
 

 

Miljökonsekvenser av Nya Slussen 

 En studie av miljökonsekvenserna, i synnerhet de trafikrelaterade, 

av ombyggnadsförslaget av Slussen som vunnit laga kraft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna-Karin Söderström 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: 
Nils Brandt 

Daniel Franzén 
 
 
 

 

MJ153X Examensarbete i Energi och miljö, grundnivå 
 

Stockholm 2014 
 



 

 

Abstract 
Slussen is a place in central Stockholm that serves both as a recreational area and as a junction 

between many different modes of transport. The entire construction is worn and therefore 

needs to be rebuilt. New Slussen is the final rebuilding proposal that will eventually be 

implemented. The aim and objective of this work is to identify and analyse the environmental 

impacts caused by New Slussen, particularly those related to traffic. The aim is also to 

compare this proposal with the zero option and to describe the issue in an objective manner. 

The work is mainly a literature review. 

New Slussen is considered to have the greatest environmental impact on cultural environment 

and air quality. The cloverleaf shaped traffic design found at Slussen today will not remain, 

which is considered a great loss of cultural environment. The two bridges between Slussen 

and the Old Town will be replaced by one new, and the total space designed for car traffic is 

significantly decreased. More space is devoted for staying, cyclists, pedestrians and public 

transports. This is positive in terms of climate impact as well as comfort. The human exposure 

to air pollutants decreases, but the total amount of air pollution is the same in New Slussen as 

in the zero option. Overall, New Slussen and its traffic solution is an improvement from an 

environmental perspective. 

Sammanfattning 
Slussen är en plats i centrala Stockholm som används både som vistelseyta och som 

knutpunkt mellan många olika trafikslag. Hela konstruktionen är sliten och behöver därför 

byggas om. Nya Slussen är det ombyggnadsförslag som vunnit laga kraft och kommer att 

genomföras. Det här arbetets syfte och mål är att identifiera och analysera Nya Slussens 

miljökonsekvenser, i synnerhet de trafikrelaterade. Målet är också att jämföra förslaget med 

nollalternativet samt att beskriva det hela på ett sanningsenligt sätt. Arbetet är i huvudsak en 

litteraturstudie. 

Nya Slussen bedöms ha störst miljöpåverkan på kulturmiljö och luftkvalitet. Den 

klöverbladsformade trafikkonstruktionen som finns vid Slussen idag blir inte kvar vilket är en 

stor förlust ur kulturmiljösynpunkt. De två broarna mellan Slussen och Gamla stan ersätts av 

en ny bro och totalt minskar ytan avsedd för biltrafik betydligt. En större yta avsätts för 

vistelse, cyklister, gående och kollektivtrafik. Detta är positivt sett till såväl klimatpåverkan 

som trivsel. Människors exponering för luftföroreningar minskar, men den totala mängden 

luftföroreningar blir densamma i Nya Slussen som i nollalternativet. Sammantaget innebär 

Nya Slussen och dess trafiklösning en förbättring ur miljösynpunkt. 
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Introduktion 
Slussen är ett område mitt i Stockholm som under lång tid använts flitigt som både vistelseyta 

och som knutpunkt mellan många olika trafikslag. Hela konstruktionen är sliten och för att 

platsen ska kunna fortsätta användas och fylla samma funktioner som idag behöver den 

byggas om på något sätt. Det är anledningen till att planförslaget Nya Slussen, som vunnit 

laga kraft, tagits fram och kommer att genomföras om allt går som planerat. I det här arbetet 

studeras och beskrivs planförslaget ur ett miljöperspektiv, i ett försök att klargöra vad Nya 

Slussen kommer att innebära för konsekvenser för miljön nu och i framtiden. 

Det som kallas nollalternativet för Slussen innebär inte att området förblir precis som idag. 

Nollalternativet innebär kortfattat att nuvarande Slussen bevaras i så hög grad som möjligt, 

men att trafikkonstruktionen förstärks eller renoveras för att inte komma att innebära 

allvarliga risker. Vissa vägsträckor kan också komma att stängas av för biltrafik. Ingen övrig 

ombyggnad, som exempelvis grundläggning mot sättningar eller ökad tappningskapacitet i 

slussen, ingår i nollalternativet. (Tyréns AB, 2011a) 

Planen har varit att ombyggnationen av Slussen ska resultera dels i det som kallas Nya 

Slussen och dels i en helt ny bussterminal inne i Katarinaberget. De två delarna av 

ombyggnaden har separata detaljplaner och i det här arbetet studeras endast Nya Slussen. 

Under våren, den 31 mars 2014, kom besked om att detaljplanen för bussterminalen inte 

vunnit laga kraft. Bussterminalen studeras alltså inte i arbetet, men det finns ändå möjlighet 

att miljökonsekvenser kopplade till respektive förslag kan överlappa eller påverka varandra. 

Observera därför att den här studien av miljökonsekvenser gjorts utifrån antagandet att båda 

detaljplanerna kommer att genomföras. 

Syfte 
Syftet med arbetet är att identifiera och analysera miljökonsekvenser av det 

ombyggnadsförslag av Slussen som vunnit laga kraft, och i synnerhet miljökonsekvenser 

relaterade till trafiklösningen. Syftet är också att klargöra huruvida ombyggnadsförlaget och 

dess trafiklösning är bra ur miljösynpunkt eller inte, sett ur ett systemperspektiv. 

Mål 
För att uppnå syftet har det i rapporten fokuserats på följande mål: 

 Att sammanställa en så sanningsenlig bild av Nya Slussen som möjligt att utgå ifrån i 

arbetet, genom att hämta information från flera och olika källor. 

 Att identifiera och beskriva vilka miljökonsekvenser som finns kopplade till 

ombyggnadsförslaget. 

 Att identifiera och värdera miljökonsekvenser relaterade till trafiklösningen, både när 

Nya Slussen står klart och under ombyggnadsprocessen. 

 Att i samband med att miljökonsekvenserna värderas jämföra förslaget med dagens 

situation och med nollalternativet. 
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 Att titta på viktiga data som använts som underlag då förslaget tagits fram, för att 

bedöma om datan använts på ett bra sätt. 

 Att diskutera huruvida bedömningarna av Nya Slussens miljökonsekvenser, så som de 

beskrivs i de formella handlingarna för planförslaget, är värderingsfria och riktiga. 

Metod 
Metoden för arbetet har främst bestått i att genomföra litteraturstudier. Olika dokument som 

beskriver och rör förslaget, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, från Stockholms stad 

har varit en viktig del av litteraturen, eftersom att Stockholms stad är de som driver och 

finansierar ombyggnadsprojektet. För att skapa en så neutral och sanningsenlig bild som 

möjligt av förslaget har även andra aktörers (både motståndares och förespråkares) 

beskrivningar av och synpunkter på förslaget studerats. En del data som de gjorda 

bedömningarna, och förslaget i sig, grundar sig på har också studerats för att bilda en 

uppfattning om huruvida det gjorts rimliga, försiktiga eller kanske riskfyllda antaganden då 

planförslaget tagits fram. 

Nya Slussens miljökonsekvenser beskrivs utifrån ett antal miljöaspekter. Aspekterna har valts 

för att de bedöms som relevanta när det kommer till att beskriva Nya Slussen och dess 

miljökonsekvenser. En del aspekter, exempelvis kulturmiljö och buller, finns som rubriker 

även i den miljökonsekvensbeskrivning som studerats. I stort sett är aspekterna som studerats 

och beskrivits desamma som i miljökonsekvensbeskrivningen, men de är kategoriserade under 

något annorlunda rubriker. Kulturmiljö, landskapsbild, vatten, risk, vistelse, markanvändning, 

klimat, luft och buller är de miljöaspekter som använts för att beskriva miljökonsekvenserna i 

denna rapport. 

