcken och ger ett släpljus på 
marken som markerar parkens former och vägleder 
den som rör sig längs gångstråken. Sittplatser kan 
också markeras och framhävas med belysning. 
Träd och lägre vegetation kan belysas för att skapa 
stämning. Genom justerbar färgtemperatur kan 
en variation åstadkommas under en tidsrymd, 
exempelvis en färgskiftning i ljuset under året. 
E-byggnadernas belysning i entréplanet mot 
parken kan, rätt utformad, bidra till parkens 
stämning.
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Saltsjöterrassen och parken utformas som en 
enhet. Parkens nedsänkta gräsyta är ett sätt att 
låta parken närma sig terrassen och minska den 
markanta skillnaden något mellan relativt plan 
mark på torgnivån och stark lutning i terrassen. 
Terrassens övre del utformas som en förlängning av 
parkens gräsyta, ett nedvikt hörn med en lutning, 
inte brantare än att den möjliggör vistelse. Slänten 

låter parken närma sig kajplanet. Trappor och 
gångvägar leder ner till kajen.

Vegetationen i den övre delen är en förlängning 
av gräsmattan i parken, medan den nedre delen 
utformas antingen som gräsmatta eller annan lägre 
vegetation, beroende på skötselmöjligheter och 
tillgänglig marköverbyggnad. 

Katarinaparken och Saltsjöterrassen mot väster.
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Gator

Götgatan
På Götgatan löper ett av Sveriges mest frekvent 
använda cykelstråk. Norr om Hornsgatan har 
pendlingsstråket från cykelbron vävts ihop med 
pendlingsstråket från huvudbron. 

Götgatan får en rak fortsättning i Götgatsbackens 
förlängning i form av en enkelriktad angörings-
gata. Angöringsgatan startar i Guldgränd och 
försörjer Hilton och verksamheter i kvarteret 
Överkikaren med varuleveranser. Gatan 
utformas som en del av det intilliggande torget. 
I gatans norra ände finns en fredad utsikts- och 
serveringsplats i anslutning till hotell Hilton.

Hornsgatan
Hornsgatan, en av de två huvudgatorna på 
Södermalmssidan, får en ny dragning österut 
bredvid Södermalmstorg. Den ansluter till 
Katarinavägen i en T-korsning och övergår österut 
i huvudbron. På Hornsgatan går ett av Sveriges 
största cykelstråk. Framför C1-byggnaden leder 
en bred trottoar med stora gångtrafikflöden. 
Längs gatan finns plats för angöring till C1-

byggnaden samt busshållplatser i varje riktning.

Gaturummet har påtagliga utblickar över Saltsjön 
och Djurgården. Hornsgatan gestaltas som 
en genomgående gata med asfaltbeläggning. 
Gångbanornas beläggning ansluter i karaktär 
och material till angränsande torgytor och 
blir en del av den sammanhållna platsen på 
Södermalmssidan.

Katarinavägen
Katarinavägen är den andra huvudgatan på 
Södermalm. Den är viktig för busstrafiken och 
trafikeras både av två stomlinjer och röda bussar. 
Två busshållplatser, där bägge har plats för två 
ledbussar, finns på ömse sidor av gatan. Vid 
entrén till bussterminalen och vid nuvarande 
entré till tunnelbanan korsas Katarinavägen 
av stora gångtrafikflöden till Katarinaplan. De 
tas om hand på breda övergångsställen. Längs 
Katarinavägen går ett pendlingsstråk för cyklister. 
Angöring och parkering finns på övre delen av 
Katarinavägen.

Katarina-
vägen

Hornsgatan

C1

E1
E2G

ötgatan
Saltsjöutfarten

Gatorna på Södermalmssidan.

Guldgränd
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Gestaltningen av Katarinavägen anknyter till 
anslutande gatunät söderut och i sträckningen 
fram till Hornsgatan anpassas utförandet till 
det överordnade gestaltningskonceptet för 
Södermalmstriangeln. Vid Katarinaplan finns 
uppenbara konfliktpunkter mellan gående, 
cyklister och på- och avstigande bussresenärer 
som kräver särskilda studier och ställnings-
taganden kring markmaterial, kantstöd, skydds-
räcken med mera. 

Borgmästartrappan länkar samman Katarina-
vägen, Saltsjöutfarten och Katarinaparken. Den 
nedre delen av Thor Modéns trappor upp till 
Mosebacke byggs om för att anpassas till den nya 
anslutningen mot Mariagränd. 

Saltsjöutfarten
Saltsjöutfarten är en lugn återvändsgata 
utmed kvarteret Tranbodarnes norra sida. 
Gatans huvudsakliga funktion är att tillgodose 
trafikförsörjning till ny och befintlig kontors-
bebyggelse på respektive sida om gatan. 
Inlastning och parkering till Glashuset och KF-
huset sker via Saltsjöutfarten. Gatan kopplar i 
nya Slussen även till den underjordiska östra 
inlastningen som kommer att försörja nya 
handelsplatsen, E1-byggnaden och även KF-
huset. Angöring finns på övre delen av Saltsjö-
utfarten. På grund av nivåskillnaden mellan gatan 
och KF-huset anläggs stödmurar och en terrass 
vid entréerna för att lösa tillgängligheten till de 
befintliga entréerna. 

