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”Här står ett citat ur 
texten. Vissa ord fetas och 
används som dragare.”

November 2022

Nytt om Slussen

Tack för att du läser!

Välkommen till 
Slussenrummet
Utställningen om nya Slussen ger 
en närmare inblick i projektet. 
Intill vår utsällning ligger även 
vår utsiktsplats där du kan spana 
ut över bygget på Mälarsidan. 
Välkommen förbi! 

Intresserad av studiebesök? Boka 
på växer.stockholm/studiebesök

Öppettider:
måndag-torsdag 11-17
fredag 11-16
lördag 11-15

Adress:
Södermalmstorg 4

Vilka blir de nya namnen i Slussen?
Ett namn berättar inte bara var en plats är belägen. Det skapar också en känsla och för 
med sig en historia. När Slussen byggs om tillkommer nya platser och byggnader. Dessa 
ska förstås namnges. Nu har vistelseplatserna i nya Slussen fått sina namn. 

Du har fått det här i brevlådan  
för att vi tror att du på något  
sätt berörs av vår ombyggnad  
av Slussen. Bläddra igenom och 
spara gärna. 

Vi uppdaterar vår webbplats  
regelbundet, vill du veta mer är  
du välkommen att läsa på 
växer.stockholm/slussen.

Stadsgårdstunneln, blir namnet på 
överdäckningen av Stadsgårdsleden.
Söderströmsbron, heter den nya gång- och 
cykelbron mellan Södermalm och Gamla 
stan.
Sjöbergsrampen blir namnet på rampen 
som ansluter mot den nya gång- och 
cykelbron från Södermalm. Namnet 
kommer från gamla Sjöbergsplan, och 
grosshandlare Sjöberg som i slutet 
av 1800-talet hade kontor och butik 
på Södermalmstorg. I butiken såldes 
järnprodukter.
Järngravskajen, nytt namn för kajen mellan 
tunnelbanebron och Slussbron. Namnet 
kommer från ”Järngraven” som från mitten 
av 1600-talet till mitten av 1800-talet var 
en handelsplats för järn.
Lilla Slussbron blir det nya namnet på 
västra lågbron som ansluter till vattentorget 
mellan Södermalm och Gamla stan.
Mälartrappan heter trappan mellan 
huskropparna i Mälarterrassen. 
Saltsjötrappan heter trappan mellan 
Katarinaparken och Stadsgården.

Några nya platser i Slussen har redan 
fått namn, de etablerade platserna be-
håller sina namn och de nya namnen 
presenteras här till höger. 

Vem beslutar om nya namn?
När en plats ska få ett nytt eller för-
ändrat namn lämnas förslag till 
Namnberedningen på Stadsbyggnads- 
kontoret. Förslagen lämnas sedan vida-
re till Stadsbyggnadsnämnden som tar 
beslut om namnen ska godkännas eller 
omarbetas. I sista steget fastställs god-
kända namn av kommunfullmäktige.

De nygamla namnen i Slussen
Franska bukten behålls för vattenområ-
det mot Stadsgården på Slussbrons öst-
ra sida. Slussbron är namnet på den nya 
huvudbron. Gatan mellan Hornsgatan 
och Slussbron heter Slussbrogatan. 
Den nya vattenanläggningen heter 
Victoriaslussen. 
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I slutet av november når Projekt Slussen en milstolpe när östra lågbron, nedanför Slussbron, öppnar för gång- 
och cykeltrafik. Samtidigt stängs slitsen i Slussbron för cykeltrafik.

...den gatsten som läggs 
på östra lågbron, och även 
andra delar i nya Slussen, 
är återanvänd gatsten från 
gamla Slussen. 

...delar från Gustav Vasas 
försvarsmur kommer 
att användas i den nya 
fiskvandringsväg som byggs i 
gamla Nils Ericsons sluss. 

Illustration: White arktitekter

Illustration: White arktitekter

Stockholms Hamnar har påbörjat byggnationen 
av ett slusskontor vid nya Victoriaslussen under 
Slussbron. Kontoret ska innehålla ny teknik och 
alla funktioner som behövs för att kunna slussa 
fartyg och hantera Mälarens reglering effektivt 
och framtidssäkert.

Illustration: Mediabolaget MB1

Illustration: Mediabolaget MB1

Visste 
du att...

Östra lågbron öppnar 
för gång- och cykeltrafik

Måndag den 28 november klockan 05.00 leds cykeltrafik om och kommer att gå över östra lågbron, istället 
för via slitsen i Slussbron. Trafikförändringen innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan 
Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron. 