Förutom litteraturstudien har mejlkontakt sökts med Tyréns (ett konsultföretag inom 

samhällsbyggnad), som framförallt arbetat med planförslagets trafiklösning och dess 

miljökonsekvenser, och med Stockholms stad. Till dem har det ställts frågor som dykt upp 

under studiens gång och som det inte funnits svar på någon annan stans, eller frågor om 

sådant som behövt förklaras tydligare än i de studerade dokumenten. Svaren har framförallt 

använts för att klargöra otydligheter i litteraturen, och har använts som källa i mycket liten 

utsträckning. Litteratur utgör den helt övervägande delen av underlaget till denna studie. 

Resultat 

Slussen och dess trafiksituation idag 
Området som kallas Slussen ligger centralt i Stockholm och är en viktig plats för resande med 

såväl bil, båt, cykel som olika former av kollektivtrafik. Näst efter T-centralen är Slussen den 

plats i Stockholm där flest kollektivtrafikresenärer stiger av och på varje dag. År 2009 

passerade cirka 30 000 bilar per dygn över det som kallas Slussenbroarna och förbinder 

Södermalm med Gamla stan. Siffran har varit ungefär densamma sedan dess och beräknas 

vara så även framöver (Tyréns AB, 2011a). Mellan Södermalm och Gamla stan går också de 

två största cykelstråken i Stockholm och här passerade sammanlagt ungefär 24 000 cyklister 
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per dygn år 2009 (Tyréns AB, 2011b, s. 15). Antalet gående över Slussenbroarna är ungefär 

25 000 per dygn idag (Tyréns AB, 2011a).  

Kännetecknande för, och dominerande i, Slussens nuvarande trafiklösning är den 

klöverbladsformade vägkonstruktionen i mitten av planområdet. Den här trafiklösningen är 

speciell till sin utformning och har ett stort kulturhistoriskt värde. Problem som 

klöverbladskonstruktionen innebär, förutom att den är sliten och därmed kan innebära en risk 

för de som vistas där, är bland annat att den är svår att överblicka och orientera sig i. Den 

komplexa konstruktionen gör det svårt för både biltrafikanter och de som ska korsa vägarna 

att överblicka trafiksituationen, vilket i sin tur innebär en risk för olyckor. Konstruktionens 

vägyta är också överdimensionerad i förhållande till antalet bilar som kör här idag, varför ytan 

alltså skulle kunna minskas utan att innebära problem för framkomligheten. Enligt siffran från 

trafikräkningen 2009 så nyttjas knappt halva trafikanläggningens kapacitet idag. (Tyréns AB, 

2011a) 

Det Slussen som finns idag, inklusive vägkonstruktionen, byggdes på 1930-talet och har 

använts mycket sedan dess. Konstruktionen är sliten och behöver byggas om eller renoveras 

på något sätt för att den ska kunna fortsätta användas utan att innebära allvarliga olycksrisker 

för de som vistas där. Det här är anledningen till att så många förslag på ombyggnad tagits 

fram, och däribland det antagna planförslaget Nya Slussen. En annan anledning till att bygga 

om Slussen är att själva slussfunktionen förr eller senare behöver anpassas till ett framtida, 

förändrat klimat. Klimatförändringar skulle kunna leda till antingen ett ökat eller ett minskat 

vattenstånd i Mälaren. För att minska riskerna för översvämningar eller för låga vattenstånd i 

Mälarregionen, både idag och framöver, behöver möjligheten att tappa vatten mellan Mälaren 

och Saltsjön bli större än vad den är idag (Lagerblad, 2010). 

Planförslaget Nya Slussen 
Kartorna nedan visar vad som finns inom planområdet idag och vad som kommer att finnas 

där då Nya Slussen är färdigbyggt. Många namn som redovisas i kartorna används i följande 

avsnitt och i resten av rapporten. 
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Figur 1. Nuvarande Slussen med planområdet för Nya Slussen inritat. (Tyréns AB, 2011a, s. 5) 
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Figur 2. Nya Slussen med planområdena för Nya Slussen och bussterminalen inritat. (Tyréns AB, 2011a, s. 27) 

Det planförslag som heter Nya Slussen vann laga kraft i september 2013 och är framtaget av 

Foster + Partners och Bergs Arkitektkontor. Planförslaget grundar sig på det vinnande 

förslaget i en idétävling om Slussens ombyggnad som genomfördes 2004. Ett programsamråd, 

där man tittade på två alternativ, genomfördes 2007. Det ena alternativet kallades Nya Slussen 

och var en utveckling av det förslag som vann idétävlingen 2004, och togs fram av Nyréns 

Arkitektkontor. Det andra kallades Nybyggt bevarande och togs fram av White Arkitekter. 

Det här alternativet var mer likt nuvarande Slussen och granskades därför att det skulle finnas 

ett möjligt alternativ till Nya Slussen, och någonting att väga det vinnande förslagets för- och 

nackdelar emot. (Schröder & Hoas-Ströman, 2011) 

Byggarbetet är planerat att påbörjas 2014 och vara helt avslutat 2022 och alltså pågå under nio 

år. Det första som ska göras är ledningsomläggningar, bullerdämpande åtgärder och annat 

förberedande arbete, och allt detta ska vara klart 2014. Trafiken i området kommer att 

påverkas som mest under åren 2015 till 2019 (Stockholms stad, 2014a). Under tiden som den 

nya huvudbron byggs kommer biltrafik att gå över Centralbron och även över den nuvarande 

västra bron. Det sista som byggs är de nya byggnaderna och enligt den senast uppdaterade 

tidplanen ska dessa börja byggas 2022 (Stockholms stad, 2014b). 
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I Nya Slussen blir ytan avsedd för biltrafik betydligt mindre än idag. Utrymmet anpassas till 

2009 års trafikmängd, ungefär 30 000 bilar per dygn, vilken är densamma idag och antas vara 

så även 2030. Där det idag går två broar mellan Södermalm och Gamla stan med sammanlagt 

tolv körfält kommer det istället att gå en huvudbro med sammanlagt åtta körfält. Den kommer 

att vara en förlängning av Stadsbron och ligga där den östra av de två nuvarande broarna 

finns. På huvudbron kommer det, liksom på dagens broar, att finnas cykel- och gångvägar. Ett 

körfält i varje riktning kommer att vara avsett endast för bussar i kollektivtrafik, vilket inte är 

fallet på dagens broar. I detta körfält ges även plats för en eventuell framtida spårväg. Det 

byggs också ytterligare en bro mellan Södermalm och Gamla stan, längs med tunnelbanebron, 

som endast är till för gående och cyklister. Den klöverbladsformade trafikkonstruktionen 

försvinner. Det som förbinder olika vägar med varandra blir istället mer traditionella 

vägkorsningar. I torgplanet förbinds bron med Katarinavägen och Hornsgatan i en 

trevägskorsning. (Schröder & Hoas-Ströman, 2011) 

Cirka 200 meter av Stadsgårdsleden, som finns närmast Slussen och inom planområdet, 

kommer att täckas över och kopplas samman med den nya bron och Söder mälarstrand i en 

trevägskorsning under torgplan. I gestaltningsbeskrivningen av Slussen (Stockholms stad 

m.fl., 2011) anges att det lokala ska gå före det regionala i den nya Slussenlösningen. Att 

Stadsgårdsleden och anslutningen till denna läggs under jord medan de mer lokala 

vägförbindelserna läggs öppet, i torgplan, är en del i denna prioriteringsordning. 