Det huvudstråk för cyklister som går på Saltsjö-
utfarten kopplar ihop pendlingsstråken på 
Stadsgårdsleden och Katarinavägen. Cykling sker i 
blandtrafik på gatan och gångtrafikanter hänvisas 
till gångbanan på den norra sidan. 

I väster, vid Katarinaplan, avslutas Saltsjöutfarten 
i en vändplan dimensionerad för 10 meter långa 
fordon. 

Gatan beläggs med asfalt och trottoaren med 
betongplattor. Vändplanen i anslutning till 
Katarinaplan gestaltas med torgets formspråk 
och materialval så att den smälter in i platsens 
övergripande gestaltningskoncept. 

Stadsgårdsleden
Stadsgårdsleden är en tungt trafikerad gata 
med regional betydelse. Den är BK2-klassad 
vilket innebär att tung trafik hänvisas hit. Den 
är en viktig led för Nacka – Värmdöbussarna 
och för cykelpendlare från Nacka, Värmdö och 
Tyresö. Många gående använder gångbanan 
utmed Stadsgårdsleden till och från Birka- 
och Vikingterminalen och Fotografiska 
museet. På sträckan från museet och fram till 
tunnelmynningen kommer Stadsgårdsleden 
nu att ändra karaktär till mer av en stadsgata. 
Nuvarande sex körfält minskas till fyra. Mitt 
för Fotografiska museet ansluter rampen 
in till bussterminalen i Katarinaberget och 
Saltsjöutfarten ansluter till Stadsgårdsleden 
vid tunnelmynningen. En historisk koppling för 
fotgängare återskapas nere från Stadsgårdsleden 
upp till Katarinavägen via Lokattenstrappor som 
också kompletteras med en hiss. 

Gatubelysning
Gatubelysningen ska utformas för att ge god 
visuell ledning och hög säkerhet för både 
trafikanter och fotgängare. Armaturer utförs med 
planglas och monteras horisontellt. Belysnings-
lösningen ska planeras och utformas så att viktiga 
vyer och utblickar tillvaratas. Övergången till 
befintlig belysning ska ske utan synbara skarvar. 
Specifika krav och förutsättningar kan finnas 
för varje gata. Där det är möjligt ska stolpe för 
kombinerad belysning och trafiksignal användas.

Stadsgårdsledens dubbelsidiga stolplösning 
ska bevaras och förlängas för att möta infarten 
till Stadsgårdsledstunneln. Övergången mellan 
gatans stolpar och tunnelbelysningen ska 
detaljstuderas.
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Byggnader

Den centrala byggnaden
C1-byggnaden är en märkesbyggnad för 
nya Slussen men är ännu inte formgiven. 
Den visas därför endast symboliskt i 
gestaltningsprogrammet. Byggnaden har en 
viktig funktion för nya Slussen som en publik 
mötesplats, likväl som den är ett objekt som 
skapar rumslighet på Södermalmstorg. Dess 
integration med allmänna stråk samt publika 
och kommersiella verksamheter ska återspeglas 
i byggnadens arkitektur som karaktäriseras 
av transparens, lätt konstruktion, enkelhet i 
flöden och tydliga entréer. Vid utformningen av 
byggnaden ska även hänsyn tas till utblickar både 
mot Gamla stan/Mälaren och mot Saltsjön.

Den ska utformas med samma kvalitet runt om 
så att inte baksidor skapas. Det ska finnas en 
möjlighet att öppna byggnaden mot torget och 
terrassen genom exempelvis skjutbara dörrar 
eller vikbara väggpartier, främst längs gränsen 
mellan C1 och terrassen, där offentliga funktioner 
inomhus och utomhus möts. Terrasserna ner 
mot kajen ska möjliggöra plats för vistelse och 
entréer samt dagsljusinsläpp till bakomvarande 
lokaler. C1-byggnadens utvändiga form ska 
medge så mycket solinfall som möjligt på södra 

Slusskajen. Fasaderna utformas för att släppa in 
dagsljus till de lägst liggande delarna i byggnaden. 
De ska projekteras så att de uppfyller ställda 
miljömässiga krav utan att kompromissa med 
arkitektur och stadsbyggnadsvärden.

Genom en dämpad invändig belysning i 
markplan framhävs byggnadens transparens 
så att den framstår som ett lysande och 
välkomnande objekt. Entréer och andra viktiga 
kommunikationsstråk ges en avvikande färg-
temperatur eller högre ljusnivå. Den interiöra 
belysningen kan framhäva byggnaden som ett 
lysande objekt på platsen. Genom rätt val av 
armatur och riktningar på ljuset minimeras 
risk för bländning och oönskade reflektioner i 
glasfasaden. 

Katarinahissen och Katarinapaviljongen 
Katarinahissens nuvarande konstruktion är 
kulturskyddad. Den renoveras och förlängs ner 
till kajplanets nivå. Den nedre nya delen utformas 
med samma frilagda och synliga balkkonstruktion 
som befintlig hiss. Befintlig reklamskylt, som 
varit nermonterad under renoveringen av 
Katarinahissen, ska sättas tillbaks. Intäkterna 
från skylten finansierar delvis driften av hissen. 

Katarinahissen vid öppnandet 1935.

