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SLUSSEN 

Reglering av Mälarens 

Vattenstånd 

Riksintresse för 

kulturmiljö, fornlämning   

RAÄ103 

Viktig transportled 

för fritidsbåtar från  

Mälaren till havet 

Trafikintensiv plats - 

tunnelbana,  buss, 

cykel,  gående 

 

Stadens ursprung,  

historia och samtid 

på samma plats 

Mälaren möter havet.  

Stora översvämningsrisker idag. 

Nya risker i framtiden. 

Slussen – historisk knutpunkt 

Öppenhet och rymd, 

koppling mellan  

stadens olika delar 



SLUSSEN 

Christopher Polhems sluss, 1755 

Nils Ericsons sluss, 1850 Dagens Slussen, 1935 

Drottning Kristinas sluss, 1642 
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Dagens översvämningsrisker - oacceptabelt stora  

  

•  Avtappningskapaciteten behöver byggas ut 

•  Mälarens reglering behöver då göras om 
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TRAFIK 
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TRAFIK     VATTEN 
  
TRAFIK     VATTEN 
  



SLUSSEN 

TRAFIK     VATTEN     STADSLIV 
  
TRAFIK     VATTEN  STADSLIV 
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Riksintresse utifrån 

natur- och kulturvärden 

80-tal Natura 2000 

-områden, varav ca 20 

i strandnära läge 

Viktig transportled 

för sjöfarten från  

Södertälje till  

Västerås och Köping 

6 län,  

40-tal kommuner 

Dricksvatten  

för 2 miljoner 

människor 

Strandnära 

bebyggelse,  

industrier, jordbruk 

och infrastruktur 

Sveriges tredje största sjö  

med 5 procent av Sveriges yta  

inom avrinningsområdet 

Mälaren – en sjö för miljoner 
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En reglerad sjö - ett gemensamt intresse 
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2011 

2020 

Nya slussen – 5 gånger större kapacitet 
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God säkerhetsnivå enligt SMHI 
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Många intressen ska förenas i en modern reglering 
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Viktiga samhällsintressen i fokus 
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 Rikare strandnära naturmiljöer  
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Globala  
klimatscenarios 

Regional och  
lokal anpassning 

Tidshorisont och förhållningssätt 

 
•Vattenlaster på konstruktionen 

•Vattenstånd för översvämningsskydd 
 

 Förutsättningar för projektörer och utförare 

Riktlinjer, verktyg, konstruktionsregler m.m. MSB, Boverket 

Länsstyrelserna m.fl. 

Kommunen/ 

projektägaren 

SMHI 

Kommunen/ 

projektägaren 
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Nya Slussen ska: 
 

• Dimensioneras för en teknisk livslängd på ca 100 år 

• Anpassas för klimatet idag och i framtiden på ca 100 år sikt 

• Ansluta till och fungera med omgivande infrastruktur, kulturmiljö och stadsbild 

 

Förhållningssätt: 

 
• Anpassa 

• Förbereda för anpassning 

• Ställa om, förändra, överge 

 

 
 

 

 

Tidshorisont och förhållningssätt 
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Klimatanpassning 
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Risker och åtgärder på olika tidsskala 
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Bred process med värdefull dialog  

…med flera 
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Viktiga slutsatser 

Översvämningsriskerna är i dag oacceptabelt stora.  
Avtappningskapaciteten är för liten. 
Kapaciteten behöver byggas ut oavsett om klimatet förändras. 
  

 

• God säkerhetsnivå för bebyggelse och infrastruktur i hela Mälardalen 

• Dricksvattentäkten för ca 2 miljoner människor tryggas 

• Kapaciteten skapar bättre förutsättningar att möta framtida klimat, ca 100 års sikt 

• Nya Slussen klimatanpassas för sin livslängd vad gäller översvämningsskydd & laster 

• Långsiktigt kan krävas kompletterande, storskaliga åtgärder för att skydda Mälaren. 

 

• Regleringen utformas för att fungera i dagens klimat. 

• Regleringen utformas för att tillgodose så många intressen som möjligt 
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2011 

maj-juni   Utställning, detaljplan för Slussen 

   Plansamråd bussterminal 

     

Q4   Antagande, detaljplan för Slussen  

   Ansökan tillstånd enligt miljöbalken 

    

2012   Antagande, detaljplan för bussterminal 

2013   Detaljplanerna vinner laga kraft 

   Tillstånd/miljödom från MMD 

   Byggstart 

 

2013-2020         Byggnation upp till torgplan 

 

2020            Driftsättning, ny reglering 

 

2022            Färdigställande av övrig bebyggelse 

 

 

 

Tidplanen framåt 
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