Idag är den lägsta fria höjden på vägarna inom området 3,2 meter, vilket kan räknas som låg 

standard. I Nya Slussen blir motsvarande siffra 4 meter. Om nollalternativet genomförs 

kommer en del vägar inom området troligen att stängas av för tung trafik, medan några sådana 

restriktioner inte planeras i Nya Slussen. (Tyréns AB, 2011a) 

Saltsjöbanan och dess slutstation kommer att ligga kvar på samma plats som idag. Stationen 

kommer dock att vara mer övertäckt och det kommer att finnas två spår här istället för det 

enda spår som finns idag. De två spåren möjliggör ett ökat antal avgångar. (Schröder & Hoas-

Ströman, 2011) Tunnelbanan och dess station Slussen kommer inte att byggas om och 

kommer att finnas kvar där den är idag. En anslutning till den planerade nya bussterminalen 

kommer att finnas från tunnelbanans södra uppgång och anslutningen till Saltsjöbanan 

kommer att finnas kvar vid den norra uppgången, precis som idag. 

Den nya bussterminalen ingår inte i planförslaget Nya Slussen utan har en separat 

planbeskrivning. Bussterminalen är planerad att byggas insprängd i Katarinaberget, under 

Katarinavägen och Mosebacke. Hit kommer bussarna från Nacka och Värmdö att anlända och 

terminalen är dimensionerad för att kunna möta det förväntat ökade behovet av trafik till och 

från Nacka och Värmdö fram till 2030. Det går även andra bussar i kollektivtrafik, 

exempelvis blåbuss 3, via Slussen idag. Hållplatserna för dessa finns i torgplan, på 

Katarinavägen, och kommer att finnas på ungefär samma plats även i Nya Slussen. 

För trafiken till sjöss ändras förutsättningarna genom att det bereds plats på Stadsgårdskajen, 

vilket ger förutsättningar för att kunna anlägga en station för ny båtburen kollektivtrafik här. 

Sammantaget innebär Nya Slussen att det blir fler kajplatser inom planområdet än idag. I 

själva slussen kommer möjligheten att tappa vatten mellan Mälaren och Saltsjön att öka, 
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vilket kan ge ökad turbulens i vattnet närmast slussen och innebära problem för båtar att 

passera eller anlägga här. Den riskökning som detta innebär vid en av kajplatserna precis öster 

om slussen kommer att kompenseras på något sätt (Tyréns AB, 2011a).  

Slussfunktionen vid Slussen utgörs idag av en slussränna, och kallas för Karl Johan-slussen. 

Med nuvarande slusskonstruktion finns en tappningskapacitet mellan Mälaren och Saltsjön på 

800 m
3
/sekund (Lagerblad, 2010). Vattenståndet i havet kommer att öka i ett varmare klimat, 

bland annat för att haven blir varmare och att isar smälter. I en sjö, som Mälaren, påverkas 

vattenståndet av faktorer så som nederbörd, avdunstning och tillrinning från omgivningen. 

Därför kan vattennivån i sjöar bli både högre och lägre i ett varmare klimat. Riskerna för både 

översvämningar och låga vattenstånd runt och i Mälaren är stora idag och i ett framtida 

varmare klimat skulle dessa risker öka. I Nya Slussen ökas därför tappningskapaciteten så att 

den för Mälaren blir totalt 2000 m
3
/sekund (Lagerblad, 2010). Det byggs två 

avbördningskanaler, endast till för tappning, och mellan dessa en ny slussränna. Hur klimatet 

kommer att förändras och hur det kommer att påverka vattenflöden och havsvattenståndet är 

svårt att göra säkra förutsägelser om. Den nya slussens kapacitet anpassas därför för att 

minska riskerna utifrån hur klimatet ser ut idag (Lagerblad, 2010). Den nya lösningen 

uppskattas bidra till minskade risker, relaterade till vattenstånd, i ungefär 100 år framöver 

(Tyréns AB, 2011a). 

Den västra av de två Slussenbroarna som finns idag tas bort och på denna plats kommer 

istället det så kallade Slusstorget att finnas. Det utgörs av den nya slussrännan i mitten samt 

två större fria vattenytor som ringas in av låga, vattennära broar med gång- och cykelvägar på. 

Idag är de huvudsakliga vistelseytorna inom planområdet Ryssgården, Södermalmstorg och 

den populära träbryggan vid Munkbron. Den enda parkytan vid Slussen är Sjöbergsplan, 

vilken nyttjas tämligen lite som vistelseyta idag. Här finns gräs, bänkar och nio stora popplar. 

I Nya Slussen finns Sjöbergsplan inte kvar, då det behöver göras plats för den ökade 

avtappningen och för Stadsgårdsledens överbyggnad här (Norman, 2014). Halten partiklar i 

luften är också hög vid Sjöbergsplan varför platsen lämpar sig mindre bra för vistelse, med 

hänsyn till just luftkvalitet. Denna vistelseyta försvinner alltså, men ett nytt lite större 

parkområde, Katarinaparken, anläggs nedanför Katarinahissen och ovanpå överbyggnaden av 

Stadsgårdsleden. Den här parken kommer att bli den närmsta parkytan för ungefär 10 000 

boende och arbetande på Södermalm. Även Slusstorget blir en ny vistelseyta och med 

undantag av Sjöbergsplan kommer alla nuvarande vistelseytor också att finnas i Nya Slussen. 

(Tyréns AB, 2011a) 

I planförslaget finns i huvudsak fyra nya byggnader; två nedanför KF-huset och glashuset, 

öster om den nya parken, en på Södermalmstorg och en på den så kallade Slussenterrassen, 

ovanför Slusstorget. De nya byggnaderna ska användas för kontor och olika publika 

verksamheter och det byggs alltså inte några nya bostäder inom området. Även under den nya 

huvudbron kommer nya lokaler att finnas, som kan användas för exempelvis kafé- och 

restaurangverksamheter. Vid foten av Katarinahissen finns idag en byggnad som rymmer en 

blomsterkiosk och möjligheten att ta sig från gatuplanet, med rulltrappor och hiss, ner till det 

undre planet där buss- och tunnelbanestationer finns. Denna byggnad kommer att ersättas av 
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en ny som inhyser samma funktioner och liknande verksamhet. (Schröder & Hoas-Ströman, 

2011) 

På det stora hela kommer Nya Slussen att fylla samma funktioner och rymma samma 

verksamheter som Slussen gör idag. Skillnaderna består främst i att utrymmet för olika 

verksamheter, kanske främst biltrafik och vistelse, kommer att fördelas annorlunda jämfört 

med idag. 

Miljökonsekvenser av Nya Slussen 
Mycket i detta avsnitt grundar sig på information från miljökonsekvensbeskrivningen av 

detaljplanen för Nya Slussen. Observera att denna inte behandlar miljökonsekvenserna av 

bussterminalen i Katarinaberget, då bussterminalen har en separat detaljplan. För alla 

detaljplaner som bedöms innebära betydande miljöpåverkan av något slag ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (i fortsättningen kallad MKB) göras och i den ska dessa 

betydande konsekvenser beskrivas, detta enligt kapitel 6 i Miljöbalken (Miljödepartementet, 

1998b). Även mindre betydande miljökonsekvenser är ofta intressanta att studera och 

beskriva. Det som Nya Slussen bedöms ha betydande miljöpåverkan på är kulturmiljö och 

luftkvalitet (Tyréns AB, 2011a). 

