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TRAFIKEN I SLUSSEN
Projekt Nya Slussen jämförd med moderniserad återuppbyggnad

2015-05-26 Kronborg Trafikkonsult  AB                   

Projekt Nya Slussen samlar trafiken till en bro. Det blir tre plankorsningar, varav en i biltunnel. Trafiken  mel-
lan Stadsgårdsleden och Gamla stan ligger i den så kallade slitsen mitt i bron. 

Vid en moderniserad återuppbyggnad bibehålls lösningen med två broar och en planskild korsning mellan 
Katarinavägen och Hornsgatan.
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Utgångspunkter
Nya Slussen i den version som förelåg  vid expert-
gruppens granskning. 
 För närvarande pågår ett arbete inom Trafik-
kontoret för att förändra  Nya Slussens trafiklösning. 
Syftet är att ge förbättrade förutsättningar för buss- 
och biltrafik i korsningen Katarinavägen - Hornsga-
tan. Resultatet av detta arbete är ännu inte känt.
Källa: bygg.stockholm.se/slussen

Slussen plan B,
 Plan B innebär att Slussen återuppbyggs, 
men att ett flertal viktiga förbättringar genomförs. 
Slussen plan B är inte en kopia av dagens Slussen.
Källa: www.SLUSSENplanB.nu

Expertgruppens granskning av Nya slussen, 
daterad 2015-01-31
Källa: bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Slussen-/
Granskningen-av-projekt-Nya-Slussen-klar/

Illustrationer har hämtats från Nya Slussenprojek-
tets hemsida, Slussen plan B:s hemsida samt från 
Slussen.nu

PM: Trafiken i Slussen
Datum: 2015-05-11
Kronborg Trafikkonsult AB
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Största knutpunkten
 Slussen är Stockholms största knutpunkt för 
alla trafikslag och den mest använda förbindelsen 
mellan regionens södra och norra delar. Här passe-
rar dagligen hundratusentals resenärer med tun-
nelbana, bussar, lokaltåg, bilar, cyklar och båtar. Här 
sker dagligen tiotusentals byten mellan olika kollek-
tiva färdmedel. Varje dag passerar också tiotusen-
tals Slussen gående. 

Vardagslivet påverkas
 Alla förändringar av Slussen påverkar därför 
hundratusentals människor – vardagslivet påverkas 
med val av färdmedel, byten och restider. Några mi-
nuters förlängd restid dagligen för pendlare betyder 
mycket. Försämrad framkomlighet påverkar också 
bussar, bilar, cyklar och gående. Stadens nyttotrafik 
– som är en stor del av biltrafiken – är helt bero-
ende av en god framkomlighet i Slussen. 

Två broar ersätts av en enda
 Projektet Nya Slussen innebär stora föränd-
ringar av trafiken i Slussen. Den nuvarande trafik-

lösningen med två broar, en planskild korsning och 
klöverblad föreslås ersättas av en stor huvudbro och 
T-korsningar. Den befintliga bussterminalen under 
Södermalmstorg föreslås ersättas av en terminal 
insprängd i Katarinaberget. Dessa förändringar kom-
mer att påverka alla trafikslag. Staden har gjort ett 
flertal utredningar om hur den nya trafiklösningen 
kommer att påverka trafiken. Resultaten från dessa 
utredningar är ännu inte helt kända.

Jämförelse med alternativ saknas
 Staden har gjort jämförelser mellan dagens
trafiklösning - med de begränsningar som anlägg-
ningens förfall framtvingat - och ’Nya Slussen’. Det 
saknas en jämförelse mellan ’Nya Slussens’ trafiklös-
ning och trafiklösningen i en återbyggd och uppgra-
derad version av den nuvarande Slussen, så som 
utredningen Slussen plan B redovisar.   
 Vi har därför låtit Peter Kronborg, Kronborg 
Trafikkonsult AB, genomföra en jämförelse mellan 
Nya Slussen och Slussen plan B.

Peter Elmlund
Urban City Research

TRAFIKEN I SLUSSEN
Projekt Nya Slussen jämförd med moderniserad återuppbyggnad

Förord
Slussen är Stockholms största knutpunkt för alla trafikslag och den mest använda förbindelsen mellan regio-
nens södra och norra delar. Här måste alla trafikslag fungera utan problem.
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Övergångssstället över Katarinavägen vid T-banestationen används av många. 