C1

E1 E2
Katarinapaviljongen

Entré Katarinavägen

Orienteringsplan, nya byggnader. C1 centrala 
byggnaden, E1 och E2 östra byggnaderna, 
Katarinapaviljongen, Entré Katarinavägen. 
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Katarinavägen vid Katarinaplan. Östra husen och Saltsjön i bakgrunden. Bild från 2011.
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Återmontage ska ske i samråd med Stadsmuseet 
för att de restriktioner som finns på grund av 
K-märkningen ska följas.

Mellan torgplan och kajplan, med möjlighet att 
stanna på mellanplanet, finns här även en allmän 
hiss och tre rulltrappor. 

Katarinapaviljongen ligger i anslutning 
till Katarinahissen på torgplanet och är 
entrébyggnaden till rulltrapporna och hissarna 
som leder ner till underliggande kollektivtrafik 
och allmänna och kommersiella lokaler. 
Paviljongen karaktäriseras av öppenhet 
och ljus och är en centralpunkt både vad 
gäller gestaltning och funktion i sekvensen 
av platser – Stadsmuseet, Ryssgården, 
Katarinaplan, Katarinaparken, Saltsjöterrassen 
och Stadsgårdskajen. Den gestaltas på samma 
sätt som den ursprungliga transparenta 
kioskbyggnaden fast med en triangulär 
planform och med entréer till handelsplats och 
kollektivtrafik. Paviljongen ska tydligt annonsera 
utåt sin roll som entré till kommunikation 

och handel. En utformning med både tak och 
väggar av glas gör att dagsljus faller in till det 
underliggande atriet. Hissarna utförs transparenta 
och väl synliga. Katarinahissen får ett klimatskydd 
genom en inklädnad av glas som leds genom 
paviljongen ner till den underliggande 
entréhallen. Beroende på slutgiltig storlek kan 
Katarinapaviljongen eventuellt rymma en mindre 
verksamhet, exempelvis en blomsteraffär.

Belysningen ska framhäva paviljongens 
transparens och form utan att den blir 
bländande. Den ska kvällstid upplevas som ett 
lysande, vägledande objekt. Entréerna markeras 
med en högre ljusnivå. Katarinapaviljongens 
generella ljusnivå kan regleras under dygnet för 
att anpassas till omgivningens belysning och 
dagsljusets nivå. Paviljongens belysningsnivå 
ska även anpassas till Katarinahissens siluett 
och till Katarinaparkens intima låga belysning. 
Katarinahissens hisskorg kan belysas inifrån så 
att dess rörelser blir tydliga på håll och själva 
stålkonstruktionen kan framhävas kvällstid med 
ett svagt släpljus.

Referensbild för fasadsystem. 
British Museum, London.

Referensbild belysning i glasbyggnad där den interiöra 
belysningen även fungerar som fasadbelysning.  
Louvre, Paris.
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Entré Katarinavägen
I hörnet där Katarinavägen svänger tvärt mot 
öster placeras en entré som leder till befintlig 
tunnelbanehall och via rulltrappor och hiss ner till 
bussterminal och handelsplats. Entréfunktionen 
ska göras lättförståelig genom tydlig skyltning 
som är väl synlig från Ryssgården och från 
båda hållen på Katarinavägen. Bakom denna 
entrébyggnad och ovanpå taket på befintlig 
tunnelbanebyggnad anläggs en gångförbindelse 

som ansluter Mariagränd till Katarinavägen.  
Nedre delen av nuvarande Thor Modéns trappa 
byggs om och anpassas till gångvägen. Den nya 
trappan och den nya östra delen av gångvägen 
hålls på plats av en stödmur som bekläds med 
granit. Muren ansluter i utseende till de befintliga 
stödmurarna vid berget. En granitbeklädd mur på 
gångvägens södra sida bygger upp en växtbädd 
ovanpå taket som ansluter mot befintligt berg. 
Den nya entrén ska ljussättas så att den är väl 
synlig från Ryssgården och Katarinaplan.

Entré Katarinavägen intill nuvarande tunnelbanehall med förlängningen av Mariagränd ovanför.
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Lokattens trappor
Nuvarande trappförbindelse härstammar 
från förra sekelskiftet i samband med att 
Saltsjöbanans första stationshus byggdes. 
Trappan har under årens lopp förfallit och ska nu 
restaureras till ursprungligt skick och återskapa 
den historiska förbindelsen för allmänheten 
mellan Stadsgården och Katarinavägen. Alla 
åtgärder i fasad mot Stadsgården och vid 
Katarinavägen ska ta hänsyn till byggnadens 
kulturhistoriska värde. Åtgärder som påverkar 
dessa anläggningar ska förankras med 
Stadsmuseet. Vid Lokattens trappor planeras 
också en ny hissförbindelse mellan Stadsgården 
och Katarinavägen.

Östra byggnaderna
Utformningen av byggnaderna E1 och E2 har 
inte ingått i systemhandlingsskedet och visas 
endast symboliskt i gestaltningsprogrammet. 

Bottenvåningar mot Katarinaparken och kaj 
ska enligt detaljplanen innehålla publika 
verksamheter som kan berika parkens folkliv.

Byggnaderna ska utformas med en nutida 
arkitektur förankrad i de befintliga byggnaderna 
bakom Glashusets horisontella, och KF-husets 
vertikala, arkitektoniska uppbyggnad samt 
den gavelarkitektur som finns i Gamla stans 
bebyggelse. De ska upplevas stå stadigt på 
kaj med förhöjda öppna bottenvåningar. 
Fönsterpartierna inplaceras i stora öppningar 
i mur och relaterar i proportion till de 
omkringliggande husen. Taken är platta och 
grönbevuxna. Fasaderna mot Katarinaparken 
utgör fond till parken. För att markera 
kopplingen däremellan ska E-byggnadernas 
interiöra belysning samspela med den exteriöra 
belysningen.