Kulturmiljö 

Slussen ligger både inom en fornlämning och inom ett område i Stockholm som av 

Riksantikvarieämbetet bedöms vara en kulturmiljö av riksintresse. Planförslaget innebär bland 

annat att den klöverbladsformade trafikkonstruktionen försvinner och att flera nya byggnader 

kommer till. Stora kulturmiljövärden är kopplade till den speciella trafikanläggningen inom 

planområdet, och dessa påverkas starkt negativt av planförslaget. Fornlämningar och 

kulturlager, både kända och hittills outforskade, grävs bort i och med ombyggnaden vilket 

också är negativt ur kulturmiljösynpunkt. Denna negativa påverkan kompenseras dock, enligt 

MKB:n, till en liten del av att ny kunskap kan samlas om det som hittas och synliggörs i och 

med grävarbetena. Inga kulturhistoriskt viktiga byggnader anses komma till direkt skada i och 

med planförslaget. (Tyréns AB, 2011a) 

Sammantaget förändras utseenden och de öppna ytorna inom planområdet betydligt. En del av 

förändringarna har positiva konsekvenser på upplevelsen av kulturmiljön. Bland annat 

förbättras sikten mellan Södermalm och Gamla stan till stor del, vilket stämmer överrens med 

1600-talets plan för Slussens utformning. Sammantaget blir dock planförslagets påverkan på 

kulturmiljön, och upplevelsen av denna, negativ. (Tyréns AB, 2011a) 

Om nollalternativet genomförs så kommer klöverbladskonstruktionen att finnas kvar och 

mycket fortsätter att se ut så som det gör idag. Nollalternativet innebär en betydligt mindre 

förändring än Nya Slussen. På grund av de renoveringar och skyddsanordningar som vore 

nödvändiga i någon form om ingen större ombyggnad gjordes, så skulle nollalternativet dock 

ändå innebära en liten negativ påverkan på upplevelsen av kulturmiljön. (Tyréns AB, 2011a) 

Landskapsbild 

Landskapsbilden påverkas, liksom kulturmiljön, mycket av att klöverbladskonstruktionen 

försvinner. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv är detta en stor förlust. Förändringen innebär 
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dock även en del positiva konsekvenser för landskapsbilden. Bland annat blir den visuella 

kontakten med vatten, framförallt Saltsjön, bättre från många platser. Överbyggnaden av 

Stadsgårdsleden och de nya byggnaderna på denna påverkar utsikten och vattenkontakten från 

Södermalmstorg och Ryssgården negativt, men från Katarinaparken skapas en ny bra 

möjlighet till dessa upplevelser. Det blir också lättare att överblicka och avläsa förbindelsen 

mellan Mälaren och Saltsjön. Att lätt kunna läsa av en plats förbindelser, syften och historia är 

något som ses som positivt då en landskapsbild värderas. (Tyréns AB, 2011a) 

De nya byggnaderna, både de vid Södermalmstorg och på Stadsgården, tar betydande plats 

och de framträder och syns tydligt från vistelseytorna i Nya Slussen. Huruvida de gynnar eller 

missgynnar landskapsbilden och utsikten vid Slussen råder det dock vitt skilda meningar om. 

Byggnaderna vid torget beskrivs i planbeskrivningen som transparenta, vilket ofta framhålls 

som argument för att de blockerar vyn i förhållandevis liten utsträckning mot vad de kunde ha 

gjort. Enligt MKB:n kommer de nya byggnaderna att beskära men inte blockera utsikten från 

Slussen. Sammantaget har Nya Slussen både positiv och negativ påverkan på upplevelsen av 

landskapsbilden (Tyréns AB, 2011a). 

Vatten 

Dagvatten som rinner av från det aktuella planområdet har Mälaren, Saltsjön och Henriksdals 

reningsverk som recipienter. Enligt den gällande dagvattenstrategin för Stockholms stad, som 

antogs 2002, är både Mälaren och Saltsjön recipienter som är mindre känsliga för mänsklig 

påverkan (Krögerström, Witt-Brattström, Jacobsson, Thörnelöf, Bennerstedt, & Johansson, 

2005, s. 24). En del dagvatten leds bort via ett kombinerat ledningssystem, det vill säga det 

blandas med avloppsvatten, och detta renas i Henriksdals reningsverk. Resterande dagvatten 

som leds bort via ett duplikatsystem, det vill säga att dagvattnet hålls skiljt från annat vatten, 

genomgår ingen rening innan det når recipienten. (Tyréns AB, 2011a) 

Planförslaget innebär ingen förändring av vilken mängd dagvatten som kommer att rinna av 

från planområdet i framtiden. Det finns utrymme för att bygga en anläggning för rening av det 

dagvatten som idag når Mälaren och Saltsjön direkt, och om denna byggdes så skulle 

utsläppen av föroreningar till vatten minska jämfört med idag. Annars kvarstår dagens 

miljöpåverkan på denna punkt. Även i nollalternativet kvarstår dagens miljöpåverkan troligen, 

men i och med att det finns en möjlighet för att tung trafik stängs av på vissa sträckor så kan 

dagvattnets föroreningshalt komma att minska även då. Under ombyggnadstiden kommer 

vattenmiljön att påverkas då pontoner läggs i vattnet för att fungera som arbetsyta och som en 

tillfällig bussterminal medan den ordinarie byggs om. Ombyggnaden kommer att innebära att 

en del vattenyta täcks och att vatten grumlas, men de negativa konsekvenserna på 

vattenmiljön bedöms sammantaget som små eller obetydliga. (Tyréns AB, 2011a) 

Risk 

Dagens Slussen innebär flera risker för de människor som vistas där, bland annat på grund av 

dålig överblick för trafikanter och på grund av den slitna konstruktionen. I Nya Slussen blir 

trafiksituationen lättare att överblicka vilket minskar risken för påkörningsolyckor. Det ges 

också fler möjligheter för gående och cyklister att undvika att ta sig fram nära bilvägar, 

jämfört med idag, vilket också minskar denna olycksrisk. Att konstruktionen är sliten innebär 
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risker för att människor ska skadas av kollapser av eller fallande delar från denna. 

Nollalternativet innebär renoveringar och skyddsåtgärder men risker relaterade till 

konstruktionen kommer ändå att kvarstå, och efterhand öka, vilket inte blir fallet om en mer 

omfattande ombyggnad som Nya Slussen genomförs. För naturmiljön finns en konkret risk 

inom planområdet, nämligen den för att en olycka med transporter av farligt gods ska inträffa 

på Södra stambanan, vilket skulle kunna leda till allvarliga utsläpp och irreversibla 

konsekvenser för miljön i Mälaren. Denna risk ser likadan ut både i nollalternativet och i Nya 

Slussen. Konsekvenserna är stora men sannolikheten mycket liten och risken för en sådan här 

olycka bedöms därför som acceptabel ur naturmiljösynpunkt. (Tyréns AB, 2011a) 

Vistelse 

Det finns många vistelseytor inom planområdet idag och kommer att göra så även i Nya 

Slussen. Då ytan för biltrafik minskas kommer en större yta än idag att avsättas för vistelse, 

rekreation och stadsliv. Att det finns ytor tillgängliga som lämpar sig väl för allt det här är av 

stor betydelse för välbefinnandet hos såväl boende som besökare som vistas i ett område. Att 

det byggs en större och mer lättillgänglig grönyta inom planområdet än vad som finns idag är 

mycket positivt. En större vistelseyta kommer också att vara solbelyst än idag. (Tyréns AB, 

2011a) 

I en rekreativ miljö ska dock ljudnivån helst ligga under 50 dB(A)
1
 (Nilsson, 2007), och i 

Katarinaparken beräknas den komma att ligga på 55-60 dB(A) (Tyréns AB, 2011a). Med 

hänsyn till buller så kommer en riktigt rofylld och rekreativ miljö inte att finnas i Nya 

Slussen. Den nya parken bidrar ändå med andra rekreativa kvalitéer än en låg ljudnivå, som 

exempelvis en varierad miljö i området och möjlighet för människor att vistas på en grönyta. 