Trafiken i Slussen dominerades under flera årtionden av cykeltrafik och spårvagnar.
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TRAFIKEN I SLUSSEN

Sammanfattning

  
 Stockholms stad har gjort jämförelser mellan 
projekt Nya Slussens trafiklösning och dagens lös-
ning, men inte med andra alternativa trafiklösningar. 
Det saknas en jämförelse med en återbyggd och 
uppgraderad version av den nuvarande trafiklös-
ningen, så som utredningen Slussen plan B redovi-
sar.
 Vi har fått i uppdrag göra en sådan jäm-
förelse. Underlaget för jämförelsen är inte i alla 
delar likvärdigt för de två alternativen. Vi har därför 
koncentrerat oss på de stora dragen. Resultatet av 
jämförelsen finns i denna rapport, som kan sam-
manfattas i följande punkter:  
 
• Valet av brolösning styr trafikföring och ka-
pacitet. Nya Slussen har en utformning med en enda 
bro och tre T-korsningar vilket leder till en låg kapa-
citet och fördröjningar av bil-, buss-, och cykeltrafik. 

• Två broar och en planskildhet som i Slussen 
plan B är bra för både bilar och bussar med tanke på 
kapacitet och framkomlighet. I Slussen plan B finns 
en överkapacitet som kan utnyttjas för förbättrad 
framkomlighet för gång-, cykel- eller busstrafik. 

• Slussen plan B klarar bussarnas framkomlig-
het klart bäst. 

• Nya Slussen saknar möjlighet att vända bus-
sar. Slussen plan B har sådana möjligheter. 

• Nya Slussen ger långa omvägar i flera förbin-
delser, saknar vändmöjligheter och saknar möjlighet 
att lämna av passagerare från bil.

• Bussterminal på kajplanet intill T-banestatio-
nen fungerar bättre än en terminal i Katarinaberget. 

• Slussen plan B har förutsättningar att klara 
en fördubblad cykeltrafik genom att ha breda sepa-
rata cykelbanor. Nya Slussen klarar det inte lika bra. 

• Nya Slussen får nya höga trappor i det största 
gångstråket. Plan B har trappfria gångstråk.

• Framkomligheten under byggtiden blir sämre 
med Nya Slussen än med Slussen plan B. Dessutom 
är byggtiden längre för Nya Slussen.  

  Peter Kronborg 
  Kronborg Trafikkonsult AB
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Nya Slussen har en bro och samt tre plankorsningar, varav en i en tunnel under Södermalmstorg

Slussen plan B har två broar samt en planskild korsning mellan Katarinavägen och Hornsgatan 



7

Nya Slussen har en enda bro
 Nya Slussen har en utformning med en enda 
bro och tre T-korsningar, två på ytan och en i en 
tunnel. För att klara kapaciteten, och för att klara 
ramperna till/från Stadsgården/Söder Mälarstrand, 
har bron 8 körfält. Körfälten behövs framförallt för 
att magasinera fordon som väntar på rött i trafiksig-
nalerna.
 För att kunna göra bron smalare har expert-
gruppen framfört tanken att ta bort ”slitsen” dvs för-
bindelsen till/från Stadsgården/Söder Mälarstrand 
mot Gamla stan. Det skulle dock innebära väsentliga 
nackdelar och slitsen kommer enligt uppgift finnas 
kvar i den reviderade Nya Slussen.

Nya Slussen har begränsad kapacitet
 Nya Slussen har i den dimensionerande kors-
ningen i princip bara ett körfält per riktning, dvs 0,9 
(nedsättning beroende på växlingsförluster i trafik-
signal) x 2 x 1800 = 3.240 fordon/timme. Pro-
grammet för Nya Slussen innebar att  Slussen i första 
hand skulle klara dagens biltrafik, medan buss- och 
cykeltrafikens behov inte fanns angivna. 
 Med stadens nya Framkomlighetsstrategi, 
där fokus i första hand ska ligga på gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, är biltrafikens prioritet inte längre 
gällande. Trafikkontoret sägs numera i innersta-
den räkna med ca 70 % av dagens trafik varför Nya 
Slussen bör kunna fungera för biltrafiken om denna 
minskning erhålles.  
 Men om inte biltrafiken minskar med de 
30 % av ”sig själv”, kan bilköerna växa sig längre än 
busskörfälten. Detta riskerar  att fördröja bussar på 

Valet av brolösning styr trafikföring och ka-
pacitet
 Nya Slussen har en utformning med en enda bro och tre T-kors-
ningar, två på ytan och en i en tunnel, vilket leder till en låg kapacitet 
samt till och fördröjningar av bil -, buss  och cykeltrafik.

  Två broar och en planskildhet som i Slussen plan B är bra för både 
bilar och bussar med tanke på kapacitet och framkomlighet. I Slussen 
plan B finns en överkapacitet som kan utnyttjas för förbättrad framkom-
lighet för gång-, cykel- eller busstrafik.

sträckor utan bussfält.
 Köer leder även till extra avgasutsläpp och 
en ful miljö, speciellt i känslig stadsmiljö, samt sam-
hällsekonomiska förluster genom att bland annat 
nyttotrafik fördröjs.

