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Slussen idag

Slussen i framtiden

Slussen enligt samrådelsemötet i maj 2010

Slussen som det framställdes i samband med 
samrådelsemötet i maj, 2010. Samma material 
har jag använt i min analys av platsen samt mitt 
fortsatta arbete.

Den 2 maj 2011 presenterades den senaste omarbetnin-
gen av hur framtidens Slussen kommer att se ut.
På bilden presenterar Per Ankersjö (C), Lotta Edholm (FP), 
Sten Nordin (M) och Ewa Samuelsson (KD), modellen som 
just nu går att beskåda vid Ryssgården.

Karl Johanslussen, som dagens vattenkanal heter, invigdes 
15 oktober 1935. Efter 75 år i bruk är Slussen utsliten och 
behöver rivas och byggas upp från från grunden. Samti-
digt ska området anpassas för att möta framtida behov.

Slussens lokalisering, där Mälaren möter Saltsjön, är 
en unik plats. Platsen benämns ofta som Stockholms 
födelseplats och Slussen är sedan många år en av 
Stockholms viktigaste knutpunkter. Här möts bussar, 
tunnelbana och Saltsjöbanan men Slussens geografiska 
läge skänker också en ännu outnyttjad möjlighet. 
Möjligheten att även använda Slussen som central-
station för framtidens vattenburna kollektivtrafik. 
Möjligheten aktualiseras på nytt nu när Slussen nu står 
inför en omfattande ombyggnation. När jag började 
studera Slussen och dess potential som trafikknut-
punkt så fick jag ta del av arbetet som det sett ut vid 
samrådsmötet i maj, 2010. Jag valde att utgå från detta 
material trots vetskapen att det skulle komma att förän-
dras. I förslaget, framlagt av Stockholms stad, har det 
inte tagits någon synlig hänsyn till en eventuell framtida 
båttrafik och slussen funktion som knytpunkt. Jag valde 
därför att komplettera förslaget genom att integrerande 
den vattenburna kollektivtrafiken med övrig kollek-
tivtrafik i form av angöringspunkter på bägge sidor om 
Slussen, dvs. både i Mälaren och i Saltsjön.  I om med 
detta tillägg så utgör Slussen en samordnad kollek-
tivtrafikknutpunkt och kan fortsätta vara en strategisk 
knutpunkt för Stockholm även i framtiden.
Den 2 maj i år presenterades sedan ett omarbetat 
förslag av hur Slussen kan komma att se ut. Här syns 
vissa hänsynstaganden till båttrafiken som inte var syn-
ligt i det tidigare förslaget.

När jag påbörjade arbetet med mitt examensarbete 
utgick jag från att den vattenburna kollektivtrafiken 
skulle behöva en större terminal vid en strategiskt viktig 
knutpunkt. Tidigt framgick det att Slussen skulle komma 
att bli denna knutpunkt. Det visade sig sedan under 
arbetets gång att behovet av en större terminalbyggnad 
inte var lika självklart. Slussen i sig utgör en stor termi-
nal för en mängd kollektiva färdmedel och en fristående 
färjeterminal skulle visa sig överflödig. I presentationen 
av mitt examensarbete finns spår av mina tidiga anta-
ganden. Den följande analysen av Slussen är en sådan, 
liksom den storskaliga situationsmodellen av platsen.

Efter att jag insett att det skulle krävas en betydligt 
mindre byggnad än den tänkta terminalen vid Slussen 
så fokuserade jag i stället på vilka kvalitéer en mindre 
byggnad kunde ge. Då den vattenburna kollektivtrafiken 
idag lever i skuggan av övrig kollektivtrafik så bestämde 
jag mig för att utforma en byggnad med hög igenkän-
ningsfaktor, ett sjömärke. Jag bestämde mig även för att 
gestaltningen skulle kunna överföras till den vattenbur-
na kollektivtrafiken i stort. Även de mindre hållplatserna 
bör tala samma formspråk för att ge en enhetligt intry-
ck. Samtidigt som utformningen ska stärka den vatten-
burna trafikens ställning i det kollektiva nätet så bör det 
samtidigt ses som en del av densamme. Av den anled-
ningen så låter jag byggnaden vila på kajen, i stället för 
att placeras i vattnet.

Materialet bör vara slittåligt och rostbeständigt då 
byggnaden ständigt är väderutsatt. Då ett stort antal 
bostadsområden idag byggs i gamla hamnområden ty-
ckte jag om tanken att låta en del av hamnen leva kvar i 
materialvalet. Därför föll mitt val på återvunnen fartyg-
splåt som rostbehandlats och svetsats samman.

Hållplats LARGE visar hur det mer avskalade program-
met kom att se ut. I och med närheten till Slussen så 
fanns det endast behov av väderskydd, trafikinforma-
tion samt betalningsmöjligheter. Byggnaden är trans-
parant för att inte blockera vattenutsikten för bakom-
varande samt belyst med hjälp av infälld LED-belysning. 
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Utöver analysen av Slussens krävdes det att jag utforskade 
vilka generella förhållanden som gällde för en fungerande 
vattenburen kollektivtrafik vid Slussen. I denna studie 
ingick att se över hur fartgen bäst angör Slussen samt 
förhållanden i form av vattenstånd. Dessa studier redovisas 
nedan. Jag studerade även olika lösningar på hur en ter-
minalbyggnad skulle komma att placeras, hur kopplingen 
mellan byggnad och fartyg bäst skulle utformas etc.  Dessa 
undersökningar grundar sig dock i antagandet att platsen 
skulle kräva en större terminalbyggnad. I och med att min 
undersökning visade att en större terminal skulle vara över-
flödig har jag valt att inte redovisa dessa undersökningar.

Hur en flytbrygga utformas beror främst på hur den ska 
komma att angöras. Ovan syns tre typer av bryggor och 
angöringssätt. Då alla fartyg som idag bedriver kollektivper-
sontrafik angör med bogen först så är typ 1 inte lämplig. I 
Slussens
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SLUSSEN SOM KNUTPUNKT

Stockholms vattenstånd påverkas av vindar, lufttryck och 
årstid. Högsta vattenstånd i Stockholm, Saltsjön, som upp-
mätts under åren 1889 – 2000 är 118 cm över medelvat-
ten. Under samma period är det lägsta uppmätta värdet 69 
cm under medelvatten. Högsta vattenstånd i Mälaren som 
uppmätts sedan 1968 är 59 cm över medelvatten. Under 
samma period är det lägsta uppmätta värdet 42 cm under 
medelvatten.
Det varierande vattenståndet i Stockholm gör att angörin-
gen mot kaj måste anpassas antingen genom brygga eller 
genom fartyg. Då den vattenburna lokaltrafiken kommer 
att bedrivas av en mängd olika fartyg med varierande 
angöringshöjd är en flytande angöringsbrygga en naturlig 
lösning.
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