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drottning kristinas sluss  
Den allra första Slussen, Drottning Kristinas sluss, 
 invigdes 1642. Den byggdes för att underlätta sjöfart 
och handel till och från Mälardalen. Tidigare var alla 
varor tvungna att lastas om, eller så stakades båtarna 
mot strömmen. Det var ett tidsödande och besvärligt 
arbete. Stockholm hade vid den här tiden 30 000 
invånare och växte snabbt efter att 1634 ha blivit 
 Sveriges  officiella huvudstad. 

christopher polhems sluss  
Efter ungefär 100 år var den första Slussen för liten 
och krävde ständiga reparationer. En ny sluss behövde  
byggas och uppdraget gick till upp finnaren  Christopher 
Polhem. Den andra slussen  invigdes 1755 och var både 
bredare och djupare än sin föregångare för att an passas 
till sin tids fartyg. Polhemsslussen var ett arki tektoniskt 
och ingenjörs mässigt mästerverk som behövdes för 
den växande staden och den ökade handeln. Själva 
sluss rännan byggdes på Munkbron och när den sedan 
sänktes ner passade den perfekt. Vid den här tiden  
hade Stockholm cirka 70 000  invånare. 



1850
1935

nils ericsons sluss  
Slussen behövde återigen byggas om 
i mitten på 1800talet. Nu behövde 
den bli ännu bredare och djupare för 
att klara av den nya ångbåtstrafiken. 
 Ingenjören Nils Ericson konstruerade 
denna sluss som stod färdig 1850. 
Stockholm hade nu 93 000  invånare, 
men befolkningen växte  långsamt 
och barnadödligheten var hög. Nils 
 Ericsons sluss finns kvar under trap
porna vid Slussplan. Den  används idag 
som avtapp nings kanal men ska bli 
 fiskvandringsväg i nästa Slussen.

karl johanslussen  
1920 hade Stockholm cirka 420 000 
invånare. Broarna vid Slussen var fort
farande enda vägen mellan norra och 
södra Stockholm och trafikkaos upp stod. 
Den fjärde Slussen, Karl  Johanslussen, 
invigdes 1935. Nu behövde inte broarna 
över Slussen längre vara öppningsbara 
 eftersom Hammarbyslussen öppnats för 
större fartyg. Nils Ericsonslussen byggdes 
om för att användas för av tapp ning av 
Mälaren och Pol hems slusskanal fylldes 
igen. Syftet med den nya anläggningen 
var att minska trafikproblemen och att 
underlätta för den ökande biltrafiken. 
Klöverbladsformen gjorde så att trafiken 
kunde fördelas i olika höjdnivåer. 

U
tsikt över Stockholm

 från öster 1650
.

Kopparstick av W
olfgang H

artm
ann.



Nästa Slussen 5

En plats som
 förändras
I takt med Stockholms utveckling behöver Slussen 
anpassas till nya tider och nya förutsättningar.  
Det har skett varje sekel sedan 1600-talet.

Håll koll på vad som händer
 stockholm.se/slussen – här hittar du senaste informationen.
Nyhetsbrev – de senaste nyheterna direkt i din mejl – anmäl 
dig på: stockholm.se/slussen/prenumerera
Informationslokalen – besök vår informationslokal på Stads-
gården 8 vid Slussen.

Nya Slussen



efter 80 år är slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grund
läggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen 
måste rivas och byggas upp från grunden. Nu har vi chansen att 
anpassa platsen för dagens och morgondagens stockholmare.
 
Vår stad växer snabbt. För att alla ska få plats behövs nya 
bostäder och arbetsplatser, men också nya mötesplatser och mer 
kommunikationer. Nya Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med 
nya torg, kajer och en grönskande park. 
 
Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister. 
Ytorna för biltrafik anpassas för att rymma dagens trafikflöden.  
 
Slussens ombyggnad har även stor betydelse för hela Mälar dalen. 
Med den nya anläggningen blir det möjligt att tappa ut dubbelt 
så mycket vatten från Mälaren, vilket minskar dagens stora risk för 
översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricks
vattnet för två miljoner människor.
 