Busstrafiken hindras
 Den begränsade kapaciteten för busstrafiken 
har observerats av stadens granskningsgrupp, se 
sidan 9 nedan.
 Sammanfattningsvis leder Nya Slussens ut-
formning till  en låg kapacitet samt till fördröjningar 
av all trafik.

Plan B har två broar
 Plan B har, liksom dagens Slussen, två broar 
över Karl Johanslussen. Varje bro har 4 körfält. Till 
broarna leder ramper från Stadsgården / Söder 
Mälarstrand. Det finns en planskild korsning mellan 
Hornsgatan och Katarinavägen, samt de välbekanta 
klöverbladen. Planskildheten ger en mycket hög 
kapacitet för bil- och busstrafik.
 Slussen plan B har med sin planskildhet  i 
princip en kapacitet på 60 % (nedsättning beroende 
på angränsande övergångsställen) av fyra körfält 
över Karl Johanslussen, dvs 0,6 x 4 x 1800  = 4.320 
fordon/timme. En överkapacitet i jämförelse med 
dagens flöde som kan utnyttjas för gång, cykel eller 
busstrafik.

Nya Slussen med 3.240 fordon /timme har alltså 
bara 75% av kapaciteten i Slussen plan B. Observera 
att siffrorna baseras på enkla överslag och inte är så 
exakta som de verkar.
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Nya Slussen. Blå linje visar att busskörfält finns. Röd linje visar att busskörfält saknas. Motsvarande brist på 
busskörfält finns på Gamla stan-sidan. 

Blå linje visar busskörfält i  Slussen plan B. De är genomgående och kan utan förändringar ställas om till 
spårvagnsdrift om så önskas.
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Stadsbussarnas framkomlighet
Slussen plan B klarar bussarnas framkomlighet bäst.

Den expertgrupp som staden tillsatt för granskning 
av Nya Slussen pekar på dålig framkomlighet för 
stadsbusstrafiken 
De säger så här:
 -” Den plats där längre köer i biltrafiksyste-
met (upp till 255 m) kan uppkomma är Katarinavä-
gen. Köer på Katarinavägen försämrar kollektivtrafi-
kens framkomlighet.”
 -”Stomlinje 2 har endast egna körfält över 
huvudbron…. Detta betyder en medelhastighet mel-
lan hpl Slussen-hpl Räntmästartrappan på 5-6 km/
tim. Ett rimligt mål borde vara en medelhastighet på 
10-15 km/tim.” 
 -” Befintlig anläggning har större möjligheter 
att erbjuda stombusslinjerna egna körfält med god 
framkomlighet i jämförelse med aktuella lösningar 
för Nya Slussen. De ytor som ursprungligen hade 
spårvägsspår kan utan större problem avsättas till 
busskörfält.” 

 -”Befintlig lösning kan, med hänvisning till ti-
digare spårvägstrafik, också anses vara bättre förbe-
redd för spårväg än aktuell lösning för Nya Slussen.” 
 -”Konflikten mellan olika busslinjer är mindre 
i befintlig anläggning då den är planskild och inte 
drabbas av att olika busslinjer begär prioritet i signal 
mot varandra.”
 - ”Vändmöjligheter för bussar vid Slussen 
är i dag god medan den saknas i Nya Slussen. Detta 
är en fördel för befintlig anläggning dels om man i 
framtiden vill tillskapa en busslinje som vänder vid 
Slussens T-banestation, dels för ersättningsbussar 
för tunnelbanan.”  Se vidare sidan 19.

Kommentar
 Expertgruppen visar på att det blir bilköer 
som hindrar busstrafiken. En lösning med en bro i 
stället för två blir också sårbar och inflexibel.

Slussen trafikeras av  sju stadsbusslinjer. Här finns möjligheter att vända bussar när kolonner har uppstått. 
Det finns också plats för insatsbussar.
Till höger i bilden syns busskörfältet i riktning mot Skeppsbron som för närvarande är avstängt .
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Katarinaterminalen ligger i ett bergrum, 18 meter under ingången vid Katarinavägen, 34 m under ingång-
en vid Götgatan. Tillfartstunneln är 250 m lång, därav 150 m i tunnel. Avgående bussar är dockade, vilket 
medför backning. Detaljplan saknas. Nytt planarbete har påbörjats. 