Lokattens trappor (1) och Östra byggnaderna (2). Modellbild från utställningen 2011.

1 2
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Lokaler under mark

Under torgen och gatorna på Södermalmsidan 
ligger den inre knutpunkten som kopplar samman 
T-bananestation Slussen, den nya bussterminalen 
i Katarinaberget och Saltsjöbanan. Tillsammans 
med de angränsande handelsytorna kommer 
denna knutpunkt att starkt bidra till nya Slussens 
stadsliv. Här ska rätt gestaltning bidra till tydlighet 
och trygghet dygnet runt. 

Atriet 
Atriet är en offentlig plats, ett nav, där många 
människor kommer att passera dagligen. Hallen 
är ett stort, tre våningar högt, inre rum varifrån 
man når tunnelbanans norra entré, Saltsjöbanan 

och bussterminalen. Här finns Katarinahissen, 
en allmän hiss och rulltrappor som leder till 
torgnivån ovanför via mellanplanet. Atriet är 
en samlande plats som förutom att utgöra en 
koppling mellan olika trafikslag även fungerar 
som ett inomhustorg med möjligheter för handel, 
mindre evenemang och dylikt. 

Taket i atriet har en karaktäristisk kassettstruktur 
i ljus betong som fortsätter in i en arkad mot 
bussterminalen på mellanplanet. Kassettbalkarna 
har avsmalnande sidor neråt. Av visuella och 
akustiska skäl diskuteras ett undertak mellan 

Orienteringsplan. Arkaden (1) och Stadsgårdsleden (2). 
Mellanplan.

Orienteringsplan. Atrium (1) och Saltsjöbanan (2). 
Kajplan.

2
1

2

Mellanplan. Kopplingar till C1, bussterminalen och 
Katarinahissen.

Kajplan. Atriet med kopplingar till kajen (1), tunnel-
banan (2), Saltsjöbanan (3) och Katarinahissen (4).

1

1

2

3
4
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kassettbalkarna för att dölja sprinklerhuvuden, 
rördragningar och andra installationer. Det är 
viktigt att framhäva den bärande konstruktionen 
så att den inte döljs av installationer eller 
undertak. På mellanplanet kantas hallen av 
balkonger med räcken av glas. Både golvmaterial 
och räckestyper är genomgående lika i projektet.

Belysningen integreras i undertaket. Den ska förse 
atriet med både funktionellt och rumsskapande 
ljus, samt förstärka takets arkitektoniska uttryck. 
Atriet är en central del av Slussen med flera 
anknytningar vilket ställer höga krav på en tydlig 
visuell orientering i rummet. Golvet i atriet ges ett 
funktionsljus med hög ljusnivå och relativt jämn 
belysning för att säkerställa tillgängligheten och 
skapa säkerhet och trygghet. 

Rulltrappor, trappor, hissar och entréer markeras 
med vägledande belysning, exempelvis genom 
ökad kontrast. 

Entréer
Huvudentré till atriet finns på kajplan under 
huvudbron. Själva entrépartierna mot 
Saltsjön och mot Gamla stan är tydliga och 
transparanta. Genom dessa har man utblick 

mot Saltsjön respektive Mälaren. Utifrån sett 
riktas entrégångarna mot Katarinahissen. 
Takhöjden i entrépartiet är cirka 2,85 meter 
hög och begränsas av den ovanliggande 
Stadsgårdstunneln. Det står i kontrast till 
atriets höga takhöjd. Publika verksamheter 
närmast fasaderna bidrar, tillsammans med 
restaurang och kafé under huvudbron och C1-
huset, till folklivet på kajerna och Slusstorget. 
Övriga entréer till atriet är entré Katarinavägen 
och Katarinapaviljongen samt tunnelbanan, 
Saltsjöbanan och bussterminalen.

Huvudentrén ljussätts så att en mjuk övergång 
skapas mellan utomhus- och inomhusmiljön. 
På grund av den låga takhöjden i entrén är det 
viktigt att med hjälp av belysning skapa ett ljust 
och välkomnande rum. Belysningen styrs via 
det överordnade styrsystemet som inhämtar 
information om dagsljusets karaktär och reglerar 
ljusnivå och färgtemperaturer därefter. 

Vid alla entréer ska tydlig skyltning finnas som 
annonserar kommunikationer och handelsplats. 
Utformningen av all skyltning för nya Slussen ska 
samordnas så att den blir entydig, informativ och 
vägledande.

Atrium. Saltsjöbanans station i fonden, huvudentrén till vänster och kopplingen till mellan- och torgplan till höger.
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Arkaden och anslutningen till 
bussterminalen
Mellan atriet och föreslagen bussterminal 
finns, på ett mellanplan, en förbindelsegång 
benämnd arkaden. Den kantas på båda sidor 
av handelsytor med glasade entrépartier. Taket 
utgörs av samma kassettak i ljus betong som i 
atriet och vid Saltsjöbanan. Tillsammans med 
golvet ger detta en sammanhängande karaktär till 
alla publika ytor. Vid atriet når man kajplanet via 
rulltrappor. Torgplanet nås via hiss och rulltrappor 
vid Katarinahissen. I arkadens förlängning mot 
nordväst finns även en möjlig koppling till C1-
byggnaden. 