Resterande vistelseytor kommer i huvudsak att kunna fungera som platser för folkliv, möten 

och vila snarare än som rofyllda platser.  

Under byggskedet kommer både ljudnivån och halten partiklar och andra luftföroreningar i 

området att vara förhöjda, och framkomlighet och läsbarhet av området kan försämras. Dessa 

är konsekvenser som alla är negativa ur rekreationssynpunkt. Fastigheter i närheten kommer 

att förses med bullerdämpande skydd och där miljön påverkas som mest negativt kommer 

allmänheten inte att vistas under byggtiden. (Tyréns AB, 2011a) 

Nya Slussen kommer, som tidigare sagts, att bli lättare att överblicka och att orientera sig i, 

vilket räknas som positivt för trivseln på en plats. Från många platser i området kommer det 

att finnas bättre möjlighet att se ut över vattnet. Bland annat kommer det på huvudbron att 

finnas breda gång- och cykelbanor vilket ger möjlighet för de som vill att stanna och ta del av 

utsikten härifrån. Att vistas nära vattnet blir lättare både vid Stadsgårdskajen och på det nya 

Slusstorget. I MKB:n görs bedömningen att Slussen sammantaget kommer att bli en bättre 

plats att vistas på i och med planförslaget. Stora bidragande orsaker till detta är just den ökade 

möjligheten till vattenkontakt och den nya parken. 

                                                           
1
 Indexet ”(A)” indikerar att ljudets frekvensinnehåll korrigerats, genom ett elektriskt filter, för att bättre 

motsvara det ljud som den mänskliga hörseln uppfattar (Tyréns AB, 2011a). 
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Markanvändning 

Att trafikytan dimensioneras om och görs mindre är positivt inte bara för trivseln, utan även 

när det gäller hushållningen med mark och naturresurser. Mälaren, inklusive öar och 

strandområden, är klassad som riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 

(Miljödepartementet, 1998a). Det innebär att förändringar i det här området inte får skada 

dess natur- och kulturvärden påtagligt och att friluftsliv inom området ska gynnas. Med 

hänsyn till detta innebär Nya Slussen att marken inom planområdet kommer att nyttjas på ett 

bättre sätt än vad den gör idag. Friluftsliv och turism gynnas både av den större vistelseytan 

och den ökade möjligheten att vistas på kajerna och nära vattnet (Tyréns AB, 2011a).  

Miljökonsekvenser främst relaterade till trafik 
Att den klöverbladsformade trafikkonstruktionen försvinner är som tidigare nämnts en stor 

förlust ur kulturmiljö- och historiesynpunkt. En del historiskt viktiga samband förstärks dock i 

och med att området blir lättare att överblicka och orientera sig i, vilket också är en 

konsekvens av att trafikkonstruktionen ändras. (Tyréns AB, 2011a) 

Sammankopplingen mellan de olika vägarna i området går från att utgöras av 

klöverbladskonstruktionen till att bestå av två vanliga t-korsningar. Möjligheten för ett 

motorfordon att vända och köra tillbaka på samma väg som det kom ifrån blir sämre i och 

med de nya korsningarna, och dessa kan således leda till att de som behöver vända får köra 

längre sträckor för att göra detta än i nollalternativet. Korsningarna är positiva på det sättet att 

trafiken blir lättare att överblicka och att konstruktionen därmed blir mer trafiksäker än den 

nuvarande. (Tyréns AB, 2011a) 

Risk 

Att cyklister och fotgängare får möjlighet att ta sig fram på vägar som inte ligger i direkt 

anslutning till bilvägarna är också positiv ur säkerhetssynpunkt. Överdäckningen av 

Stadsgårdsleden medför ökade risker jämfört med den öppna lösningen som finns i 

nollalternativet och idag. För att den nya tunneln inte ska innebära högre risker än vid val av 

alternativa resvägar så behöver någon typ av riskreducerande åtgärder vidtas här. Att anlägga 

en ny spårväg, vilket alltså inte ingår i planförslaget men som det ges plats för, innebär också 

en ökad olycksrisk. Dessa förhöjda eller nya risker som Nya Slussens trafiklösning innebär 

bör beaktas och så långt det är möjligt åtgärdas, men sammantaget bedöms planförslaget ändå 

innebära en acceptabel risknivå. (Tyréns AB, 2011a) 

Vatten 

Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi ska dagvatten från vägar där det kör mer än 30 000 

fordon per dygn renas, oavsett recipientens känslighet (Krögerström, Witt-Brattström, 

Jacobsson, Thörnelöf, Bennerstedt, & Johansson, 2005). Över den nya huvudbron mellan 

Södermalm och Gamla stan beräknas trafikmängden framöver ligga runt just 30 000 fordon 

per dygn, varför det alltså vore lämpligt att rena dagvattnet från denna. Att en längre del av 

Stadsgårdsleden läggs i tunnel är positivt då det gäller trafikens påverkan på vattenmiljön. 

Vatten som rinner till den överdäckade delen av Stadsgårdsleden kan, istället för att nå 

recipienten Saltsjön, samlas in vilket minskar mängden dagvatten till Saltsjön jämfört med 

idag (Tyréns AB, 2011a). Sammantaget är skillnaderna mellan nollalternativet och Nya 
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Slussen svårbedömda, men sannolikt små, vad gäller påverkan på vattenmiljön i området. Det 

ges utrymme för att bygga en särskild anläggning för dagvattenrening i Nya Slussen 

(Schröder & Hoas-Ströman, 2011). Huruvida miljökonsekvenserna relaterade till trafik och 

dagvatten minskar betydligt i Nya Slussen jämfört med i nollalternativet beror helt enkelt på 

om denna anläggning byggs eller inte. 

Klimat 

En personresa med någon typ av kollektivtrafik genererar mindre utsläpp av olika 

växthusgaser, och kräver mindre energi- och materialåtgång, än motsvarande resa med bil. Att 

både möjliggöra och underlätta resandet med kollektivtrafik, och att inte bygga för ett ökat 

resande med bil, är sätt att gynna en omställning mot ett mer resurssnålt och mindre 

klimatpåverkande samhälle. I Nya Slussen gynnas resandet med kollektivtrafik, både genom 

att platsen avsedd för denna trafik relativt biltrafiken ökar och att miljön för dess resenärer 

blir bättre då de får möjlighet att exponeras för mindre buller och luftföroreningar. Utifrån 

detta innebär Nya Slussen ett steg i rätt riktning vad gäller stadens klimatpåverkan och 

hushållning med naturresurser. I Nya Slussen görs också mer plats för cyklister och gående 

och det ges möjlighet att framöver kunna anlägga helt ny kollektivtrafik, på spårväg och till 

sjöss, inom planområdet. Saltsjöbanan får två spår vid sin slutstation Slussen, vilket möjliggör 

ett ökat antal avgångar. Även dessa delar av planförslaget underlättar en framtida minskning 

av bilåkandet och är således positiva ur klimatsynpunkt. (Tyréns AB, 2011a) 

Luft 

Eftersom trafikmängden inom planområdet beräknas vara densamma som idag både i Nya 

Slussen och i nollalternativet så är miljökonsekvenserna likvärdiga vad gäller mängden 

trafikgenererade luftföroreningar totalt. Det som skiljer alternativen åt är hur spridningen av 

föroreningarna ser ut och hur människor exponeras för dem. Beräkningar om spridningen av 

luftföroreningar har gjorts av SMHI och Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 