Bussterminalen i SLUSSEN plan B ligger på den nuvarande terminalens plats, men miljön är förändrad.
Bussarna står utomhus, väntande passagerare inomhus. Bussperrongerna är utformade så att bussarna 
kan angöra oberoende av varandra. Den nordligaste perrongen gör det möjligt för direktlinjer från Nacka-
Värmdö via Slussen till andra målpunkter att angöra Slussen för att sedan fortsätta mot sin slutstation. En 
dubbelriktad bussväg sträcker sig fram till Tegelviken. Bilden visar terminalens slututformning.
Under tiden fram tills dess en ny t-bana till Nacka är klar kommer terminalen att förlängas österut för att 
rymma ökande trafik.
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Bussterminalen är en huvudfråga
 Placeringen av terminal för Nacka- och Värm-
döbussarna är en huvudfråga. När tunnelbanan till 
Nacka blir klar minskar behovet av yta i busstermi-
nalen, men SL avser att låta flera busslinjer, framfö-
rallt från Värmdö, trafikera Slussen. Anledningen är 
att bussresenärerna skulle få en försämrad resa om 
de skulle tvingas till ett extra byte till tunnelbana i 
Nacka. Ett annat skäl är att den nya tunnelbanegre-
nens kapacitet skulle tas i anspråk så mycket att 
möjligheterna till nybyggande minskar.
 Ett halverat ytbehov för terminalen efter T-
banans färdigställande har diskuterats
 Flera av de linjer som går till Slussen kommer 
enligt stomnätsplanen i framtiden vara genomgåen-
de linjer som inte vänder vid Slussen. Genom att ha 
genomgående linjer hanteras funktionerna avstig-
ning, tidreglering och påstigning på samma plats. 
Därmed kommer platsbehovet att minskas. (Beträf-
fande ytbehov för terminalen se bilaga)

Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget
 Nya Slussen redovisar en bussterminal i Kata-
rinaberget. Det finns ingen plats för en bussterminal 
närmare tunnelbanan i Nya Slussen eftersom bil-
tunneln mellan Stadsgården och Söder Mälarstrand 
ligger i vägen. 
 Gångavstånden mellan buss och tunnelbana 
blir långa och kräver långa rulltrappor. Trafikanterna 
ska först upp över tunnelbanan och sedan ner till 
tunnelbanans plattformar. Bytestiden ökar kraftigt i 
förhållande till dagens snabba byte.
 Bussterminalen i berget har bara en in/
utfart. Den är vänd österut och klarar därför inte 

genomgående linjer. Som ett alternativ har det fö-
reslagits att låta de genomgånde linjerna gå Folkun-
gagatan – Katarinavägen. Detta skulle dock innebära 
ökade restider och att påstigande passagerare vid 
Slussen på väg österut skulle ha avgående bussar 
från två helt olika hållplatser. 
 Åtskilliga av trafikanterna som kommer med 
Nacka- och Värmdöbussarna ska varken vidare med 
tunnelbana eller innerstadsbussar. De går i stället 
direkt till sitt mål. Denna grupp glöms ofta bort i 
analyserna, trots att de drabbas av en ökad gångtid, 
i jämförelse med idag, om terminalen flyttas in i 
Katarinaberget.
 Detaljplanen för Katarinaterminalen är upp-
hävd. Ett nytt planarbete ska påbörjas. Möjligheten 
att genomföra planen har ifrågasatts av säkerhets-
skäl, funktionella skäl och av skäl som har med 
ägarförhållanden att göra.

 Slussen plan B har bussterminal i nuvarande läge
 Plan B redovisar en bussterminal på ungefär 
samma plats som idag, men med inglasade utrym-
men för trafikanterna. Det vill säga en bättre miljö 
för trafikanterna och ett bibehållande av dagens 
korta gångavstånd mellan buss och tunnelbana/
stadsbussar. För att avlasta trapporna till tunnelba-
nan redovisas en ny alternativ väg som leder upp i 
mitten på plattformarna.
Plan B klarar genomgående linjer genom att den kan 
ha  in – och utfart åt såväl öster som väster.
 Under tiden fram tills dess en ny T-bana till 
Nacka är klar kan terminalen förlängas österut för 
att rymma ökad trafik.

Bussterminalen
Bussterminal på kajplanet intill T-banestationen fungerar bättre än en 
terminal i Katarinaberget. 

Den nuvarande terminalen har ett bra läge. Men miljön är dålig.
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Nya Slussens cykellösning. Med grön linje visas cykelbanor. Med röd linje visas cykelfält målade 
på motortrafikytan.  Sjuhundra meter av dessa cykelfält ligger så att de omges av busshållplat-
ser med utsvängande trafik på ena sidan, och har körfält med bussar och bilar på den andra sidan. 

Slussen plan B:s  cykellösning. Med gul linje visas  5 m breda dubbelriktade cykelbanor, helt skilda från bil-
trafik och gångtrafik
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Starkt ökad cykeltrafik
 Antalet cyklar i innerstaden har ökat kraftigt 
och förväntas öka än mer. De politiska ambitionerna 
är en forcerad ökning, en fördubbling på 15 år.
Om biltrafiken ska kunna reduceras kraftigt utan att 
kollektivtrafiken blir överbelastad behöver cykeltra-
fiken öka. 
 Redan med dagens cykeltrafik uppkom-
mer det i Slussen köer under rusningstid så att alla 
cyklister inte kommer genom i första gröna signal. 
Detta gäller framförallt under morgonen norrut vid 
Slussplan mot Skeppsbron och under eftermiddagen 
söderut över Hornsgatan mot Götgatan. 