Nya Slussen byggs för dagens och framtidens behov i vår snabbt 
växande stad.

Nya Slussen
– nu börjar det



1  Längs med tunnelbanebron byggs en ny gång- och cykelbro 
som förbinder  Södermalm och Gamla stan. 

2  En ny slussränna och två nya avtappningskanaler gör det  
möjligt att tappa ut fem gånger mer vatten genom Mälaren.  
Det tryggar vårt dricksvatten och viktig infrastruktur. 

3 Byggnad tänkt för publik verksamhet.

4  Under den nya huvudbron skapas en mötesplats med plats  
för restau rang och kafé. Här kan du sitta nära vattnet och  
följa slussningen. 

5  Under gatuplanet ligger han delsplatsen som ska tillgodose 
behoven hos både närboende och alla de hundratusentals 
resenärerna som passerar Slussen dagligen. 

6  Stadsgårdsleden läggs i en tunnel och ovanpå byggs nya  kon tors- 
 byggnader. I husens bottenplan finns utrymme för  affärer, 
 kaféer och restauranger. 

7  Ovanpå Stadsgårdsleden byggs den nya Katarina parken med 
terrasser och utsikt över Saltsjön, Skeppsholmen och Gamla stan.

8  I Katarinaberget pla ne ras en ny bussterminal för Nacka- och 
Värmdöbussarna. En ljus och rymlig terminal där byte till 
tunnelbana sker inomhus. 

9  Vid Munkbron breddas gångstråk och cykelbanor. På de nya 
 kajerna och trapporna i söderläge kan du sitta och njuta av solen. 

10  Katarinahissen renoveras och kommer åter sättas i drift.

Slussen – från trafik- 
 lösning till mötesplats 
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GAMLA STAN

SÖDERMALM

SALTSJÖN

MÄLAREN

breda blir de enkelriktade cykelbanorna på den nya huvudbron.

Visste du att
när Centralbron och 
 Essingeleden öppnade 
på 60-talet sjönk trafiken 
 kraftigt vid  Slussen. Som 
mest körde 90 000 fordon/
dygn här. Nu passerar cirka 
30 000 fordon/dygn.
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vid slussen möts  bussar, tunnelbana, saltsjö banan,  bilar, båtar, 
cyklister och gående. Antalet resenärer som åker med kollek-
tivtrafik, gående och cyklister ökar för varje år medan bil trafiken 
har minskat under de senaste årtiondena. Varje dag reser cirka 
400 000 personer kollektivt till eller via Slussen. Det gör Slussen 
till Sveriges näst största kollektiv trafikknutpunkt efter T-centralen. 

Nya Slussen anpassas till den minskade biltrafiken, med färre bil- 
filer än idag.  Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående 
och  cyklister som får nya och trevligare stråk längs kajerna. För 
bilister innebär nya Slussen bland annat att det blir lättare att 
hitta och välja rätt väg. Biltrafiken på Stadsgårdsleden kommer 
att ledas i en tunnel förbi Slussen.

En lösning för 
 framtiden 

Stockholm stads 
framkomlighetsstrategi 
visar hur vi kan klara det ökande 
resandet genom att göra av-
vägningar och prioritera i det 
utrymme som finns. Slussen är  
en viktig del i utvecklandet av 
 innerstadens framkomliget för  
allt fler människor.

meter hög är Katarinahissen. När 
 ombyggnaden av Slussen är helt färdig 
går hissen hela vägen ner till Saltsjöbanan 
och den nya handelsplatsen.

personer varje år. Hälften flyttar 
hit, hälften föds här.

satsas på att bygga nya vägar 
och spår så att våra resor ska bli 
 smidigare. Slussen är en del av 
denna satsning.