(SLB-analys) för både nollalternativet och för Nya Slussen. Beräkningarna har gjorts för 

inandningsbara partiklar, så kallade PM10, och för kvävedioxid. Den huvudsakliga källan till 

dessa luftföroreningar, inom planområdet men också i trafikerade städer i allmänhet, är 

motorfordonstrafik. (Tyréns AB, 2011a) 

Den totala mängden och sammansättningen av luftföroreningar blir alltså likadan för båda 

alternativen, men mängden bedöms komma att vara mindre 2030 jämfört med idag. Den 

bedömda minskningen beror alltså på annat än just Slussens utformning. Mängden partiklar 

kan minska till följd av en minskad användning av dubbdäck, och utsläppen av olika 

kväveoxider bedöms minska av att nya, bättre byggda bilar och en större andel miljöbilar 

kommer att användas framöver. (Tyréns AB, 2011a) 

Nya Slussen har både områden med högre och med lägre halter luftföroreningar än vad som 

finns i nollalternativet. Båda alternativen innebär också att miljökvalitetsnormen för både 

PM10 och kvävedioxid, som anger gränsvärden för dessa i utomhusluft, överskrids på vissa 

platser. (Tyréns AB, 2011a) Denna miljökvalitetsnorm ska vara ett skydd för människors 

hälsa. Därför finns det enligt Naturvårdsverket platser där normen inte behöver tillämpas för 

att ändå innebära ett tillräckligt skydd (Naturvårdsverket, 2011). Belastade mikromiljöer är 
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platser som undantas från miljökvalitetsnormen. En sådan kan ligga där det finns ett konstant 

flöde av frånluft, från exempelvis en biltunnel eller tunnelbana, eller i direkt anslutning till 

vägkorsningar. Några sådana platser finns både i Nya Slussen och vid Slussen idag. Som en 

försiktighetsåtgärd har man i MKB:n utgått ifrån miljökvalitetsnormens gränsvärden då man 

bedömt luftkvalitén i hela området, alltså även i mikromiljöerna där värdena får överskridas. 

Att en del av Stadsgårdsleden däckas över i Nya Slussen skapar en vistelseyta här, där 

miljökvalitetsnormen inte överskrids. Överdäckningen skapar dessvärre också nya 

tunnelmynningar och vid sådana är halten luftföroreningar generellt sett höga. Där halterna 

ökar jämfört med idag är vid Stadsgårdstunnelns västra och östra mynningar, och redan idag 

är halterna höga på dessa platser. Sammantaget minskar människors exponering för 

luftföroreningar inom området, främst på grund av de nya vistelseytorna på Stadsgården och 

de nya gång- och cykelbanor som byggs separerade från bilvägar. Resenärer med Nacka- och 

Värmdöbussarna exponeras också betydligt mindre för luftföroreningar, då bussterminalen 

går från att ligga nära Stadsgårdsleden till att ligga i Katarinaberget. (Tyréns AB, 2011a) 

I nollalternativet kan vissa vägsträckor komma att stängas av för tung trafik, på grund av 

förhöjda risker som följer av att konstruktionen slits och därmed blir mindre hållbar. En 

minskning av mängden tung trafik skulle minska bullret och halten luftföroreningar, och 

därmed ha positiva konsekvenser för trivseln och hälsan för de som vistas i området. I Nya 

Slussen skulle ingen restriktion för tung trafik införas och mängden skulle därför troligen 

ligga kvar på dagens nivå. (Tyréns AB, 2011a) 

Buller 

Antalet bilar som kör mellan Södermalm och Gamla stan, och det totala bullret från dessa, blir 

detsamma för nollalternativet och Nya Slussen, men eftersom trafiken och således ljudkällan 

koncentreras till bara en bro i Nya Slussen så blir bullernivån högre precis invid denna. För 

bostadshus i området kompenseras ökningen från den nya huvudbron av minskningen som 

kommer av att Stadsgårdsleden däckas över. Att en vägsträcka däckas över leder till minskat 

buller från denna till omgivningen, och överdäckningen av Stadsgårdsleden är den del av 

planförslaget som bidrar mest till att minska bullernivån i Nya Slussen. En negativ 

konsekvens kommer dock av att den öppna ytan på Södermalm där bland annat Ryssgården, 

Slussenterrassen och den nya övre vägkorsningen ingår blir mindre kuperad än idag. En 

mindre kuperad miljö gör att buller från en källa lättare breder ut sig och når ett större 

område. (Tyréns AB, 2011a) 

Centralbron som ligger väster om planområdet är och kommer att förbli den enskilt största 

källan till trafikgenererat buller vid Slussen. Den nya gång- och cykelbron och framförallt 

dess brofäste gör att bullret från väster om området inte når den nya Slussenterrassen, och inte 

heller resterande del av planområdet, i samma utsträckning som tidigare vilket är en positiv 

konsekvens av ombyggnadsförslaget. Om en spårväg byggs på den nya huvudbron och 

därmed kan ersätta en del nuvarande, eller en framtida ökning av, busstrafik över bron skulle 

även detta vara positivt ur ljudmiljösynpunkt då en spårväg bidrar till mindre lågfrekvent 

buller än motsvarande busstrafik. Sammantaget innebär Nya Slussen små men positiva 

konsekvenser för ljudmiljön i området. (Tyréns AB, 2011a) 
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Byggtiden 

Ombyggnaden planeras pågå under totalt nio år och det är under 2015 till 2019 som trafiken 

kommer att påverkas som mest. Kollektivtrafiken kommer att prioriteras under byggtiden och 

det är främst biltrafiken som påverkas negativt. Bilar kommer att hänvisas till Centralbron, då 

den östra av de två Slussenbroarna stängs och endast ett körfält i varje riktning kommer att 

vara öppet för biltrafik på den västra. Stadsbussarna som går förbi Slussen kommer att få en 

ändrad körväg, då Katarinavägen stängs av 2015, men antalet avgångar kommer att ökas 

jämfört med idag. Tillfälliga busshållplatser kommer att finnas på Södermalmstorg. 

Saltsjöbanan kommer endast att gå till Henriksdal under byggtiden och dess resenärer får 

därför byta till tillfälliga bussar för att ta sig ända till Slussen. Tunnelbanan kommer att gå 

som vanligt under hela byggtiden. Förbindelserna mellan olika trafikslag kommer att bli något 

förändrade, och kan möjligen påverkas negativt, under byggtiden. (Stockholms stad, 2014a) 

Sammantaget kommer trafiklösningen att påverkas något negativt under byggtiden, men 

möjligheten att resa kollektivt upprätthålls varför ombyggnaden troligen inte kommer att 

innebära en negativ miljöpåverkan relaterad till val av färdmedel (Tyréns AB, 2011a). 

Diskussion 

Källor 

En stor del av den litteratur som studerats och använts som underlag i det här arbetet är 

hämtad från Stockholms stads hemsida. Dokumenten som rör planförslaget, exempelvis 

Planbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning och Trafik-PM, är antingen skrivna eller 

beställda av Stockholms stad. Dessa ska vara sakliga beskrivningar, både av Slussen idag, av 

vad som ingår i Nya Slussen och av vad ombyggnaden kommer att innebära. Eftersom 

Stockholms stad driver hela ombyggnadsprojektet, och Nya Slussen är det 

ombyggnadsförslag som vunnit laga kraft, är det dock troligt att de förespråkar 

genomförandet av just Nya Slussen. En författares åsikt är något som ofta kan lysa igenom i 

texter, även om de är skrivna med intentionen att vara helt neutrala. Då så mycket av den 

grundläggande informationen till det här arbetet hämtats från en och samma källa, nämligen 

Stockholms stad, har all information lästs och tolkats med särskilt kritiska ögon. 