Nya Slussens cykellösning
 Nya Slussen har tillfredsställande cykelba-
nor på huvudbron. En ny cykelbro förbinder Söder-
malmstorg med Munkbron och har anknytning till 
kajplanet. Denna anknytning har allvarliga problem i 
form av för stor lutning och branta svängar.
 Nya Slussen redovisar stora cykelströmmar 
i blandtrafik, bland annat på Katarinavägen och på 
Södermalmstorg. Genom att dra cyklarna i cykel-
fält mellan busshållplatser och rörlig trafik skapas 
konflikter mellan cyklister och bussar. Cykelfälten är 
till exempel på Katarinavägen vid trevägskorsningen 
bara 1,75 meter breda (Cykelplanen kräver cykelfält 
med minimun 3,0 meters bredd vid höga cykelflö-
den). Längre söderut på Katarinavägen verkar cykel-
fälten vara så smala som 1,2 meter. 
 I ett hårt trafikerat område krävs i stället 
separerade cykelbanor, speciellt om man tar barn-
perspektivet på allvar.

Omarbetning av Nya Slussens cykellösning
 Det pågår en omarbetning av såväl cykel- 
som busslösningar i Nya Slussen. De försök som 
presenterats hittlls har inte visat på lösningar som 
tillgodoser alla trafikslag.

Lutningar
 En stor del av Slussen och angränsande gator 
består av backar. Backar är problematiskt för cykel-
trafiken. I nedförsbackar kan cyklarna komma upp 
i hög hastighet. Hastigheten i sig själv är farlig och 
erfarenhet visar att samspelet med fortgängare kan 
utebli. Hastighetsskillnaden mellan snabba och lång-
samma cyklister ökar både i upp- och nedförsbacke. 
Behovet av omcykling ökar. Detta medför krav på ex-
tra breda cykelbanor på flera ställen i Slussen samt 
fasta avgränsningar mot annan trafik.

Slussen plan B:s cykellösning
 I Slussen plan B hanteras cykeltrafiken på  5 
meter breda separerade cykelbanor. Förslaget har 
därigenom förutsättningar att klara en fördubblad 
cykeltrafik. Separation mot gående kan behövas 
studeras ytterligare, liksom de cykelrondeller som 
redovisas. Erfarenheterna med cykelrondeller från 
utlandet varierar, men cykelrondeller är ett intres-
sant alternativ.

Den stora ökningen av cykeltrafiken måste 
klaras
Slussen plan B har förutsättningar att klara en fördubblad cykeltrafik 
genom att ha breda cykelbanor. Nya Slussen klarar det inte lika bra. 

Rusningstidens cykeltrafik kräver stort utrymme
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Nya Slussen:Trappa från kajplanet till Södermalmstorg, höjd 11 m.

Slussen plan B: Nivåskillnaden mellan Södermalmtorg och Gamla stan sprids ut längs en längre sträcka på 
den västra bron och Pelikanrampen.
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Gångtrafik
Nya Slussen får en hög trappa i ett viktigt gångstråk. Plan B har trappfria 
gångstråk.  

Dagens förfallna miljöer försvinner
 Det har inte ingått i uppdraget att analysera 
gångvägarna i detalj. De smutsiga, mörka, trappför-
sedda och dragiga miljöer som finns i dagens Slus-
sen har åtgärdats både i Nya Slussen och i Slussen 
plan B.
 
Nya Slussen har en hög trappa i ett av gångstråken
 Huvuddelen av Nya Slussens gångtrafik från 
Katarinavägen  till Gamla stan går på huvudbron.   
 Gångtrafiken från Södermalmstorg till  Gamla 
stan går via en c:a 11 meter hög trappa. Trappan 
tar upp nivåskillnaden mellan Södermalmstorg och 
kajplanet. De som har svårigheter att klara denna 
trappa hänvisas till rulltrappor vid sidan av trappan. 
Denna del av Nya Slussens gångtrafik passerar sluss-
rännan. Broöppning  kan orsaka väntetider. 

Slussen plan B har inga trappor
  I Slussen plan B klaras alla gångstråk utan 
trappor. Nivåskillnaden mellan Södermalmtorg och 
Gamla stan sprids ut längs en längre sträcka på 
den västra bron och Pelikanrampen. De nuvarande 
trapporna i Blå bodarna och Gula gången ersätts av 
ramper.
  I Slussen plan B finns en ny gång- och cykel-
bro  som startar på Stadsgårdskajen vid Birkatermi-
nalen. Den landar på terrassen framför KF-husen. 