Arkaden får samma typ av belysningslösning som 
atriet. Armaturerna är placerade centralt i taket, 
vilket ger en högre ljusnivå i mitten och en lägre i 
direkt anslutning till butikernas skyltfönster. Detta 
bidrar till att undvika oönskade reflektioner.

Saltsjöbanan
Nuvarande spår byggs om för att anpassas till 
de nya nivåerna. Terminalen får två spår med 
106 meter plattformslängd, som österut går 
ihop till ett spår längs Stadsgårdsleden. En spår-
anpassning behöver också göras för att det ska 

vara möjligt att bygga en infartsramp för bussarna 
till den planerade bussterminalen i Katarina-
berget. Spåranläggningen kommer att rivas och 
nyanläggas från befintlig tunnelmynning (Stads-
gårdsledstunneln) till och med stationen i Slussen.

Väggarna bakom spåren vid Saltsjöbanans 
plattform utförs i platsgjuten betong med hög 
ytfinish och integrerad akustikbehandling. På 
väggarna finns pilastrar som är samordnade med 
kassettaket och har till funktion att reducera 
takets skala. På perrongen görs en funktionell 
belysning som skapar en jämn och hög ljusnivå. 
Den avskärmas för att inte blända tågförare eller 
lysa upp spåren.

Norra tunnelbaneentrén
Väster om atriet, bakom ett glasat entréparti, 
ligger tunnelbanans norra entréhall. Befintliga 
trappor och hissar från tunnelbaneperrongerna 
leder ner till en ombyggd entréhall i samma nivå 
som dagens. Detta är en del av tunnelbanan och 
består delvis av redan existerande konstruktioner, 
men för att upplevas som en del av helheten 
är ambitionen att till exempel använda samma 
golvmaterial och belysningstyper som i övriga 
anläggningen.

Saltsjöbanan mot öster. Modul av kassettak i atriet, skiss. 
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Handelsplatsen
Handelsplatsen finns både på kaj- och mellan-
plan. På kajplanet ligger handelsverksamheten 
kring atriet och på mellanplanet längs arkaden 
som utgör kopplingen mellan atriet och 
bussterminalen.

Mellan entréhallens båda plan finns rulltrappor. 
Arkaden har karaktär av en inre gata och är i sin 
bredd anpassad för att kunna innehålla möblering 
med anknytning till handeln. 

Handelsplatsen gestaltas som en integrerad 
del av helheten bland annat genom att golvet 
görs i ett sammanhållande material som granit 
eller terrazzo. Taket med sin karaktäristiska 
kassettindelning i ljus betong är genomgående 
både i norra entréhallen och i arkaden. Butiks-

fronternas glaspartier är av samma typ som 
projektets övriga glaspartier.

Handelsytorna kommer i de flesta fall ha sin egen 
hyresgästsbelysning. Det är därför väsentligt 
att använda en sammanhållande belysning för 
skyltar och eventuella skyltfönster för att miljön 
ska kännas enhetlig och tydlig. Belysningen 
ska samordnas mellan handelsytorna och de 
offentliga ytorna så att butikerna exponeras 
så tydligt som möjligt. Orienteringspunkter 
framhävs med vägledande belysning genom 
en högre ljusnivå, alternativt förändrad 
färgtemperatur. Exempel på orienteringspunkter 
är riktningsanvisningar, informationsskyltar, 
nivåskillnader, WC och utrymningsvägar.

Arkaden mot söder leder bort till bussterminalen från atriet. Handel lokaliseras till pelargångens båda sidor.
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Cykelgaraget
Under Saltsjöterrassen på kajplanet ligger 
cykelhallen, en cykelparkering i inomhusmiljö 
som rymmer cirka 450 cyklar med entré från 
Stadsgårdskajen i östra änden och från entrén 
under huvudbron i västra. Cykelhallens entré 
utformas med ett tydligt samband till den södra 
brolandningens utformning och så att den är lätt 
att hitta till. Cykelparkeringsgaraget utformas 
så att det blir ljust, överblickbart, tryggt och 
platseffektivt. Kan kringverksamheter som 
cykelverkstad, butik, kaffebar eller liknande 
knytas till cykelhallen är det positivt. 

Entrén markeras genom belysning både exteriört 
och interiört. Exteriört ska belysningen vara 
annonserande mot kajpromenaden. Interiört 

belyses cykelgaraget såväl med funktions-
belysning, rumslig belysning som med informativ 
belysning. Utrymmet får aldrig kännas obehagligt 
att vistas i. 

Rummet lämnas öppet mot terrasskonstruktionen 
ovanför för att ge takhöjd och i terrasserna 
integreras, om möjligt, ljusinsläpp för att få in 
dagsljus i utrymmet. 

Stadsgårdsledstunneln
Stadsgårdsleden passerar genom Slussen i en 
överdäckning av byggnader och terrasser från en 
punkt i höjd med tunnelbanebron i väster och 
korsningen med Saltsjöutfarten i öster. Tunneln är 
cirka 410 meter lång. 

Orienteringsplan: cykelgarage. Cykelgaraget under Saltsjöterrassen. Visionsbild, 
sektion från 2011.
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Stadsgårdsleden ansluter till huvudbron i en 
T-korsning via slitsen. Slitsen förbinder trafik 
mellan Stadsgårdsleden-Söder Mälarstrand och 
Skeppsbron/Munkbroleden.