Trafiksatsning Stockholm

Stockholms län växer med cirka

Foto: Jens Johansson, Yanan Li, Stefan Bohlin, Lennart Johansson, Jany Plevnik, Jens Johansson.
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Vy från huvudbron mot Södermalm

ton väger den nya huvudbron. 
Den flottas in på vattnet i ett 
stycke.  Det krävs ett stort 
 precisionsarbete för att  
montera den i rätt position.

den nya huvudbron  mellan södermalm och gamla stan har plats för 
åtta körfält, varav två för  kollektivtrafiken. Längs med båda sidor 
finns  generösa gång- och cykelbanor som förbättrar framkomlig-
heten för gående och  cyklister. Den nya bron blir 45 meter bred och 
ersätter dagens två som tillsammans är dryga 80 meter. Det gör att 
vattnet blir mer synligt samtidigt som trafikytorna är anpassade för 
att rymma dagens trafikflöden.

En bro för
alla trafikslag

→ Rakt fram
→ Vänstersvängande
→ Kollektivkörfält
→ Till och från Stadsgårdsleden

SÖDER-
MALM

Slussenenen

Slusskanal

Saltsjön
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En bro för alla trafikslag



under den nya huvudbron  skapas lokaler för restaurang och kafé.  
Det här ska vara en ljus, trygg och inbjudande plats. På Gamla stan-
sidan byggs en stor trappa i söderläge med gott om sittmöjligheter 
och utsikt över vattnet och Slusstorget. Två låga broar ger dig nära 
kontakt med vattnet och i mitten finns den nya slussrännan. Gång- 
och cykelstråk korsar torget och skapar en länk mellan Gamla stan 
och Södermalm. Kajen vid Munkbron kommer att breddas för att fler 
ska kunna vistas där. Här kan också fritidsbåtar lägga till. På Söder-
malmssidan  planeras terrasser ned mot vattnet. 

Ett torg
på vattnet

VINSTER MED NYA SLUSSEN
•  Tryggat dricksvatten och minskad översvämningsrisk
• Fler mötesplatser
•  Mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik

Vy från terrassen på Södermalm mot 
huvudbron och Gamla stan

12 Nya Slussen 13
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en del av stadsgårdsleden ska läggas i en tunnel  när nya slussen 
byggs. Det är ovanpå taket till tunneln, intill Katarinahissen, som du 
 hittar den nya parken –  Katarinaparken. Den sträcker sig från Söder-
malmstorg ner till kajplanet och kommer att vara ungefär i storlek 
med Mariatorget. I parken har du utsikt över Saltsjön och Skepps-
holmen och den avslutas med  terrasser ned mot Stadsgårds kajen.  
Varje dag passerar hundra tusentals människor förbi Slussen och  
nya mötesplatser behövs här. Katarina parken blir en grön oas mitt  
i Stockholm.

Katarinaparken

Vy över Katarinaparken

Valet av växter i Katarina parken 
och terrasserna kommer att inspi-
reras av miljön kring  Slussen och 
Stockholms skärgård. 

15Nya Slussen14

Katarinaparken



för att skapa ett levande stadsliv  året om innehåller fram tidens 
Slussen även nya möjligheter att vistas inomhus. På Södermalmstorg 
byggs en byggnad för publika verksamheter med exempelvis kultur. 
Byggnaden får transparenta fasader för att skapa en naturlig  kontakt 
mellan inomhusmiljön och torget utanför. Även under den nya hu-
vudbron, som binder samman Gamla stan och  Södermalm, skapas 
nya inomhusmiljöer med kafé och restaurang. 

När Stockholm växer behövs också fler arbetsplatser. Österut längs 
Stadsgårdskajen byggs nya kontorsbyggnader. I bottenvåningarna  
är det tänkt att butiker,  kaféer och restauranger ska rymmas.   
Det bidrar till att skapa en trygg plats med ett levande stadsliv.

Slussen dygnet 
runt, året om

Del av nya Katarinaparken och huvudbron

16 17Nya Slussen

Slussen dygnet runt, året om



när slussen byggs om har vi en unik chans  att minska dagens 
stora översvämningsrisk runt Mälaren. Vi måste kunna tappa 
mer vatten från Mälaren och på så sätt säkra dricksvattnet. 
 Mälarens vattennivå regleras i Stockholm och i Södertälje 
genom att vatten från sjön släpps ut till havet. Idag går det 
inte att tappa ut tillräckligt mycket vid de tillfällen då det 
rinner stora mängder vatten in till Mälaren, till exempel i 
samband med kraftig vårflod. 