Vid vissa tillfällen reserveras den östra bron för gångtrafik eller evenenmang, medan den västra bron tar 
övrig trafik. Nya Slussen saknar denna möjighet.
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Den röda linjen visar hur trafik österifrån på Stads-
gårdsleden kan nå Hornsgatan och Katarinavägen 
idag och i Slussen  plan B. Det finns fler exempel på 
hur förbindelser som finns idag försvinner i Nya Slus-
sen

I ”Nya Slussen” saknar Stadsgårdsleden förbindel-
ser till Hornsgatan och Katarinavägen. En resa från 
Stadsgården till Södermalm får en omväg till slottet 
eller runt Gamla stan.
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Förbindelser som finns idag försvinner i Nya Slus-
sen
   I Nya Slussen försvinner flera förbindelser som 
finns idag. Det går inte att köra bil mellan Stadsgår-
den/Söder Mälarstrand och Munkbroleden. Detta är 
idag en ganska stor fordonsström som skulle tvingas 
köra andra vägar. Nya Slussen saknar också bilför-
bindelse mellan Stadsgården /Söder Mälarstrand 
och Hornsgatan/Katarinavägen. Dessa förändringar 
orsakar omvägar och ökad trafik.

Vändmöjligheter som finns idag försvinner i Nya 
Slussen
 Nya Slussen saknar helt vändmöjligheter för 
fordon. Ett exempel: En leveransbil kör Hornsgatan  
österut för att leverera på Hornsgatan för att sedan 
återvända västerut på samma gata. Denna bil  kan 
idag vända vid Slussen. I Nya Slussen tvingas samma 
bil vända runt Gamla stan. 

Möjlighet att lämna av passagerare från en bil - 
”Kiss and ride” - saknas
 Vid en stor knutpunkt för kollektivtrafik finns 
ett behov av att kunna lämna av och ta upp pas-
sagerare från en bil. Det kan vara från en privatbil, 
en taxi eller från färdtjänst. Behovet är kanske som 
störst för bilar som kommer från Nacka/Värmdö på 
Stadsgården som vill släppa av passagerare till tun-
nelbanan.  I Nya Slussen är detta omöjligt beroende 
på att biltrafiken är förlagd i tunnel. Men även på 
torgplanet intill T-banestationen finns detta behov. 
Men möjlighet att stanna en bil för att släppa av en 
passagerare saknas helt i Nya Slussen.

 Pågående bearbetning av förslaget innebär ytterli-
gare minskad tillgänglighet för biltrafik.
 I arbetet med revidering av Nya Slussen tit-
tar nu Trafikkontoret på olika sätt att ta utrymme 
från biltrafiken och ge till bland annat cykeltrafiken. 
En svårighet är att det inte går att ta bort ”halva 
körfält”. Det som utreds är sådant som att förbjuda 
vänstersvängen från Katarinavägen mot Götgatan 
eller att stänga av Katarinavägen för biltrafik un-
der rusningstid. Ett annat  förslag har varit att helt 
stänga biltrafik över Södermalmstorg mellan Horns-

Tillgänglighet för biltrafik
Nya Slussen ger långa omvägar i flera förbindelser, saknar vändmöjlig-
heter och saknar möjlighet att lämna av passagerare från en bil. 

gatan och Skeppsbron. Denna typ av åtgärder skulle 
ytterligare reducera tillgängligheten för biltrafik och 
kanske totalt sett öka trafiken genom onödiga omvä-
gar.  De skulle också orsaka köbildningar som hindrar 
övrig trafik.

Dessa inskränkningar finns inte idag eller i plan B
 De ovannämnda inskränkningarna i tillgäng-
lighet för biltrafik finns inte idag och inte heller i 
Slussen Plan B. Vissa relationer kräver dock att man 
tänker efter för att kunna hitta rätt i klöverbladen.
Möjligheten att stanna fordon för att lämna av eller 
ta upp passagerera har inte redovisats i skisserna för 
plan B. Men utrymmet för att ordna sådana finns på 
samma sätt som i den ursprungliga anläggningen.

Effekten av trasiga trafiksignaler
 Erfarenheten visar att en trafiksignal slocknar 
uppskattningsvis ca 2 gånger per år, ofta beroende 
på påkörd stolpe eller mjukvarufel. Påfallande ofta 
sker detta nattetid. Signalen förblir då ofta släckt 
under morgonrusningen.
 Det finns två signalregleringar i Nya Slussen 
som är direkt trafikfarliga och som får en låg kapaci-
tet med släckt trafiksignal:
• Götgatan – Hornsgatan vid Södermalmstorg. 
En lång diagonal cykelöverfart med mycket stort 
cykelflöde
• Skeppsbron – Slussplan. Ett vänstersväng-
ande körfält för biltrafik är placerat till höger om 
körfält rakt fram
 Motsvarande typ av korsningar finns inte i 
Slussen plan B, varför en trasig signal inte orsakar så 
stora problem.