Den fria höjden i tunneln för trafikutrymme är 4,2 
meter. Ovanför det fria rummet finns en zon på 
minst 0,5 meter för installationer och vägvisning. 
Skyltad fri höjd i tunneln är 4,0 meter. 

Tunneln utförs med betongväggar med ett ytskikt 
av hög kvalitet, integrerad bullerabsorption 
främst vid mynningarna samt omsorgsfull 
utformning och placering av belysning, 
ventilationskanaler, utrymningsdörrar och skyltar. 
Betongytan ska vara tålig och lätt att rengöra och 
underhålla. 

Belysningen i tunneln ska skapa en god visuell 
orientering och bidra till att ge föraren en känsla 
av trygghet och säkerhet. Vid in- och utfart ska 
belysningen anpassas till rådande solförhållanden 
för att minimera risken för synnedsättande 
bländning. Funktionsbelysningen ska utformas 
som kontinuerliga ljuslinjer som löper genom hela 
tunnelns längd. Kontinuiteten bidrar till att skapa 
en tydlig optisk ledning och säkerställer att inget 
oönskat flimmer uppstår. I T-korsningen finns 
både funktionell belysning och effektbelysning, 
för att skapa en säker trafikplats. Denna belysning 
förstärker och markerar korsningen för att fånga 
förarens uppmärksamhet.





7. Konst

Den nya konsten på Slussen ska integreras i 
de offentliga platsernas gestaltning och de 
befintliga statyerna ska få sin nya självklara 
plats.



104

Konst

Enprocentregeln, som innebär att en procent av 
byggkostnaden vid nybyggnation av offentliga 
byggnader och platser avsätts för konstnärlig 
utsmyckning, gäller för Slussen. Stockholm konst 
rår över konstprojekten och samordnar insatserna 
med Slussens projektledning. Det politiskt tillsatta 
konstrådet godkänner konstprojekten.

Diskussioner med Stockholm konst har pågått 
under både program- och systemhandlingsskedet, 
och ett konstprogram har antagits för platsen. 
Samarbetet mellan projekt Slussen och Stockholm 
konst ska struktureras ytterligare för att tidigt 
integrera det konstnärliga gestaltningsarbetet i 
pågående projekteringsprocess.

Befintlig konst
Inom Slussenområdet finns ett antal befintliga 
konstverk som påverkas av nybyggnationen. Tre 
statyer som berörs är Karl XIV Johan till häst av 
Bengt Erland Fogelberg från 1854, sjöguden Ägir 
av Carl Milles, rest 1930 på Skeppsbron och den 
mindre skulpturen Stridstuppar av Eric Elfvén på 
Sjöbergsplan, rest 2000.

Statyn av Karl XIV Johan till häst har ett starkt 
symbolvärde för platsen sedan den restes på 

Karl Johans torg bredvid Nils Ericssons nybyggda 
sluss och omplacerades åt ”fel” håll på ny sockel i 
samband med byggnationen av Karl Johanslussen 
1935. Flera platser har föreslagits för kommande 
placering av kungastatyn men inget beslut har 
tagits. Under byggtiden står statyn provisoriskt 
uppställd i Slottsbacken nära Stockholms slott. 

Ägir ska återplaceras i närheten av nuvarande 
plats. Stridstuppar är inte lika starkt förankrad 
till Slussen och kan komma att omplaceras på 
annan plats i staden. Nya placeringar beslutas i 
bygghandlingsskedet i samråd med Stockholm 
konst, Stockholms stadsmuseum och statens 
fastighetsverk.

Tillfällig staty som blir permanent
I samband med dragningen av museispårvägen 
ut till Djurgården flyttades statyn Humor av 
KG Bejemark från Nybroplan till Peter Myndes 
backe 2011 och placerades temporärt utanför 
Sjömanshemmet. Statyn har blivit mycket 
omtyckt på platsen, inte minst av passerande 
dagisbarnsgrupper som döpt den uppstickande 
mannen till ”Stenbert”. Porträttet av Hans 
Alfredsson, som statyn föreställer, planeras bli kvar 
på platsen men något beslut är ännu inte taget.

Konstverk som rivs
Två konstverk som kommer att behöva rivas är 
en mosaik av Ulf Lauters från 1964 i Gula gången 
och Gun Gordillos vägg av formelement och neon-
slingor vid nuvarande bussterminal från 1987.

När Kolingsborg revs hösten 2015 revs därmed 
också de väggmålningar med hamnarbetarmotiv 
som visade sig finnas kvar på väggarna i den gamla 
utropshallen, övertäckta efter en renovering i 
mitten av 70-talet när rummet bytte skepnad 
från hamnkontor till diskotek.  Konstnären 
Ingemar Cullenberg utförde målningarna 1953-
54. Målningarna dokumenterades genom 
fotografering och Stadsmuséet bevarade ett par 
fragment av målningarna.

Humor i Peter Myndes backe.
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Ägir på Skeppsbron. 1400-talsgata framgrävd i samband med schakt 
för ledningar. Historiskt material tas till vara i 
konstinstallation på Södermalmstorg.