Genom att bygga nya och större kanaler vid Slussen kan 
dagens översvämningsrisker byggas bort. På så sätt säkras 
dricksvattnet och utsatta områden, som tunnel banan i 
Gamla stan, Västerås flygplats och annan viktig infrastruktur 
och bebyggelse. Den nya regleringen gynnar även djurlivet 
runt Mälarens stränder. Bland annat skapas bättre förutsätt-
ningar för fåglar, fiskar och groddjur genom ett något högre 
vattenstånd på våren. Även för sjöfarten på  Mälaren blir det 
bättre, när till exempel risken för grund stötning minskar. 

Nya Slussen tryggar 
ditt dricksvatten 

miljoner människor får sitt dagliga 
dricksvatten från Mälaren.

Så lång livslängd beräknas nya Slussen 
att få. Anläggningen anpassas för att 
klara av en stigande vattennivå orsakad 
av klimatförändringar.

1 400 m3/sekund
Den nya anläggningen 
kommer att kunna släppa 
ut fem gånger mer vatten 
än den nuvarande.

Foto: M
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Foto: Spauln/iStockphoto

Psst...
Vet du om att det kommer 
byggas en fisktrappa i den 
gamla Nils Erikssonslussen?

18 19Nya Slussen
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M
er plats för dig som

 går och cyklar

omkring år 2030  kommer både  antalet cyklister och 
gående som passerar Slussen varje dag att ha fördubblats. 
Därför är separata gång- och cykelbanor en viktig del i  
nya Slussen. En helt ny gång- och cykelbro, som byggs längs 
tunnelbane bron, gör det enklare och smidigare att ta sig 
mellan  Södermalm och Gamla Stan och vidare till Stockholm 
centralstation. Cykelfält och cykelbanor med möjlighet till 
omkörning och eget utrymme vid trafikljus är några  andra 
förbättringar. Det byggs också nya cykelparkeringar i 
 anslutning till tunnel banans och bussterminalens entréer.

För gående blir det ett nytt promenad stråk mellan Söder-
malm och Gamla stan. Den nya huvudbron kommer att ha 
breda gångbanor längs båda sidor och det kommer också 
vara möjligt att promenera längs kajerna, över lågbroarna 
och vid vattnet. 

Mer plats för dig 
som går och  cyklar 

100 000
människor kommer dagligen att cykla och  
promenera i Slussenområdet år 2030*. 
Det är dubbelt så många som idag. 

Visste du att
arkeologerna  grävde fram ett 
kök från 1600-talet i marken 
under Södermalmstorg.

Drygt

* prognos fördjupning-PM Trafik 2011



en samlad kollektivtrafikknutpunkt med hög kapacitet. För resenärer till och  
från Nacka/Värmdö planeras en ny och rymlig bussterminal. Terminalen kopplas 
samman med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att det blir möjligt att förflytta 
sig inomhus mellan bussar, tåg och tunnelbana. I anslutning till buss terminalen 
byggs den nya handelsplatsen och det kommer att finnas gångförbindelser inom-
hus till kajerna och upp till Södermalmstorg. Vänthallen kommer att vara avskild 
från busstrafiken, vilket ger en tystare och tryggare miljö. Bussarna kör in till termi-
nalen från Stadsgårdsleden via en ny tunnel med infart vid Fotografiska.

Ny bussterminal
i Katarinaberget

Interiör bussterminal

22 23Nya Slussen
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under gatuplanet skapas en ny handelsplats med butiker och service.  
Den kommer att ligga ungefär vid den nuvarande bussterminalen och 
den gamla gallerian. Här skapas service för alla de hundratusentals 
som passerar och vistas på Slussen dagligen. Den nya handelsplatsen 
når du inomhus från tunnelbanan, Saltsjöbanan och bussterminalen, 
eller från entréerna vid kajplan och på Katarina vägen. Den planeras  
att bli cirka 9 500 kvadratmeter.