Fri höjd
 Som ett resultat av dagens begränsade fria 
höjd kör lastbilar in i konstruktionerna flera gånger 
om året och fastnar. Även Nya Slussen har för låg 
fri höjd, 4 meter, i tunneln mellan Stadsgården och 
Söder Mälarstrand.  
 Slussen plan B klarar en fri höjd på 4.5 meter 
för trafiken Stadsgården - Söder Mälastrand. För två 
av uppfarterna till Gamla stan blir fria höjden lägre.
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Tunnelbanans ersättningstrafik med
buss vänder idag på Södermalmstorg. 
Motsvarande vändmöjligheter finns 
också i Slussen plan B. 

I ”Nya Slussen” saknas vändmöjlighe-
ter för tunnelbanans ersättningstrafik. 
En ersättningsbuss för röda eller gröna 
linjen måste ta en omväg runt Gamla 
stan innan den kan ta passagerare i 
motsatt riktning.
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Möjlighet att vända bussar har betydelse för all 
busstrafik vid Slussen
När det uppstår trafikstörningar på tunnelbanans 
gröna och röda linjer används ersättningsbussar 
som vänder vid Slussen.  Denna vändmöjlighet finns 
i dagens Slussen, liksom i Slussen plan B, men inte 
i Nya Slussen. Det har talats om en bussvändslinga 
insprängd i berget under Glasbruksgatan som en lös-
ning för att kunna vända bussar som en del av den 

Att vända bussar vid trafikstörningar
Nya Slussen saknar möjlighet att vända bussar. Slussen plan B har så-
dana möjligheter.

reviderade Nya Slussen. Detta förefaller dock vara 
en dyr och orationell lösning på problemet.
 Att kunna vända bussar är dessutom viktigt 
för en aktiv trafikledning. Att kunna göra s.k. kort-
vändningar är ett effektivt sätt att lösa upp kolonner 
av bussar. Vändmöjligheter ger också förutsättningar 
för linjer med ändhållplats vid Slussen.
  Möjligheterna att vända bussar är obegrän-
sade i Slussen plan B.

Vid stopp i tunnelbanan uppstår snabbt stort behov av ersättningsbussar. Vid lång väntan blir ibland stäm-
ningen nästan panikartad. 
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Bygget av Nya Slussen kräver omfattande och långvariga gatuavstängningar. 

Bilden visar ett läge då bygget av Nya Slussen måste avbrytas för att den provisoriska bussterminalen på 
kajen ligger i vägen. Biltunneln är halvfärdig och kan inte utnyttjas. Stadsgårdsleden ligger i en kulvert 
under den nya bron och saknar avfarter till Gamla stan. Detta läge uppstår om bergterminalen inte kan 
förverkligas, och det inte finns alternativa lokaliseringar som kan accepteras av invånarna i Nacka och 
Värmdö.
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Byggtidens trafik i Nya Slussen-projektet
 Nya Slussen kräver omfattande gatuavstäng-
ningar som påverkar buss- och biltrafik. Bland annat 
stängs Katarinavägen helt för all trafik under fyra år. 
Katarinavägens busstrafik flyttas till Folkungagatan - 
Götgatan - Söderledstunneln. Skeppsbron stängs av 
för biltrafik under fyra år. Stadsgårdsleden reduceras 
till två körfält och förbindelsen mellan Stadsgården/
Söder Mälarstrand och Gamla stan stängs av.
 Nya Slussen har under byggskedet en pro-
visorisk bussterminal på kajen framför KF-husen. 
Saltsjöbanans station flyttas till Henriksdal. Den 
provisoriska terminalen på kajen gör att biltrafiktun-
neln mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand 
endast kan byggas väster om den nya huvudbron. 
Den östra delen kan inte byggas.  
 Om det inte går att få fram en detaljplan för 
bussterminalen i berget finns risken att byggprovi-
soriet med en förbindelse med bara  två körfält och 
ingen koppling till Gamla stan blir långvarig. Salt-
sjöbanans station blir under samma tid kvar i Hen-
riksdal. Saltsjöbanans trafik på sträckan Henriksdal  

Trafiken under byggtiden – olika restriktio-
ner under olika lång tid
 Framkomligheten under byggtiden skulle bli sämre med Nya Slus-
sen än med Slussen plan B. Dessutom är byggtiden längre för Nya Slus-
sen.

- Slussen ersätts av busstrafik. Detta utgör en estra 
belastning av den redan överbelastade busstermina-
len.