För att få en så objektiv bild som möjligt att utgå ifrån har både kritiska och förespråkande 

beskrivningar av förslaget studerats, utöver dokumenten som beskrevs i föregående stycke. 

Det finns rikligt med åsiktsyttringar om Slussens ombyggnad att ta del av. Information av 

typen som går att källhänvisa till, som inte enbart bygger på åsikter, är dock mer sällsynt. En 

del av dessa åsiktsbaserade källor har därför använts i det tidiga arbetet med att bilda en 

övergripande uppfattning, men finns ändå inte med i referenslistan till denna rapport. Dessa 

källor har självklart också granskats synnerligen kritiskt. 

Att använda så få och ensidiga källor som gjorts till denna rapport är inte optimalt. Det hade 

varit bra att hämta mer information direkt från olika aktörer kopplade till projektet Nya 

Slussen, och att hitta fler granskningar att titta på. Trots allt kan målet om att ge en 

sanningsenlig bild av förslaget anses vara uppnått, då en intention om att granska litteraturen 

kritiskt funnits med under hela arbetets gång. 



 

15 
 

Hållbarhet 

Att Slussen behöver en ombyggnation råder det inte några tvivel om. En så liten renovering 

och ombyggnad som möjligt som gör konstruktionen acceptabel ur säkerhetssynpunkt, det 

som nollalternativet innebär, är sannolikt både resurssnålt och kostar mindre i förhållande till 

en större förändring som Nya Slussen innebär. Att en mindre ombyggnad är mer resurssnål nu 

behöver dock inte betyda att alternativet innebär bättre hushållning med naturresurser på 

längre sikt. Nya Slussen klimatanpassas för att klara förändringar som förväntas kunna 

inträffa inom de närmaste 100 åren (Schröder & Hoas-Ströman, 2011). Att göra den nya 

lösningen så långsiktigt hållbar som möjligt nu, då en ombyggnad ändå krävs, kan troligen 

både kräva en mindre energi- och materialanvändning och kosta mindre totalt. Alltså är Nya 

Slussen troligen bättre än nollalternativet, sett ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Klimat 

Nya Slussen anpassas för att hålla för ett framtida förändrat klimat, men denna anpassning 

minskar ju inte Slussens klimatpåverkan i sig. Den är positiv med hänsyn till miljöaspekterna 

hälsa och risk, och påverkan på dessa ska beaktas likväl som påverkan på klimatet. I MKB:n 

kan det dock tolkas som att klimatanpassningen bidrar till minskad klimatpåverkan, vilket inte 

stämmer. I Mark- och miljööverdomstolens domslut om Nya Slussen  anges att en del 

information i MKB:n, och annat informationsmaterial om planförslaget, är missvisande men 

att dokumenten trots allt är tillräckligt tillförlitliga som beslutsunderlag. Illustrationer av hur 

de nya byggnaderna påverkar utsikten vid Slussen är exempel på information som är 

missvisande till Nya Slussens fördel (Detaljplan för Slussen, 2013). Beskrivningen av 

planförslagets klimatpåverkan kan också anses vara en del av denna missvisande information. 

Något som däremot har betydelse för klimatet är utsläppen av olika växthusgaser, vilka i sin 

tur kan påverkas av vilka transportmedel vi människor väljer att använda. Ombyggnaden av 

Slussen kan därför påverka klimatet, genom att påverka hur människor väljer att resa. 

Planförslaget uppmuntrar ett kollektivt resande och att ta sig fram med cykel och till fots, och 

det uppmuntrar således till att minska människors klimatpåverkan. Detta görs då förslaget står 

klart likväl som under byggtiden. Huruvida denna uppmuntran har någon effekt i praktiken 

går såklart inte att förutse, men den är hursomhelst ett steg i rätt riktning. Förslaget innebär 

också mer än uppmuntran; det ger möjligheter att anlägga ny kollektivtrafik och ger utrymme 

för större flöden av cyklister och gående på platsen än idag. 

Blandade miljökonsekvenser relaterade till trafiklösningen 

Omfördelningen av yta för olika trafikslag kan alltså anses vara positiv ur ett klimat- och 

hållbarhetsperspektiv. Ytan för biltrafik blir dock inte bara mindre. Ombyggnaden innebär att 

tung trafik kan fortsätta köra här precis som idag och dessutom ökas den fria höjden i området 

från 3,2 till 4 meter. Det blir också lättare för biltrafikanter att överblicka och att orientera sig 

i Slussen. (Tyréns AB, 2011a) Dessa förändringar är positiva då man ser till tillgänglighet och 

säkerhet, men skulle också kunna leda till en ökad trafikmängd i området. Både 

personbiltrafik och tung trafik gynnas av den mer tillgängliga trafikkonstruktionen. Att 

behålla den mer komplexa lösningen och att stänga av vissa sträckor för tung trafik skulle 

alltså kunna ses som positivt ur klimatsynpunkt. Den sammantagna bedömningen i den här 

studien är ändå att Nya Slussens trafiklösning är motiverad och positiv ur klimatsynpunkt. 



 

16 
 

Anledningen är främst att ett framtida ökat resande med kollektivtrafik, och ett minskat 

resande med bil, både gynnas och uppmuntras. Om hänsyn enbart tas till hela jordens klimat 

och miljö så bedöms trafikkonstruktionens fördelar som små, men sett även till risk, hälsa, 

närmiljö och långsiktig hållbarhet så innebär ombyggnaden en större förbättring. 

Ett fortsatt trafikflöde mellan Södermalm och Gamla stan på 30 000 fordon per dygn är den 

siffra som i planhandlingarna används för att motivera att vägytan i Nya Slussen kan minskas 

utan att innebära trafikproblem. Omgivande vägnät möjliggör inte heller ett mycket större 

trafikflöde genom Slussen än denna siffra (Bäck, 2014). Den nya vägytan borde således inte 

bli trång eller innebära mer stillastående trafik i området. Något som dock kan innebära mer 

stillastående trafik och mer tomgångskörning är att klöverbladskonstruktionen ersätts av 

traditionella t-korsningar. Detta skulle kunna leda till ökade utsläpp från biltrafiken inom 

området.  Det kan också leda till att trafikanter väljer alternativa vägar för att undvika köer, 

något som är bra för närmiljön men likgiltigt ur klimatsynpunkt då utsläppen av 

luftföroreningar bara flyttas någon annanstans. 

I Sverige byggs många korsningar om till rondeller, eftersom risken för olyckor är större i 

traditionella korsningar (Transportstyrelsen, 2013). En rondell skulle möjligen också kunna 

innebära bättre möjligheter att vända, vilket inte går i de planerade t-korsningarna. Det går 

därför att ifrågasätta om Nya Slussens lösning är den bästa möjliga, eller om vägarnas 

anslutningar kunde byggts på ett säkrare och mer miljövänligt sätt. 

Den nya tunneln för Stadsgårdsleden innebär en risk som skiljer Nya Slussen betydligt från 

nollalternativet, där samma vägsträcka ligger öppet (Tyréns AB, 2011a). I dokumenten som 

beskriver Nya Slussen framgår det inte tydligt någonstans vilka, eller hur allvarliga, risker 

som finns förknippade med tunneln. Enligt MKB:n så behöver riskreducerande åtgärder 

vidtas för att tunneln ska innebära en acceptabel risk, men hur svåra eller dyra åtgärder som 

krävs framgår inte. Tunneln innebär flera fördelar i form av förbättrad luftkvalitet, minskat 

buller i delar av planområdet och att en större yta kan användas för rekreation och stadsliv. 