Handelsplats för 
bättre service

pålar säkrar nya Slussen

Nya Slussen 2524
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Skede ett pågår i cirka fyra år.

Skede två pågår i cirka fem år.

det kommer att märkas när slussen byggs om. Men under 
hela byggtiden måste ändå vardagen fungera för alla som 
bor, jobbar eller reser via Slussen. Ombyggnaden delas upp 
i två huvudskeden för att underlätta för trafiken. Först rivs 
den östra bron närmast Saltsjön och Katarinavägen stängs 
av vid Slussen. Den västra bron tar hand om trafiken mellan 
stadsdelarna. Gående, cyklister och kollektivtrafik kommer 
att prioriteras och tunnelbanan kommer att gå med högsta 
 möjliga kapacitet under hela byggtiden. 

År 2019 är den nya huvudbron på plats och trafiken kan åter 
rulla på Katarinavägen. Den västra bron rivs och  arbetet 
med kajer, låga broar och den nya gång- och  cykel bron 
parallellt med t-banebron tar vid. 2025 beräknas den nya  
anläggningen vara klar och åren efter färdigställs de  
nya byggnaderna.

Ombyggnad i 
två huvudskeden

LÄNGD

140 m
BREDD 

45 m
Den nya huvud bron i siffror:

Våra enskilda val spelar roll för hur snabbt vi kan 
ta oss fram. Välj kollektivtrafik när du kan och bil 
när du måste, så blir det mer plats på våra gator. 
I Stockholm är gatuutrymmet begränsat, och vi 
blir allt fler som vill använda det. Då har vi alla ett 
ansvar för att använda det så klokt som möjligt.

27Nya Slussen26
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byggnad i två etapper

resor per timme i  Stockholms län  
i  rusningstrafik.

Vi gör



Många tekniska 
 utmaningar

Ombyggnaden av  Slussen är uppdelad i tre delområden: 

1  Det som ska byggas på land  
– nya vägar, nya torg, en ny 
park och överdäckningen  
av Stadsgårds leden.

2  Det som ska byggas i  vatten 
– nya kajer, nya broar, nya 
avtappningskanaler och en 
ny slussanläggning.

3  Det som ska byggas i berg  
– den nya bussterminalen 
för Nacka- och Värmdö-
bussarna.

ton stål kommer användas vid ombyggnaden av Slussen.
Eiffeltornet i Paris innehåller 7 300 ton. 

28 29Nya Slussen

M
ånga tekniska utm

aningar

det är stora komplicerade arbeten som ska utföras på en liten yta, 
samtidigt som vardagslivet vid Slussen ska fungera. Det 
ställer extremt höga krav på noggrann planering. Det är 
långt ner till fast berg och det finns kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse att ta hänsyn till. Det ska gå att tappa vatten  
ur Mälaren till Saltsjön under hela byggtiden och bergrum-
met för den planerade bussterminalen ska sprängas ut nära 
andra  anläggningar. Det gör att vi måste använda skonsam-
ma metoder och ha noggrann kontroll över alla moment.

45 000 m2
Så många kvadratmeter erosions-
skydd kommer anläggas i samband 
med nya Slussen.

nya förutsättningar påverkar. I och med möjligheten att 
tappa ut mer vatten från Mälaren ökar också flödet. Detta 
innebär att befintliga och nya anläggningar måste skyddas 
mot eventuella erosionsskador. Bottnarna måste skyddas 
till följd av höga vattenhastigheter, dels vid avtappning och 
dels av strömmar från båtar och fartyg. Erosionsskydd ska 
läggas ut på botten kring anläggningen och på 14 platser 
uppströms i Mälaren.
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saltsjöbanan 
får en ny tillfällig slutstation vid Henriksdal. Därifrån
går buss i kollektivkörfält till bussterminalen vid Slussen.