Byggtidens trafik i Slussen plan B
 Genom att detta projekt har en väsentligt 
mindre omfattning finns bättre möjlighet att klara 
byggtidens trafik i stort som idag. I och med att Slus-
sen plan B får en i stort sett oförändrad trafikföring 
blir konsekvenserna under byggtiden till stor del av 
lokal karaktär.
 Även Slussen plan B får under en tid en till-
fällig bussterminal framför KF-husen. Slutstation för 
Saltsjöbanan blir under denna tid den ursprungliga 
slutstationen. Denna ligger vid en numera stängd 
trappa upp till Katarinavägen, 250  m från nuvaran-
de station. Den provisoriska ändstationen kommer 
alltså inom gångavstånd från T-banan.

Nya Slussenbygget kräver att Katarinavägen stängs av i 4 år. Under tiden ska stadsbusstrafiken på Katarina-
vägen gå över Folkungagatan och genom Söderledstunneln. Bilden visar Söderledstunnelns infart vid Med-
borgarplatsen
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 En bussterminals ytbehov bestäms av anta-
let ankommande bussar, behov av uppställning för 
tidreglering eller rast, samt antal avgående bussar. 
Traditionellt har det varit SL som har ställt kraven 
och kommunerna som har ställt upp med marken, 
mer eller mindre gratis. Många bussterminaler har 
därför alltför stora ytor samhällsekonomiskt. 

 Dagens Slussenterminal är traditionellt 
utformad med avstigningshållplatser utmed Salt-
sjöbanan, bussuppställning väster om tunnelbanan  
(Gullfjärdsplan) och ett stort antal påstigningshåll-
platser. Bussarna är inte bara uppställda för tidregle-
ring, utan även under förarnas raster. Förarna rastar 
alltså ”med buss”. Påstigningshållplatserna har ingen 
form av dynamik. En linje går alltid från sin stolpe.

 Dagens Slussenterminal har stora kapacitets-
problem:
• Trafiksignalen vid infarten leder under mor-
gonrusningen till bussköer. Signalen borde kunna gå 
grön två gånger per omlopp, men då skulle proble-
met med avstigningshållplatserna nedan öka
• Avstigningshållplatserna räcker inte alltid till. 
Om bussförarna skulle ha kunskap om vilka påstig-
ningshållplatser som just nu är lämpliga för avstig-
ning borde även de kunna nyttjas.
 Vid dimensionering av en ny terminal lig-
ger de största potentiella vinsterna i påstignings-
hållplatserna. Genom att nyttja dem helt flexibelt 
skulle man enligt ett enkelt överslag kunna reducera 
antalet påstigningshållplatser med ca 50 % . Se 
räkneexempel nedan. Dessutom skulle gångavstån-
den under lågtrafik kunna reduceras genom att bara 
nyttja de närmaste hållplatserna. Behovet av håll-
platslägen har ofta diskuterats med dagens terminal 
som utgångspunkt, i stället för att utreda hur ytorna 
kan reduceras.    
 Busstrafiken kan komma att öka intill dess att 
tunnelbanan till Nacka är klar, men det finns meto-
der att minska ytbehovet. 

 När tunnelbanan till Nacka blir klar minskas 
bussterminal. Genom att ha genomgående linjer 
hanteras funktionerna avstigning, tidreglering och 
påstigning på samman plats. Ytbehovet borde kunna 
minska ytterligare.
 

Räkneexempel på hållplatsbehov
Slussen har idag ca 102 avgående bussar 16.30 – 
17.29.
Att fylla en ledbuss med 70 sittande á 2 sekunder tar 
140 sekunder dvs ca 2½ minut.
Om vi låter en buss avgå var 5:e minut från varje 
påstigningshållplats krävs det 102/12 = 8,5 påstig-
ningshållplatser. 

Detta är ungefär hälften av de 17 (eller 20) platser 
som det tala om i Nya Slussen!

Detta skulle kräva att:
1. Avgångstiderna skulle spridas väl under maxtim-
men
2. Hållplatserna skulle vara helt flexibla
3. Passagerarutrymmena per stolpe och ”bakom” 
stolparna skulle vara större än idag

 Om passagerna kunde viseras i en central 
spärrlinje innan bussarna (typ Liljeholmen) skulle 
påstigningstiden bli 1 sek i stället för 2 sek per pas-
sagerare genom att fler dörrar skulle kunna använ-
das och det skulle kunna gå en buss var tredje minut 
från varje stolpe. Än färre påstigningshållplatser 
skulle behövas.
 
 En förutsättning för att denna modell ska 
kunna genomföras är som nämnts att det finns 
samlade och överskådliga passagerarutrymmen. Ka-
tarinaterminalen kan inte tillämpa denna modell på 
grund av att passagerarutrymmet intill hållplatserna 
delas upp av bergpelare med ca tio meters djup och 
bredd.

Bilaga: Bussterminalens faktiska ytbehov