Karl XIV Johan på Slussplan.
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Ny permanent konst
Ett konstprogram har tagits fram i nära samarbete 
mellan Stockholm konst, Slussens projektledning 
och projektets gestaltningsansvariga. Programmet 
fastslår vilka platser som är de mest intressanta 
för arbetet med ny permanent offentlig konst. 
Särskilt vattenrummet med tillhörande kajstråk 
har framhållits. Även Södermalmstorg och 
Katarinaparken har valts ut som intressanta 
platser för konstnärlig bearbetning. Arbetet 
med konsten kommer att påbörjas i god tid före 
bygghandlingsskedet.  Konstnärer och arkitekter 
ska ha ett nära samarbete för att få konsten väl 
integrerad i platsernas gestaltning. 

Ett första konstprojekt kring utsmyckning av 
Södermalmstorg är påbörjat och den första 
etappen avslutades 2015. Historiskt material, 
utan musealt värde, som påträffas vid kommande 
schaktarbeten tas tillvara i nya konstinstallationer. 
Konstnären Per Mårtensson har studerat 
möjligheten att återanvända gammal kullersten, 
kajsten, järnföremål och andra historiska 
lämningar, att åter lyfta upp dem till ytan till 
allmänt beskådande och påminna om platsens 
förflutna. Projektet innebär ett nära samarbete 
mellan entreprenör, konstnär och projekt Slussen 
för att logistiskt ordna arbetet med värdering av 
material, magasinering och återanvändande. 

Permanenta tillfälligheter
Att ge möjligheter för framtida tillfälliga 
konsthändelser är ett av Slussenprojektets över-
gripande mål. Främst Södermalmstorg är tänkt 
som platsen för spontana konsthändelser och 
planerade tillfälligheter. Torget förses med teknisk 
försörjning för uppställning av en mobil scen och 
förbereds för transporter till platsen för att ge 
möjligheter till musik, teater, dans med mera. En 
permanent scen för tillfälliga konsthändelser.

Konst under byggtiden
Stockholm konst har även väckt idéer om 
konsthändelser under byggtiden. Ett första 
projekt var graffitimålningen på Kolingsborg 
månaden innan byggnaden, och därmed 
konstverket, revs. 

Graffitimålning på Kolingsborg. En konsthändelse 
innan rivningen 2015.
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8. Provisoriska 
skeden

Vissa byggskeden blir långvariga och får 
därmed en stor påverkan på nya Slussen 
under en längre tid.
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Trafikskede innan 
cykelbron

Efter trafiköppning av nya Slussen men innan 
cykelbron är på plats finns ett skede då främst 
cykeltrafiken måste ledas andra vägar. Detta 
har en relativt stor påverkan på gestaltningen.  
Ett dubbelriktat cykelstråk anläggs provisoriskt 
längs Hornsgatan förbi C1-byggnaden och vidare 
längs huvudbrons västra sida. Stråket viker in på 
Munkbroleden och ansluter en bit bort till det 

befintliga pendelstråket mot Tegelbacken.  Det 
dubberiktade stråket innebär att utrymme ska 
finnas för cykelströmmar i två riktningar och 
för en stor gångström förbi C1. Ett södergående 
körfält på huvudbron och ett östergående körfält 
på Munkbroleden måste provisoriskt utnyttjas för 
cykel under detta skede. 

Innan cykelbron är på plats kommer cykelpendlingsstråket mellan Tegelbacken-Munkbron och Södermalm att ledas 
på ett dubbelriktat stråk via huvudbrons västra sida.
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9. Drift och 
underhåll

Drift och underhåll är en viktig faktor vid 
gestaltningen av Slussens offentliga platser. 
Rätt vald konstruktion och material innebär 
minskade underhållsinsatser, längre 
livslängd och en mer välskött anläggning.
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Drift och underhåll 
Drifts- och underhållsaspekter är en viktig del 
vid utformning och gestaltning av offentliga 
platser. Utformningen ska underlätta drift och 
skötsel och minimera framtida underhållsbehov. 
En välskött anläggning ger också en trevligare 
och vackrare plats att vistas på. All gestaltning 
ska vara avstämd med stadens driftansvariga. 
Genomtänkt geometrisk utformning, materialval, 
långsiktigt hållbara konstruktioner och rätt upp-
byggnader är en självklarhet i gestaltningen. För 
att skötselfordon ska kunna röra sig effektivt 
ska dimensioner för stråk och rätt placering av 
möbler beaktas.

Materialval och konstruktioner 
Stockholms stad strävar generellt efter att 
en så stor andel standardlösningar som 
möjligt används. De finns redovisade bland 
annat i ”Stockholms stads tekniska handbok”. 
Standardmaterial innebär fördelar vid 
framtida reparationer och underhåll. Rätt vald 
konstruktion och uppbyggnad innebär ökad 
livslängd och därmed minskad underhållskostnad. 
Beprövade metoder är oftast att föredra vid valet 
av konstruktion och markuppbyggnad. 

Speciallösningar, speciella material och 
inredningar kan användas vid anläggandet av 
nya Slussen om så är väl motiverat. Det krävs 
då en seriös utvärdering i projekteringen och 

ett ökat behov av samråd och granskning under 
gestaltnings- och projekteringsprocessen för att 
undvika att framtida problem byggs in.

Val av material ska följa Stockholms stads 
övergripande miljöpolicy.