Vad händer under byggtiden?

Det här händer 
under byggtiden

stadsbussar  
Nedre delen av Katarinavägen stängs av för bussar och bilar i cirka fyra år. 
Under den tiden kör bussarna istället via Folkungagatan och Medborgar-
platsen till Södermalmstorg.

huvudbro klar efter cirka 3,5 år
När den nya huvudbron mot Skeppsbron är 
på plats öppnar också Katarinavägen igen.

biltrafiken  
Katarinavägen är stängd för genom fart under cirka fyra år. På Stadsgårds-
leden är ett körfält i varje riktning  öppet under hela bygg tiden. Dock är 
kopplingen direkt till Gamla stan avstängd under några år. Bilar kan hela 
tiden passera Slussen men med begränsad framkomlighet.

tunnelbanan
kommer att gå 

med  högsta 
 möjliga  kapa citet 

under hela 
 byggtiden. 

gående och cyklister 
kommer under hela 
byggtiden att kunna ta 
sig till och via Slussen. 

slussning är inte möjlig under byggtiden
När slussen är stängd kommer all slussning ske via Hammarbyslussen. Djurgårdsfärjan 
och Waxholms trafiken flyttas något norrut på Skeppsbron under byggtiden. 

lågbroarna, slusskanalerna 
och vattenanläggning tas 

i bruk efter sju år.

nacka- och värmdöbussarna 
Under de första åren använder bussarna samma 
terminal som idag. Den får två extra ankomst-
platser för att trafiken ska flyta smidigare.

Efter två år flyttar bussarna ut till en tillfällig terminal 
på Stadsgårdsleden. Den används tills den nya buss-
terminalen i Katarinaberget är klar.

bussterminal i katarinaberget
En målsättning är att den färdig ställs 
samtidigt som anläggningen. Den  
kommer ta cirka fyra år att bygga.

2016 2019 2025

de nya byggnaderna
ovanpå Stadsgårds-
leden färdigställs åren 
efter invigningen.

invigning av nya slussen



stockholm och mälardalen växer i snabb takt. Bara i Stockholms 
stad kommer det att bo över en miljon människor 2030. Det är  
en fantastisk utveckling. Samtidigt ställer det stora krav på fram-
komlighet och nya bostäder. Vägen till ett större Stockholm kantas 
av byggarbetsplatser för att skapa utrymme för nya grannar, 
nya mötesplatser och nya kommunikationer. Vi bygger för att 
 Stockholm ska fortsätta att vara en vacker, trygg och livfull stad 
med plats för alla. Just nu pågår eller planeras hundratals små 
och stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i Stockholm 
där Slussen är ett av de viktigaste.

Stockholm 
växer
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Stockholm
 växer

I snitt växer Stockholm med 
två fullsatta bussar per dag!
En med de som föds här och 
en med de som flyttar hit.



2022

En plats som
har  förändrats
I takt med Stockholms utveckling behöver Slussen 
anpassas till nya tider och nya förutsättningar. 
Det har skett varje sekel sedan 1600-talet.

2016-03-04 
Sida 1 Sida 1 

Andra stora projekt
  Söderstaden. Ny sammanhållen stadsdel som  knyter samman Södermalm med Globenområdet, Slakthusområdet, 

Södra Skanstull och Gullmarsplan/Nynäsvägen. Fortsatt utveckling som Sveriges ledande evenemangsområde. 
 Tusentals nya bostäder planeras att byggas här.

  Hagastaden. Mellan Stockholm och Solna växer en ny stadsdel fram med 5 000 bostäder, 36 000 arbetsplatser, 
service och forskning inom life science. 

  Årstafältet. Här skapas en helt ny stadsdel med 4 000 bostäder,  parker, torg och verksamheter.

  Norra Djurgårdsstaden. Ett av stadens miljöprofilområden som kommer att rymma 12 000 nya bostäder och 35 000 
nya arbetsplatser.

Fler projekt och mer information om hur Stockholm växer hittar du på vaxer.stockholm.se.
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