Huruvida dessa fördelar överväger nackdelarna, i form av ökad risk, är svårt att diskutera då 

informationen om riskerna är så pass begränsad. Bättre tydlighet och mer information hade 

varit användbar för att kunna göra en riktig och rättvis bedömning av för- och nackdelarna 

relaterade till den nya tunneln. 

Kulturmiljö 

En miljöaspekt som ombyggnadsförslaget har betydande och negativ påverkan på är 

kulturmiljön. Att påverkan är negativ råder det inte några tvivel om, men huruvida den är så 

stor att förslaget inte borde genomföras alls finns det fortfarande meningsskiljaktigheter kring.  

Miljökonsekvenser relaterade till kulturmiljö skulle nog kunna sägas vara de som är svårast 

att redovisa en icke åsiktsbaserad bedömning om. I MKB:n och andra dokument kan 

beskrivningen av kulturmiljöpåverkan också tolkas som något vinklad till Nya Slussens 

fördel. Förlusten av den klöverbladsformade vägkonstruktionen sägs till viss del kompenseras 

av att ny kulturhistorisk kunskap om området kan samlas under ombyggnadsprocessen och 

dess grävarbeten. Alternativet till Nya Slussen hade dock inte varit en obefintlig ombyggnad, 

utan grävarbeten hade utförts på platsen oavsett vilket ombyggnads- eller 
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renoveringsalternativ som vunnit laga kraft. Grävarbetenas fördelar ur kulturmiljö och -

historiesynpunkt finns och borde framhållas, men de borde inte framhållas som argument för 

att Nya Slussens kulturmiljöpåverkan lindras eftersom de inte beror på just Nya Slussen. 

Landskapsbild 

Utifrån litteraturstudien i detta arbete bedöms Nya Slussen ge både positiva och negativa 

konsekvenser på Slussens landskapsbild. Hur landskapsbilden upplevs är liksom upplevelsen 

av kulturmiljön svårt att göra en objektiv bedömning om. I MKB:n bedöms de nya 

byggnaderna som ingår i planförslaget som att de beskär men inte blockerar vyer i området, 

vilket kan anses vara en svårtolkad och otydlig beskrivning av vilken påverkan de faktiskt har 

på landskapsbilden. Byggnaderna är stora och höga och utifrån de dokument och filmer som 

studerats ser de ut att kunna blockera vyer, kanske främst från platser utanför planområdet. 

Byggnaderna, framförallt de på Stadsgården, skulle kunna byggas lägre, och kanske diskretare 

även på andra sätt, för att påverka viktiga vyer mindre. Byggnaderna beskrivs också i 

planhandlingarna som transparenta, då de har stora glaspartier. Även om byggnader byggs 

helt i transparent glas så kommer interiörer i byggnaderna och speglingar i glasen att innebära 

att det inte går att se rakt igenom dem. Byggnaderna kan anses vara diskreta och passa in i 

landskapsbilden, men att kalla dem transparenta är enligt denna studie en överdriven och 

vinklad beskrivning. 

Byggtiden 

Under byggtiden kommer både trivseln, luftkvaliteten och ljudmiljön vid Slussen att påverkas 

negativt (Tyréns AB, 2011a). Dessa konsekvenser är svåra att undvika helt, men en mindre 

omfattande ombyggnad hade troligen mildrat dem och byggtiden hade troligen blivit kortare. 

Trafiken påverkas givetvis under ombyggnaden men de tillfälliga lösningarna kan anses 

gynnsamma för kollektivtrafiken, och därmed acceptabla, eller bra, ur miljösynpunkt. 

Miljökonsekvenserna under byggtiden måste vägas mot de långsiktiga miljökonsekvenserna 

för att avgöra huruvida de är acceptabla eller inte. I en jämförelse mellan nollalternativet och 

Nya Slussen så är nollalternativet troligen bättre sett till byggskedets miljökonsekvenser, 

medan Nya Slussen innebär en mer långsiktigt hållbar lösning och därför innebär en mindre 

negativ miljöpåverkan totalt. 

Ekonomi 

Planförslagets respektive nollalternativets ekonomi är något som inte behandlats i den här 

studien. Kostnader är dock relevanta då en ombyggnads miljökonsekvenser ska bedömas. Ett 

planförslag i sig kan anses vara bra ur ett miljöperspektiv, men om det kostar väldigt mycket 

kanske resurserna trots allt kunde ha gjort bättre nytta för miljön någon annanstans. Det är 

därför viktigt att notera att bedömningarna i denna studie är gjorda utan hänsyn till de olika 

alternativens kostnader.  
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Slutsats 
Nya Slussen innebär både tydligt positiva och negativa konsekvenser för miljön. 

Ombyggnaden innebär störst förbättringar på lokal nivå, medan konsekvenserna på global 

nivå inte blir negativa, men mindre. Planområdet blir bättre att vistas i på många sätt. 

Människors exponering för luftföroreningar minskar, den totala vistelse- och grönytan blir 

större och vattenkontakten bättre. Gående och cyklister kan också ta sig fram på ett säkrare 

sätt, då trafiksituationen blir lättare att överblicka och gång- och cykelbanor hålls skiljda från 

bilvägar i högre grad. Överdäckningen av Stadsgårdsleden innebär flera fördelar för miljön 

lokalt, men också en ökad risk jämfört med idag. Huruvida tunnelns fördelar överväger 

nackdelarna är svårt att göra en bedömning av utifrån den information som finns tillgänglig. 

Den största negativa påverkan sker på kulturmiljön då dagens utformning av Slussen och dess 

speciella trafikkonstruktion som funnits sedan 1930-talet försvinner. Några nya byggnader 

kommer till och dessa påverkar utsikten och landskapsbilden vid Slussen något negativt. På 

kulturmiljön bedöms de ha en obefintlig eller liten negativ påverkan. 

Slussfunktionen byggs om så att kapaciteten att tappa vatten mellan Mälaren och Saltsjön blir 

större. Kapaciteten beräknas tillräcklig för att möta klimatförändringarnas påverkan på 

vattenståndet här i ungefär 100 år framöver. Denna ombyggnad gör Nya Slussen långsiktigt 

hållbar i förhållande till nollalternativet.  

Nya Slussen är också en långsiktigt hållbar lösning på det sättet att ett framtida ökat kollektivt 

resande gynnas. Ytan avsedd för biltrafik minskas medan ytan avsedd för gående, cyklister 

och kollektivtrafik ökas. Det ges också utrymme för att kunna bygga ut kollektivtrafiken i 

området, i form av båtar i linjetrafik och en ny spårväg. Ombyggnaden innebär ingen direkt 

minskad klimatpåverkan, men att uppmuntra och möjliggöra ett ökat kollektivt resande kan 

ändå ses som positivt ur klimatsynpunkt. 

Det är svårt att ge ett enkelt svar på huruvida Nya Slussen och dess trafiklösning är bra eller 

dålig ur miljösynpunkt. Sett till många aspekter, som luftkvalitet, trivsel och klimat, så 

innebär planförslaget en förbättring. Om planförslagets fördelar överväger de negativa 

konsekvenserna på kulturmiljö och landskapsbild beror helt enkelt på hur stor hänsyn som tas 

till just dessa aspekter. Då alla miljökonsekvenser vägs samman så bedöms planförslaget och 

dess trafiklösning ändå, enligt denna studie, vara bra ur miljösynpunkt.  
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Figurförteckning 
Figur 1. Nuvarande Slussen med planområdet för Nya Slussen inritat. (Tyréns AB, 2011, s. 5)
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