Skyltning och kartor kommer att finnas på plats. Morgonen då bron öppnar kommer representanter från 
Projekt Slussen att finnas i området mellan kl 07-09, för frågor och vägvisning.

Trafikförändringen innebär:

• Gång- och cykeltrafikanter mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron väljer nu vägen via 
östra lågbron. 

• Slitsen i Slussbron, som tidigare fungerat som anslutning mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och 
Skeppsbron, stängs för cykeltrafik. 

• Gångtrafikanter tar sig mellan lågbron och gångbanan på Skeppsbron via en trappa intill norra brofäs-
tet. En alternativ väg finns via en tillgänglighetsanpassad passage närmare Tullhus 3. 

• Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och 
korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta 
regleras med trafikljus. 

• Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter 
rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på 
Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron. 

Två lågbroar i nya Slussen
I nya Slussen blir det i slutlösningen två lågbroar mellan Södermalm och Gamla stan. Broarna, som ligger över 
slusskanalen, är öppningsbara. Vid slussning kommer en bro i taget att öppnas. Detta innebär att gång- och 
cykeltrafikanter alltid kommer att kunna ta sig mellan Södermalm och Gamla stan via lågbroarna. Den västra 
lågbron, Lilla Slussbron, beräknas öppna under 2024.
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till alla hushåll och företag
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Har du frågor om Slussen?
Ring oss på 08 - 508 264 16 
Mejla oss på slussen@stockholm.se

Produktion: Stockholms stad
Tryck: Åtta45, Stockholm, 2018

Tack för alla hälsningar 
och bidrag!
Under våren 2023 kommer pro-
jekt Slussen att mura in en tids- 
kapsel i den nya anläggningen. 
Insamlingen av förslag på föremål 
har pågått sedan juni och stängdes 
den 31 oktober. Vi tackar hjärtligt 
för alla fina förslag och hälsningar 
som skrivits i gästboken.

Lite längre fram kommer vi att 
presentera vilka föremål projekt 
Slussen väljer att skicka till fram-
tiden. Håll utkik i våra kanaler! 

Mälarterrassen - en byggnad i världsklass

Mälarterrassen består av två byggna-
der i anslutning till Södermalmstorg med 
kopplingar till underliggande lokaler, vi-
dare ner mot kajen. Mellan de två hus- 
kropparna löper en trappa som ansluter 
till vattentorget och knyter ihop Söder-
malm med Gamla stan. Det kommer även 
att finnas rulltrappor och hissar som är 
öppna dygnet runt.  

Bygget har redan påbörjats och Mälar-
terrassen planeras stå klar under 2025. 
Totalt blir det cirka 4 500 kvadratmeter 
publik yta fördelat på tre plan.

Mälarterrassen har anpassats efter den 
naturliga höjdskillnad som finns mellan 
kajen och Södermalmstorg. Människors 
möjlighet att röra sig på ett smidigt sätt 
mellan de olika nivåerna har varit viktig 
vid utformningen av byggnaden. 

Stenfasaden, som kommer att synas från 
vattentorget, har hämtat inspiration från 
stenväggen vid Harald Lindbergs trap-
por på Katarinavägen. Stenarna läggs 
utan något mönster eller repetition, ett 
numera ovanligt sätt att arbeta med sten- 
läggning. Tre stensorter ska användas och 
det är samma stensorter som återfinns på 
alla nya platser runtomkring nya Slussen. 

Blomsteräng mitt i Slussen 
Mälarterrassen får ett grönt tak med 
ängsflora. Det är ett avancerat grönt tak 
med ”insektshotell”. Grönytorna blir ett 
litet ekosystem, som ska kunna sköta sig 
själv och som inte behöver vattnas.

Med sina ljusa och fina materialval, sin 
tillgänglighet och trivsamma miljöer kom-
mer Mälarterrassen bli en mötesplats för 
alla.

Missa inte vår temautställning om 
Mälarterrassen. Du hittar den i 
Slussenrummet på Södermalmstorg 4. 
Utställningen pågår fram till den  
27 januari och kan ses under Slussen- 
rummets öppettider (se sida 1).  

Vill du ha mer 
detaljerad information 
om vad som händer i 
projekt Slussen? Då 
kan du prenumerera  
på vårt veckobrev. 
Anmäl dig genom  
att maila oss på  
slussen@stockholm.se

En av Slussens nya mötesplatser heter Mälarterrassen. Det kommer att bli en central 
byggnad och mötesplats med storslagen design. Målet med Mälarterrassen är att ska-
pa en trygg och tillgänglig miljö som är öppen för alla.