Vegetation 
För att grönskan ska bli kraftfull, frisk och 
vacker krävs genomtänkta uppbyggnader och 
dimensioner av vegetationsytorna med väl 
tilltagna jorddjup och jordvolymer. Även rätt val 
av växter och goda förutsättningar för rationell 
skötsel är viktiga faktorer för att grönskan ska 
utgöra en kvalitet på platsen. Vid uppbyggnad av 
vegetationsytor och vid val av växter är robust-
het, tålighet, långsiktighet och vitalitet långt 
viktigare aspekter än exotiskt och udda. Den 
planerade gräsytan i Katarinaparken förutsätts få 
en konstbevattning för att motverka slitage och 
torkskador. 

Belysning
Rätt val av ljuskälla ska säkerställa låg ström-
förbrukning och lång livslängd och hållbarhet. 
Armaturerna ska vara lättåtkomliga för rengöring 
och utbyte. För att säkerställa belysningens 
rätta funktion efter utbyten och rengöringar 
ska en dokumentation göras i en drift- och 
underhållsplan.
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Stockholms stadsingenjörskontor: Karta över de 
centrala delarna av Stockholm. Detaljrik karta 
som bland annat visar husens byggnadsmaterial, 
markanvändning, slusströsklar, höjdangivelser 
och administrativa gränser. 1938-40. Stockholms 
stadsarkiv.

Okänd: Slussen: Södermalmstorg, hållplats för 
spårvagnar. 1933. Foto. Spårvägsmuseet.

sid. 24:
Tholander, Carl August: Utsikt över Slussen. 
1898. Olja på pannå. 35x46 cm. Stockholms 
stadsmuseum.

sid. 27:
Okänd: Söder Mälarstrand: Kajen, kajplats 22-23. 
1957. Foto. Stockholms stadsarkiv.

Halldin, Oscar (Karl): Vy över Slussen och Karl 
Johans torg mot Södermalm. 1920-1925. Foto. 
Stockholms stadsmuseum.

sid. 91:
Okänd: Katarinahissens öppnande. Foto. 1935. 
Stockholmstidningen.

sid. 105:
Framgrävd 1400-talsgata, Foto Stockholms 
stadsmuseum 2014.

sid. 106:
Graffitimålning på Kolingsborg, Foto Stockholm 
konst 2015.

Källförteckning

Text och bild är skapade av medverkande i projekt 
Slussen förutom:

sid. 10: 
Okänd: Karta från 1642. Denna karta har 
tidigare bedömts vara ritad sommaren 1642. 
Södermalm är här helt oreglerat förutom de 
två huvudgatorna Hornsgatan och Götgatan. 
Dateringen baseras på de rivningar som gjordes 
för att lämna plats för dessa gator. Utgrävningarna 
av Södermalmstorg i samband med bygget av nya 
Slussen har lett till att tidpunkten för rivningarna 
sannolikt kommer att revideras. Den har antagits 
vara 1642 men ligger möjligtvis några år tidigare. 
35x57 cm. Kungl. biblioteket.

Tillaeus, Petrus: Karta från 1733. Kartan är den 
första Stockholmskartan som på ett bra sätt 
anger kvarterens namn och andra företeelser i 
Stockholmsmiljön som exempelvis apotek och 
skolor. Stockholms stadsarkiv.

Holm, Anders: Röda Slussen. 1780. Olja på duk. 
66x88 cm. Stockholms stadsmuseum.

Malmström. Axel: Slussning i Nils Ericsson-slussen 
med broöppning vid Östra Slussgatan. 1909. Foto. 
Stockholms stadsmuseum.

sid. 11: 
Lundgren, A.R.: Karta öfver Stockholm upprättad 
och utgifven av A.R. Lundgren år 1885. Detaljrik 
karta som visar den äldre bebyggelsen före 
namnrevisionen 1885. Äldre kvartersnamn, 
nuvarande och föreslagna är skrivna i olika stilar. 
Husens byggnadsmaterial särskiljs med olika 
färger. Till och med träden delas upp i barr- och 
lövträd. Stockholms stadsarkiv.
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Medverkande

Projekt Slussen 
Ansvarig och redaktör: Anders Falk. 

Arkitekt 
Foster+Partners genom Spencer De Gray och 
Ricky Sandhu. 

Berg / CF Møller Architects genom Fredrik 
Cavallin, Svante Berg, Ulrika Berggren, Henrik 
Linton.

White arkitekter: Per-Mats Nilsson och Magnus 
Croon.

Landskap
White Landskapsarkitekter: Mattias Nordström, 
Gustav Jarlöv och Charlotta Råsmark.

Temagruppen: Johan Forsman och Johanna 
Nisses Johansson.

Belysning
ÅF Lighting: Sandra Edberg och Karolina Hahn.

Trafik
Tyréns: Kristina Glitterstam och Hrund 
Skarphedinsdottir.

Stadsbyggnadskontoret
Martin Schröder.

Stadsmuseet
Anna-Karin Ericson och Ann-Charlotte Backlund.

Stockholm konst
Lena From och Mårten Castenfors.

Referensgrupp Stockholms stad
Karolina Keyzer, stadsbyggnadskontoret.

Pia Krensler, trafikkontoret.

Alla Bäck, trafikkontoret.

Pernilla Johnni, trafikkontoret.

Elisabet Elfström, exploateringskontoret.

Mia Hermansson, exploateringskontoret.

Redigering
Anni Stockeld och Camilla Wegeman White 
arkitekter.
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